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... Рећи ћеш да из мене кипи лажна скромност али само реци, 
стари мој, шакал зави/а али аутобус пролаза, увек Йѵ оста- 
ти само аматер, неко ко одоздо толико воли неке људе да се 
/едног дана покаже да и они њега воле, то су ствари које ме 
превазилазе, бо.ье да пређемо у нови ред...

Хулио Кортасар 
у причи „Апокалипса у Солснтинамеу”



■



163720
-U9-32^. у

У најужем сазвежђу великих приповедача — поред имена 
Едгара Алана Поа, Антона Павловича Чехова, Ги де Мопаса- 
на, Ивана Буњина, Франца Кафке, Исака Башевиса Сингера, 
Хорхе Луиса Борхеса, Итала Калвина — несумњиво се налази 
и име Хулија Кортасара. Пишући на једном светском језику, 
шпанском, овај писан je оставио светској књижевности низ 
иновативних, изразито подстицајних, антологијских прича.

После Пројекта Сингер, који сам урадио са Михајлом 
Пантићем, уз помоћ десетак српских писана, учинило ми се 
занимљивим да у Пројекту Кортасар проверим какав je ути- 
цај Кортасарових књига на савремене српске писце, ночев од 
Тајног оруж/а и Школица па преко више приповедачких 
збирки које je Александра Манчић превела и сачинила за еди- 
цију „Реч и мисао” у деведесетим. Маши број прича у овој 
кіьизи објављен je раиије, већином су нисане специјално за 
ову прилику и ово je, дакле, њихова премијера. Све их повезу- 
ју љубав и поштоваше према Хулију Кортасару, великом свет
ском писцу.

Приређивач
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Љубица Арсић

ТАНГО БЕЗ НЕЖНИХ РЕЧИ

Док чекаш, 
време пролази 

ja се Полако удаљавам

У неким другим врсменима, када се опст буду срели, тамо 
где више неће бити њене туге и где, тако je замишљала живот 
на оном свету, жене не брију ноге и не морају да држе дијету, 
моћи ће заједно да разгледају ову собу и скоро непознатог му- 
шкарца коме она жели да се приближи загрљајем не би ли не- 
како заборавила свог мртвог мужа.

Соба тог мушкарца личи на кутију умотану црним папи- 
ром. У iboj je она поклон. На брзину поклоі-ьена непознатом, 
истовремено и она којој се дарује тресак ветра по пластичној 
рсклами позоришта у дворишту, продорни зов мачака који je- 
два пробија дрвене ролетне на іьеговим прозорима, дивну по- 
зорницу за гьепе ноћне море. А после іьих обавезна сањива зо- 
ра са линем забијеним у јастук, евентуално сунце натакнуто 
на антену, шаљући прве јутарње вести да треба живети. Она 
седи у фотељи. Узима од њега шољу с кафом. Додирује ми ру
ку, моли га да угаси телевизор.

У некој другој прими исписаној по тамним пролаз им а и 
мрачним хаусторима ситним бувљим словима, детињастим 
руконисом іьеног мужа, join увек се с іьим љубила све док ис
ки закаснели стан ар не би из ненада упалио светло и вратио je 
у собу и пуст кревет. Понекад je само лежао перед ње и гле- 
дао одеутно у таваницу. Можда се веб гада с њом опраштао 
разгледајући издалека врата неба која he се ускоро за њега 
отворити док му je миловала маље на грудима и кривину ру-
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ке чија се шака завршавала смешно изврнутим палцем, поку- 
шавала да све то запамти горко уверена да све, баш све прола- 
зи и да ће доћи време када он више liehe поред ње лежати и 
када he се незнано куда загубити његов додир и сва његова пе- 
жност.

Скоро сваке иоћи појављивао се у шеном сну. Стајао je на- 
слоњен на банд еру у кратком црвеном џемперу и излизаним 
фармеркама, са рукама у џеповима, непримерено румен. Иза 
његових леђа ниске Kyhe су се косиле једна према другој за- 
тварајући улицу. Његове далеке зелене очи мирно су гледале 
као да je тек сад препознају и могу да joj кажу оно што ни она 
сама није о себи знала. Понекад су je гледале кроз прорез од- 
шкринутих врата, као што je често радио враћајући се из гра
да. Нсстрпљиво je звонио у трзајима, само шихов знак по ко- 
јем je препознавала нарогушеног Орфеја са кесама пуним ја- 
бука и празилука, док je она тада била мртва лежећи непомич- 
на на зеленом канабету, убијена кишним сутоном и меланхо- 
лијом оних посебних женских дана, ипак у стану да му се ра- 
дује кад га угледа. Онда те његове очи кроз прорез врата, ко- 
je су je проучавале питајући шта je све без њега радила, куда 
je то мислила да побегне док н>ега нема, куда he j ед ног дана 
отићи сва њена љубав.

После буђења нагло je устајала збацивши покривач са кре- 
вета и скачући у црни дубоки базен са гласом спикера и мај- 
чиним брундањем, отварањем плакара и цепидлачешем око 
јеловника за тај дан, где іьега стварно није било, али стварно.

Мушкарац кога je изабрала био je пријатеЈВ њене пријате- 
љице, човек на услузи, који joj je заливао цвсће и изводио пса 
у шетњу. Становао je прекопута у стану чији су прозори дано- 
ноћно били сакривепи спушеним ролетнама. Када су се упо- 
знали на неком рођеидану, поздравио се млитаво joj протре- 
савши руку. Хладног додира, јер je управо дошао из леденог 
јануарског дана, са строгим намештеиим лицем, сакривен од 
свих који -су га тог тренутка погледали, уплашен женама. 
Страх и хладноћа наравно иду заједно и компликују ствари. 
Лети je много лакше да се људи приближе зато je човек, кад je 
топло, тако близу света, кожа може да додирне кожу, а зими 
постоје сви ти џемпери, јакне, поткошуље, што успавл>ују те
ло и млитаве стисак, пред том млитавошћу није одустала. На
против. Увек joj дође да j ако заљуља и љуљашку што успора-
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ва, прстом покрене умирени пропелер, дуне свом снагом у 
укочено лишће и убрза клатно које се зауставља. А најважни- 
је од свега, raj мушкарац уопште није лично на іъеног мужа, 
који се баш кад je чврсто одлучила да прекине њихова фан- 
томска миловања у сну, упорно појављивао на стаклу излога 
при брзом севу неких отворених врата док je пиргави голуб 
ниско прелетао постоље на тргу или би joj у гужви гурнуо у 
шаку raj ни дар само од њега за малу симицу, згужвану папир- 
ну салвету, затварач од пива, неколико изгрицканих семенки. 
Њега сад више нема и то мора да престане.

Човек током времена научи да препозна неке ствари: ели- 
са у стомаку полако почиі-ье да се окреће савлађујући пенасто 
и густо морс када joj се он приближи носећи пријатељичина 
писма или храпу за папагаја. А када она скоро побегне од ље- 
га низ улицу, одједном усред жамора града неко затеже коно- 
пац око њеног струка и вуче je да се пеі-ье, ма само нека се 
попне тамо где се бивша безнадежност претвара у паду да се 
jош увек нешто може догодити са тим црним лепим мушкар- 
цем. Join мало ће да му разгледа лице. Мрки младеж стидљи- 
во повучен на руб јаке вилице, очи, коса и све друго у шта за 
сад смс да погледа остављају утисак пића које je дуго одлежа- 
ло у боци. У ствари, глупа je та игра заваривања у туђа лица, 
већ je од ње помало уморна, j ер зна како се увек задржава иг- 
раіье жмурки кад мушкарац и жена на крају ипак морају да 
буду голи. Болела би да га додирујс, да се милују и љубе.

Кад je отишла у тегов стан, одмах je видела како му je у 
души: хладна светлост телевизора. У његовој напуштеној co- 
би, станици у пустити одавно није било женске руке да макар 
крпом за прашину да смисао стварима: пепељари препуној 
пикаваца, к oj а je усред поларног предела била jедино пожар- 
но место, слици на зиду изнад кауча, узалудном покушају не- 
ког аматера да четкицом да чврстигіу камену манастира. Ни- 
једне фотографије, кутијице, ништа што би могло да буде 
успомена и да подсева на дане када су ролетне на прозорима 
можда и биле малко подигнуте.

Уснут je, док joj je пружао шол>у с кафом, окрзнуо іьсну 
руку. Тргла се, мало кафе просуло се по неким папирима на 
столу. Ма не треба да се боје. Зар се не види да се ништа опа
сно неће догодити, j ср je то само тигар од сапунице који мења 
облик чим ее на екрану промени канал. Седео je поред те на
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каучу док je цигарета, заборављена, сагорела између прстију. 
Ha телевизији су полицајци ревностно гањали одметника.

Kao да je море испљунуло у полумрак неке пећине у којој, 
ухваћени у мреже, светлуцају опиљци поломљених шкољки, с 
оног места где je телевизор, у пећину ну ну дима од „ронхила”. 
Одједном се узвртела и ночела да зановета. Нека отвори про
зор, дим joj смета откад je престала да пуши, моли га да изба- 
ци пепељару и да joj (зашто жене звоцају?) донесе чашу воде 
иако уопште није жедна, само да га пошаље у кухиіьу како би 
што пре од њега добегла. Дивљакуша. Скоро без поздрава и 
залупивши вратима.

На улици, када joj je ледени ваздух ударно у лице, све je 
изгледало претерано, нарочито њена безразложна љутња. Шта 
хоће? Смешна je њена озбиљна решеност којом као глумица 
на турнеји но провинцији маніе пред носем непознатог му- 
шкарца који ништа не очекује и ништа не тражи. Скоро да и 
не верује у климаво одгађање онога што he се ипак догодити, 
само ако можс без вређања и глупог женског пребацивања. Он 
пристаје да je пусти. Не задржава je, не пита шта joj je, зашто 
тако нагло одлази. Није je ни погледао. Да су се још мало гле- 
дали можда би успели да преживе њен страх од новог му- 
шкарца и іьегов од жене с бодљама и почели да трагају свако 
за својом истином усред пустопољине са дрндавим разапетим 
шатором у којем скаути гребу по дну загореле шерпе.

Полако je откључала и тихо ушла да не пробуди родитеље 
који су спавали у суседној соби. Отишла je у купатило да ски
не шминку и умије се. Дуго je над лавабоом прала зубе, затим 
je стршьиво утрљавала масну помаду. То лагано размазивање 
полако j у je из неког плитког беса враћало себи. Да ли je за- 
спао норед унаљсног телевизора? Можда he му рекламе о гус- 
тој коси и неподеривим чарапама рећи шта то жене хоће. Уву- 
кла се у кревет и добро умотала ћебетом. Навила je сат, као да 
je важно кад he се пробудити. Ваљда he овог пута сањати не
што маше мутно од свитања кроз које брундају прва кола. 
Аларм с паркинга почео je да завија. И трамвај je затандркао.

Одлучила je да му телефонира пошто се вратила са једне 
касне седељке на којој су, уз црно вино, слушали Гарделов 
танго, Бенетов поклон из Буенос Ајреса. Кроз руне на тамном 
цаку Hohn испадале су леденице и ударале о каросерије пар- 
кираних кола. Танго je цвилео, шкрипао, јаукао. Гар дел je гла-
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сом месечара који прелази преко брвна над набујалом реком 
вабио жртве. Док су пијуцкали вино, Мило им je преводио ре
чи песама. Људи кажу да се не смемо волети, и песма о плач- 
љивици к oj а тражи све више, xohe да добије још и још. Гардел 
je бацао удицу која je и іьу упецала што и није било тако те- 
шко, j ер je била далеко од св oje собе која je стварала привидан 
ocehaj нерањивости, беж дебета и оне смешне спаваћице са 
пингвинима и звончићима у којој није била жена веб нешто 
што се нс може назвати живим бибем изобличеним од горког 
умора.

Какваje то игра танго, та пародија лажне блискости, исме- 
вање страсти, лажњак приљубљених бокова и изукрштаних 
ногу које се од j одном разбацају по супротним крајевима сале? 
Ко су у ствари Мауро и Селина о којима пева Гар дел до дво- 
је посредника које мори страх од зближавања, j ер таман да се 
примакну довољно близу да пољубац можда претворе у љу- 
бав, гледајуби се право у очи док рука опипава раме, кад од- 
једном, окрет, увртање, замахивање рукама преко главе. Па 
опет, не знају како су je попово његове руке обгрлиле. Она из- 
вија струк одбијајући га, јep обоје сувише добро познају то ба- 
тргање е да би у іьега поверовали. И све оно што je могло да 
буде загрљај, свезана и побеђена тела распарчава се у двоје 
бегунаца, свако са својим покретима и гримасом. Тако, док 
Гардел пева само о Селининим уснама, само о њеној коси, све 
ипак личи на наивну игру међусобног оптуживања где се но
ге дижу само да би се оном другом показао презир и тврдогла- 
вост усамљеника који нећс да ужива да не би после, напу- 
штен, патио. Јадпи Мауро, јадна Селина. Пази да je не повре
ди, савлађује je полако са свечаном учтивошбу, она се разро- 
гачсних очију и згрчсних руку повинује іьеговим корацима 
чији ритам све дубље залази у прорез на сатенској хаљини, пе- 
ње се све даље преко глатког обриса грла до напола спуште- 
них канака на укоченом лицу.

Кило би добро, каже Мило смејуби се, да жене за танго 
имају пар сиса на леђима.

Када je дошла куби веб je било три после поноби. Окрену- 
ла je шегов број да му, охрабрена вином, каже како je пожеле- 
ла да му чује глас и да га додирује. Први налет je дочекао ду- 
реби се, значи није заборавио њен нагли одлазак оне ноби. Не-



ка ништа не уображава, нису ништа, ни љубавници, а онда je 
шапнуо: — Дођи, дођи што пре.

Стан je био откључан. Када je ушла, затекла raje како ле
жи на каучу пород упаљеног телевизора. Један, други па тре- 
ћи вињак и опет се спустила завеса коју треба разгрнути и по- 
јавити се нага, без успомена, у неком приручном самачком 
Карнаку, испред свештеника који ће je обавијати брішьанима. 
Легла je поред њега, додиривали су се без пољубаца. Пруга 
нагле светлости мало je размакла ролетне, заскочила joj за- 
врат, њега пресекла посред чела. Јасније je за кратко видела 
његове очи које се угасише пошто се светлећа бургија устре
мила према ћошку регала. Хтела je да му приђе лицем, да се 
љубе затворених очију, да се у њега тог тренутка зал^уби па да 
му то одмах каже, јep ничег није било да je заустави, ни непла- 
ћене кирије, ни нових кола за летовање, одласка у биоскоп са 
кумовима, само они у глувом добу ноћи без глупих поклона 
које живот носи. Он ју je зауставио. Немој да ми се примичеш 
сувише близу, његове руке су je спречиле. Само су се милова
ли у мраку.

Кад би се све ово што пре завршило, али како ако не join 
једним сасвим женским испадом где he она једноставно згра- 
бити бунду и одјурити макар овако у гаћицама и прслучету у 
које он завлачи прете тражећи малу надигнуту брадавицу. 
Или да га брже боље увуче у себе недовољно тврдог и скли- 
ског, који се као на смрт узнемирена риба бацака по moj поку- 
шавајући да силовитим покретима забашури стидљиву меко- 
hy, непристајање што се без воље у њој нашао, желећи вал-да 
да се само пипкају и да тако проклиза још једна ледена noh. 
Заболело je, j ако joj je стиснуо груди.

Нема уживања. Ћебе их покрива до пола, њени прети je- 
два да могу да додирну његов врат и део где почин-е коса, и 
даље joj не дозвол-ава да му приђе. Мрмља неки прекор упу- 
hen мсханичкој играчки међу њиховим ногама, али се она пра- 
ви као да ништа није чула. Обоје сувише добро знају ово пре- 
немагање укрућених тела да би запета поворовали и иретвара- 
ли се да су заједно кад су у ствари два иеразмршена клупка бе
ле и црне вунице која поскакују као пауци у тегли.

Да je од њега јача, снагом би га натерала да joj приђе бли
же. Везала би га, руке, ноге, цело тело које би се уместо што 
под њом млако дрхти борило да побегне и тако би се у опира-
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њу оснажило и грчило са више воље. Зашто женама није дата 
снага да савлађују, полако савијају стабљике њихових длака- 
вих руку, да стежу рамена и прибијају их уз лежај, да их при- 
макну толико близу да признају колико су беспомоћни и сами 
и гладни љубави? Уместо уживања и загрљаја који би joj оду- 
зео дах, само претпоставка о слабашном млазу што ће joj 
штрцнути по бутини.

У нској другој причи они би играли танго насред задимље- 
ног нодијума који мирише на сушене кобасице и мате из Кор
тасара приљубљених образа и знојави испод пазуха. Затим би 
отишли у собу позади где не дува промаја и где их чека вели
ки кауч на којем се одмарају играчи. Она скида жерсејску блу
зу преко главе и сукњу с великим шлицем, он кошуљу и уске 
црне панталоне. На каучу су једно уз друго док из сале допи
ру удаљени звуци новог танга са наглашеним трзајима и бан- 
донеом што удара у главу. Нису водили л-убав. Били су на ко- 
рак од тога, али нису. Другачија je била њихова жеља. Да се 
гледају при чкиљавој светлости сијалице изнад које je споро 
зујао вентилатор. Њене мајушне груди, његов стомак са не- 
жним бусеном длака, шени младежи што су се разбежали по 
врату, она да помилује његове руке целом дужином и да сво- 
је посматра како клизе по љеговој кожи, да на саставне дело- 
ве раставе то уживање које претходи уживању. А пре него што 
дође права блискост они дуго леже у некој врсти полусна. Ка
ко прича иде своме крају, она се све јаче уз њега прибија бо- 
јсћи се да он изненада устане, на брзину се обуче остављају- 
ћи je голу и саму.

Постоје ноћи, ова ту сигурно спада, када се све бескрајно 
продужава. Он je пита да ли пије таблете. Затим ти покрети 
који недвосмислено вређају, јер су пука нужда обављеног по
сла. Као кад се пред руковање скидају рукавице да би се уме
сто срдачности осетио влажан стисак, који joj цури низ ногу. 
Он брзо устаје и одлази у купатило да се опере.

Враћа се, пали цигарету, провлачи прете кроз косу. Добро 
je ніто су престали ти покрети. Они су као пењање на ринг где 
богами може да се добије по њушци. Као на рингу где намер- 
но избегавши клинч ширећи руке према противнику и добија- 
јући ударце право у срце.

Зашто се одмах переш?
Зар je то нешто прљаво?
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Лези норед мене, молим те.
Причај ми нешто.
Лежали су једно поред другог, он њој окренут леђима, згр- 

чен и тих. Помиловала raje по плећки, потражила уз ал уд ону 
замишљену линију, неку врсту границе иза које he почета 
другачији начин живота са замрзнутим тренуцима у којима 
покушава да га смири, осећајући под руком да je напет, да му 
мишићи дрхте, нижу се куглице у невидљиву огрлицу која he 
га, као калуђера бројанице, опустити и умирити. Не додирује 
га само због тога. У прљавом свитању скоро je слатко преву- 
hn руком преко њсговог рамена које се грчи и отреса je.

Хладно je. Виіьак je неповратно нестајао из њеие топле ко
же одлазећи, тетурајући се поред контејнера и бачених кар- 
тонских кутија. Сипала je још мало да би имала снаге да се 
обује. Кола која су прошла поред прозора исцртала су на ста- 
клу плакара печурке, краве и небо са сребрним облацима. Из 
гомиле згужваних ствари некако je извукла чарапе. Па како je 
било, окренуо се ка њој док je тражила цемпер, да ли joj je би
ло лепо, као сваки мушкарац волео би то да зна.

После, у љеној соби, када je пустила касету са грчким ка- 
луђерима, коју су она и муж купили у Великим Метеорима, 
касетофон je пепоправљиво згужвао траку. Његов бес подсе- 
тио jy je на речи Варделове песме: живот нас ничему није на
учно, сталію правимо исте грешке и патимо због истих боло- 
ва. Залудна прича, празна опомена. Једног дана, када се оно 
што je некад била она буде смуцало по звездама што далеко 
сијају са неба, схватиће, сигурно he схватити. Али за сада, за 
ову ледену ноћ пуну несанице и суза већ je исувише касно.
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Јовица Аћин

KO ХОЋЕ ДА ВОЛИ, МОРА ДА УМРЕ

Хоћеш да волиш, читај... ИРужа чита.
У земљи Магије среди се Лука и Паломар. На тамошњем 

универзитету предају као гостујући чаробгьаци. Нису еми- 
гранти, нису политики азиланти, нису отпадници од завича- 
ја и завичајног режима, него су једиоставно позвани да изло- 
же своја искуства и открића из чарагва, бајања и средних ма- 
гијских обреда.

Паломар цело полугодиште посвећује проблематици жен
ских кунаћих костима. Од једноделних прелази на бикиније, 
на на монокиније, вишс воли израз топлес, јер истиче одсу- 
ство и занимљиву појаву испод одсуства, а онда прелази на 
натуризам. Обрће уобичајене ситуације у погледу магије тела 
на купалиштима. Више не гледа голе груди код жена, него се 
он сам евлачи и излаже супцу. Жене пролазе поред њега и тек 
га летимице осмотре. Једна се нарочито издваја. Прође поред 
іьега, овлаш га поглсда. Врати се и загледа се са већом па- 
жњом. Же л и да буде учтива. Поново прође, и прохте joj се да 
буде још учтивија, те га помно разгледа уз благонаклони сме- 
шак. Њему није непријатно. Зар пије и он благонаклон? О, јо- 
ште колико. Напросто зрачи, и стога му жена прилази и клик- 
he Ви сте господин Паломар' Он се тобоже пренерази жени- 
ним даром препознавања. Одушевљен je и хтео би да не пре- 
тера у свом одушевљењу, није ред, обојс су голи. Нема везе, 
одговара, климајући главом, нисам Паломар, мада je он код 
мене запослен, а то излази на исто.

Жена га, нимало залечена, чвркну прстом по носу и истим 
прстом му запрети, и рече: Нисам ни мислила на вас, враже 
jedan, него на іьега, Паламара. У Паломару je при томе понос 
растао и растао.
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Лука га слуша, и у њему расте понос. Брза жена, нема шта. 
Најбржа. Али, на кога je заправо мыслила? И како je изглода
ла? Паломар није склон да се изјашњава о тим стварима, j ер 
je, ипак, реч о професионалним тајнама чаробгвачког заната. 
Штуро одвраћа: Као неко ко воли да се слади чоколадама, та
ко je изгледала, а јасно je на кога je маслила.

Лука je семестар посветио Њугну и алхемији. Није шала, 
свако he се заклети у Исака Њутна као паучника к oj и je фор- 
мулисао три закона кретања физичких тела на земљи и на не
бу, и на то jош закон гравитације, али о Њутну који из здрав- 
ствених разлога пешачи од Лондона до Кенсингтона, у то вре- 
ме међусобно прилично удаљених места, и саставља алхемиј- 
ске формуле, утврђује божанске силе и изразе Божје воље, ма
ло ко зна, а и тај иајрадије ћути. Неоспорна je строгост Њут- 
новог научног духа. Истовремено, он je незапамћени мисти- 
чар, поседник тајних знања, упућеп у потанкости непоновљи- 
вог подухвата којим je Бог стварао и уредио свет. О томе се 
мора ћутати. И Лука je, чак и на тако повлашћеном месту го- 
стујућег предавача на универзитету магијске престонипе, на- 
просто и промишљено ћутао о теми о Kojoj je говорио, разу- 
мљиво, језиком глувонемих.

Пошто je Лука слушао Паломара, Паломар je слушао Лу
ку. На крају му je и честитао. Да рисам био присутан, не бих 
веровао, рекао je. Дуга Аг се сећати пажње с којом су вас, 
иначе брбљиви чаробњачки приправници, пратили у тако 
компликовану материју; све време владао je апсолутни та- 
jau. Лука се кисело насмешио. Било je јасно да je Паломар 
спавао на његовом курсу, j ер студенты су били неподношљи- 
ви, стално су довикивали, спрдали се, као да га није ни било у 
аулы. Додуше, њихова увредљива непажња изражавала се на 
истом језику к oj им им je он преносио драгоцено знанье. Како 
да им онда пребацује! Није имао ерца да их кажіьава. Таква je 
овдашња студентарија док joj неко не преврне кожу и не са- 
зри. Доба зрелости се у земљи Магије проглашава тако што 
човеку одеру кожу и преврну je да се виде сви набори чароб- 
ничког дара. Паломар je, међутим, забрињавао Луку. Неопи- 
сива снавалица...

Чита Ружа о чаробњацима у земљи Магије. Нису лоши, 
али нису ни врхунски. У принципу, од читања не треба ништа
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очекивати. Равнодушност je услов да се добије највише. Онда 
време није утрошено улудо. Али, све зависи од тога како се 
узме. Она одлично зна на кога je мыслила, тамо, на купали- 
шту, на Ади Бојани, кад je заподенула разговор са усамљеним 
Италијаном за кога je на мах помислила да, онако наг, као ja
je на jaje личи на њеног омиљеног Итала Калвина, а зна и ко- 
лико jy je сер Исак Њутн молио да се венчају, да буду у пару, 
као уважени вештац и, она, вештица која обећава, при чему je 
за летописца несуІ)ене свадбе унајмљен аргентинска добричи- 
на, ловац на пругама подземне железнице, подједнако омиље- 
ни Хулио Кортасар...

Чита Ружа, не престаје. Пропутовала je целу земљу, изучи
ла свакојаке обичаје и дипломирала за вештичју краљицу, па 
се охоло враћа из земље Магије својој скромној кући на Бал
кану где царује хипермагија. И то je крај, до новог почетка.

Чита Ружа да не би умрла...
Ево je, почиње изнова, у томе je њена магија, у понавља- 

љима почетака и крајева, ма колико да не верује она ни у ка- 
кву земљу Магије, и хоће понекад да презирно одмахне руком 
на суревњивости и симпатије међу чаробњацима, на њихове 
шале и сукобе, али упркос томе није кадра да увек одоли књи- 
гама попут Листара зачараних светова или Атласа ишчезлих 
заната. Зарања у њих с тако дубоким дахом да то премаша 
уобичајену заинтересованост. Није Ружа гутачица књига, уто
лико пре што тај занат није више на цени, барем не оноликој 
на каквој je био некад. Напросто занесе се на мах, кад лутају- 
ћи по Атласу сретне хватача росе за кога слути да je можда и 
последњи у историји. Застрели да ће и он нестати. Ето, где су 
опанчари, где су чистачи ноздрва, као да их никад није било, 
потпуно су нестали, испарили су у бесконачност, све то Ружа 
подвлачи у Атласу, осуђени су да буду ништа. Али, никад не 
рецимо заувек. Можда су нестали засад, а онда Бе неочекива- 
но искрснути из бесконачности у наше ограничено време и ми 
ћемо им се опет дивити, уверени да никад не могу нестати. За 
то јамства, међутим, нема. Неки занати само привидно неста- 
ју. Преображавају се у нове. Занат памћења постао je систе- 
матско проверавање безгрешних зачећа, некадашњи тровачи 
и тровачице данас су састављачи јеловника за последњу вече
ру, а гутача ваздуха можете срести у улози термостата на бој-
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лерима и климатизационим уређајима. У цвату je и ратно 
осматрање дуге к oje води порекло од средњовековних исцели- 
теља лепре. Нијс ту Ружи баш све најјаснијс, али опа je и да- 
jbe уз хватача росе који износи да je, у погледу његове вешти- 
не, особито па цени хватање црне росе к oj а се јавља о пополи, 
а кад поноћ трене — нестаје и роса. Њено место he потом, пред 
јутро, заузети обична роса, па ипак тако драгоцена у сновима 
иајсиромашиијих у земли;. Од ше справл>ају напитке за олак- 
шавање тешких дана. Ружа помишља да je све то обузима, 
сваки део тс магијскс игре, без обзира што то заслужује једи- 
но њен презир, управо стога што je свет осиромашио. Како 
осиромашио, у чему осиромашио, то веб не зна. Само предо- 
ccha да je од тог злехудог сиромаштва и чежша за заборавл-е- 
ним знањима коју уочава код себе док чита. Ипак, чему све 
то? Стиди се чежіье, срамота jy je да икоме призна да улудо 
гроши време, а он да joj се чини да je некорисно све што пред- 
узима. Шта he joj да зна било шта о црној роси, а тек о томе 
како je створен хоризопт, или ко je измислио слово алеф... На
да се да приче шеног живота liehe све бити такве, залудне, не- 
делотворне, лишено икакве озбиляюсти и далекосежних зна- 
чсіьа. Истовремено се боји да joj je свака нада пуста, и бива 
све расејанија. Потпуно дезоријентисана, oeeha се сама, сама 
као Ружа. Пита се како употребити еопствсну самобу за печи- 
jy добробит. У својој расејаности лако заборавља да питаіьа 
изискују трагање за одговорима, да приче захтевају иски завр- 
шетак и да сваки подухват напослетку виси у ваздуху ако je 
без плана.

И Франц Кафка je био сам, али наравно био je сам као 
Франц Кафка. Види, види, каже себи Ружа, истовремено зане
сена и расејана. Онда чита у Листару да je Кафка срсо уплака- 
иу девојчицу у парку. Звала се као іьсгова сестра, Отилија. 
Ьио je дирнут. Отлице, зашто си тужна, пита je Кафка. Из
губила сам АмелиЈу.

Амалију?
Амелију, Амелију!
Хм, размисли Кафка који спорије размишља: Амелију? 

Вратиће ти се већ она. Кафка се осврізе по парку да nahe 
Отлину мачкицу. Миц, май, Амели ja! Мии, миц... Примећује 
пеке мачке и псе, па их показује девојчици. Ова се још већма 
заплаче. Амелија, моја Амелија je моја лутка, и тако Кафка
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није остао у заблуди. Није ни он увек у праву, забележио je 
Кафка у свом дневнику тог дана, заправо никад није у праву, 
посебно у случају луткица и марионета. Види, види, каже се- 
би Ружа, пошто je неколико нута прочитала о Кафки и девој- 
чици, о овоме се не зна много. Нема тога у биографијама. Ру
жа прочитава више нута да би некако савладала своју расеја- 
ност. Ах, лутка! Не брани онда, у право сам се мимоишао са 
Амелијом, тамо на излазу, чак ме je замолила да ти поручим 
да не тугујеш због ње. Отилија, поплашена речима које joj го
вори raj црни човек с великим ушима и са очима које налику- 
ју очима њене лутке, грчевито хвата дадиљу за руку. А Кафка 
не одустаје. У Амелији се срие отворило, осетила je да мора 
г свет, да га обиђе и упозна, па да те онда лепо обавести о 
својим доживљајима. Тако Йе и теби битіи лакше кад одра- 
стеш и сама кренешу свет. Да, да, тіо ми je рекла ужурбана 
Амелија да ти кажем. Неноверл>ива као ждрепче, Отилија 
вуче дадиљу за руку, а дадиља се заверенички осмехује Каф
ки који помишља да je, као и увек, поново жртва несноразума. 
Неспоразум, неспоразум, такав je и мој неспоразум са светом, 
мисли Ружа. Одједном Кафка се претвара у горостаса који не 
одустаје. Исте ноћи написао je писмо малој Отли. Било je то 
прво Амелијино писмо њеној напуштеној и растуженој госпо- 
дарици Отилији. Писмо из Берлина. Потом су уследила писма 
из Опатије, из Ровиња, из Фиренце, Париза, чак и из Африке, 
из Кине, из Москве с кремаљским црквама, из Кјота с храмо- 
вима у којима су камени зен-вртови... Лутка je лутала светом, 
упадала у свакојаке пустоловине, и сваки пут писала својој 
драгој Отлици све зрелија писма, покаткад ведра и весела, по- 
каткад драматична услед опасности којима je Амелија била 
изложена, увек пуна нежних осећања које, разумљиво, готово 
свака лутка raj и према својој брижној мамици или стар иј oj се- 
стри. Адреса: Отилији, лично, на трећој клуни главне алеје у 
парку код Старог трга, Праг, од Амелије. Можда je то добар 
начин за изглађивање несноразума, замислила се Ружа, али 
остаје загонетка да ли je Отилија икад прочитала Амелијина 
писма из света. И опет ју je поражавало питање чему. То ће je 
спречити да макар летимично баци поглед на одломке из лут- 
киних писама наведене у књизи.

Чему, чему, чему? За питања без одговора љубав je најбо- 
ља утеха. Глупа je као сом, говоре joj иронично, ако то не зна.
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Ружа, найме, ни у ком случају није без љубави. Њено бо
гато искуство у том погледу многе би бацило у очај изазван 
завишћу. Зато она избегала да о томе говори. Тек покаткад joj 
се омакне неки наговештај, али благовремено заћути и поиа- 
вља да прошлост ваља оставити прошлое™, да не треба копа
ти по прошлое™ и дирати у прошла и угашена осећања, јер би 
то обавезно засметало ономе што живимо и осећамо данас. 
Али, упркос тако исказаној скромности, Ружа и данас има љу- 
бави нанретек. Хтела би она да се ни за њене данашіье љуба- 
ви не зна превише. То joj, међутим, не полази онолико за ру- 
ком колико би то она желела, пошто се сад заплети и распле
ти Ружиних романа одигравају такорећи нама наочиглед.

Драгана Цомбу увек Нете познати по овећем, повијеном, 
тачније, без улепшавања, кукастом носу. Мало je и искривљен 
удесно. Кад гледамо, не морамо баш све и да видимо. Очеви- 
дац може бити крунски сведок, али није и апсолутан сведок, 
свевидеће око. Овај кукасти нос немогуРно je не видети. Тако 
одскаче, у тој мери je изванредан, чак безмеран, да сте приси- 
љени да се непрестано правите да га не видите. Гледајте га, 
али га немојте видети, иначе ништа друго нећете видети. Са
мо ће он постојати за вас. Taj нос je седиште у купле Џомбине 
снаге, па можда због тога Џомба веома личи на сопствени нос. 
Приклонио се носу, потчинио му ее, и кад га угледате, онако 
постранце, сав je онда налик куки. Погрбљен, не претерано, 
ипак довољно да му никад никакве вежбе неће помоги да се 
исправи, Драган Џомба je кука која хода. Куко моја, уме да му 
тепа Ружа у тренуцима нежности. Куко моја са западне обале, 
каже му Ружа, нпсам ja за тебе, сувише сам стара, говори му 
она. Он верује да je то њена шала. Његово осећање времена je 
друкчије, а по н>ему нико није стар, чак му je ускраћена свака 
прилика да остари. Време je једносмерно и неповратно, може 
се мерити једино понављањима, а сви умиру млади и ако баш 
не умиремо овог тренутка, значи да je смрт само одложена за 
следећи тренутак. Ружа je задивљена тим ставом, јep Џомба 
наставља да живи с тим ставом и упркос њему. Живим у ре- 
мисији, тако он то назива, у мен и je болеет, j одном утврђена, 
стално присутна, присутна je чак и кад никаквог трага нема од 
іве, износи Џомба у ретким тренуцима кад пуши танке цига- 
рете завијене у листове дувана а не у панир. Здравије je пуши-

22



ти дуван, а не папир. И то не чини више од двапут дневно. 
Храни се травама и зрневљем, лишћем и корењем, носи ниску 
каменчића око врата који упијају отрове из тела, укратко у ве- 
читој je потрази за леком против невидљиве болести. Али, 
свакодневно прождире огромне количине чоколаде. Куко Mo
ja, ти си мистер Чоколада, шапуће му Ружа, цмокћући га по 
уху. Ова земл^а je западна обала света, заправо острво, острв- 
ска обала, граница, говори Џомба, а ти си, Ружо, сама негаци- 
ја, непостојање, ништа, алогичност, пасивност, peha он у 
покушају да надиђе уобичајене клишеје о женскости, ти си са 
својим тоталним фолирањем о престарелости порицанье, ти 
си одсуство без којег не могу, јер си као таква највиши облик 
присутности. Хух, ко да издржи толико филозофије! Ко то 
сад фолира? Свеједно, побија га Ружа, затресавши риђокосом 
гривом, уопште ме нс схваташ, ja стварно говорим о својој 
стварној старости која се боји деце и боји се умирања од л>у- 
бави. Yes, yes, Џомба не посустаје и користи речи, yes, yes, 
Molly said, као да je његово привиђење о томе да живи на за- 
падној обали сушта стварност. У тој стварности je падање с 
литице оних који су се напили уобичајена ствар, као што ни 
умирање од љубави не делује немогућно.

„Може бити да си непрестаио пијан од те силне чоколаде 
коју гуташ”, изазива га Ружа. „И како уопште успеваш, свијен 
у куку, да погледаш у небо откуда те, по теби, кукавче, мртви 
стално надзиру, осматрајући те између свега и ничега, ха, и то 
кроз увеличавајуће стакло!”

„Да, уче ме да живим, yes, да разумевам шумове који ми 
саопштавају како да се одупрем смрти и да се борим с боле- 
шћу која вреба на моју крв.”

„Нећеш умрети, ни од болести ни због љубави, осуђен си 
на успех”, измиче Ружа, стрепећи од разговора о мрачним 
стварима које напослетку увек сужавају видик и онемогућава- 
ју њену пресуду о успеху над Џомбом. Кажипрстом му додир- 
ну нос. Хоће да му тако улије своју пресуду. Одмакне се два 
корака. „А мој успех je, кукице чоколадна”, диже леву руку у 
којој je целер, округли корен с поткресаном брадицом и ли- 
снатим жбунићем. „То je чудо, говори она. Данима га већ не
ма на пијаци, а ja сам га ипак нашла.” Целер држи високо, а 
другом руком шатье Џомби неразумљиви знак. „То je чудо, 
зар не, овај целер, мој успех!”
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„Да, то се зове успех, yes”, каже он. Смешка се.
Ружа je успела, и хоће да тако и остане. „Гледај сад”, до

хвата слободном руком са сточића новине и упире і-ьима у 
Џомбин нос, „гледај сад, филмски програм, Амелија Амелија 
Амелија, водим тс у биоскоп.” Џомби ипак пређе сенка преко 
лица. Готово разочарано промрмља: Само? Ружа певуши у 
стилу диск-цокејке, ритмички увијајући телом:

„А после долази оно, yes, оно, 
р-е-н-д-и-с-а-іь-е, 
долази изрендисани целер, да, 
с лимуном, першуном, 
посут сировим семеіьем лана, 
сунцокрета, сусама и бундеве.
Можда и с неколико кашьица маслиновог уља, девичан- 

ског, нерафиписапог, ’хладно цеђепоГ, шта кажеш, кажеш ли 
ишта или си остао без текста?”

Биоскоп Авала je недалеко. Ружа je јутрос прелиставала 
новине и, уочивши нови филм, запрспастила се, можс ли то 
бити: Амелија! Отлина лутка? Француски филм о Амелији и 
њепој чудесној судбини, то треба видети. Узима Листар, брзо 
преврће по њему и тражи место, коначно налази одломак из 
j ед пог од Амелијиних писама, из Кувајта. Па брзо прочитава. 
Овде нема шале, нише Амелија. Не препоручујем ти, Отлице, 
да ме овде тражиш. У Кувајту осим нафте постоји и Комитет 
за увођење шеријатског права. У неким земљама у овим кра- 
јевима то право je већ увелико уведено. Нисам правница и не 
зпам ишта поближе о њему. Можда je бол.с да не знам. Moja 
видовитост je, међутим, несумњива и ги си се у то већ хиља- 
ду нута уверила. Кад сам полазила у свет из нашег парка сре- 
ла сам се са чиком који ти je, налам се, пренео моју опроштај- 
ну поруку и поздраве. Рекао ми je да je он правник. Одмах сам 
имала визију. Taj чика правник написаће j ед ном књигу о не
ком судском процесу. Биће то за две године, а всћ je пише и 
умире од смеха. Болела бих да ти и ja будемо у прилици да je 
заједно прочитамо. У тој књизи описан je измишљен процес 
који се барем делом подудара с процссом који се овде управо 
одиграо, а тицао се посредью и мене. Оптужена je и oeyhena 
моја рођака Барбика. Не познајеш je, али она je светска звезда. 
Оптужио jy je шейк Халид ел-Мадхур, иначе као муфтија по- 
главар Комитета. Оптужио jy je и осудио, и то не зато што je
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Барбика пластична лутка, него jy je проклео и осудио зато што 
личи на, нећеш веровати, личи на жену! Барбика je тако, уз 
сву св oj у славу, постала и жртва фатвс, тако се овде назива 
всрска осуда. Барбика личи на зрелу девојку, жену са згодним 
облинама, и таква je Сотонин изум. Као да, речено међу нама, 
нису све жене Сотонин изум, некад од пластике, некад од хле
ба и вина, некад од чоколаде коју и ти и ja волимо. По томе не 
видим баш велику разлику између порекла жена и порекла 
мушкараца. Исти корен, два изданка, с тим да je женски с пра
вом виталнији. И шта je рекао муфтија? Барбика нема ничег 
заједничког с детињством. Она je симбол западњачке дека- 
денције. Претпостављам да то мора бити нешто грозно. Кобно 
утиче на дсцу. На іьихов сексуални развој. Претпостављам да 
то мора бити нешто драгоцено. Цео свет je под разним кобним 
утицајима, а сад томе доприноси и моја pohaKa шунљоглави- 
ца, висока 29 центиметара, од чега већи део отпада на ноге, 
уског струка, с грудима као лоптицама, без брадавица (нагла- 
шавам). Кад сам Барбику пре месец дана срела у Београду, ис- 
причала ми je да се већ пет стотина нута подвргавала естет- 
ским операцијама. Замисли само, Отлице, 500 корсктура фи- 
зичког изгледа! Ja то не бих могла. Али, Барбика јесте, и ja je 
не осуђујем због тога, нема везе што ja не могу. Рођена je да 
буде краљица соба за лутке. Смешно, пре би то могла да бу- 
деш ти, Отлице. Да би истакла своје срцолике усне, Барбика 
je дала да joj чак усаде зубиће. Верујем да их никад не пере, 
као што радимо ти и ja. Дала je чак да joj, по њеној слици и 
прилици, нађу или створе ортака, неког лепушкастог и без- 
личног Кена. Не бих га пожелела ниједној правој лутки, али 
опст, кажем, Барбика има права на себе, и на Кена који joj од- 
говара, у складу са својим светом. Кад сам ти писала из Хонг- 
конга, чини ми се да ти нисам испричала о својој краткотрај- 
ној љубави према трогодишњем дечаку по имену Лау, родом 
из Малезије. Он je хендикенирани лутак, с физичком дефор- 
мацијом. Рођен je с носом као сурла. Сурласт нос, нисам мо
гла а да га не заволим због тога. Нема свако сурлу уместо но
са. Или куку, рецимо, рече себи Ружа. И бесмислено je да сва- 
коме, као Барбики и Кену, доши веш који се никад не скида 
креирају Диор, Сен Лоран, Карден, Шанел, Ексада, Готије. 
Никад чула за њих, али Барбика ме je о томе известила, руме- 
на од поноса. На њену гардеробу утрошено je текстила више
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него за униформе целе америчке армиЈС. На намети joj je само 
да се што више и боље прода. Шта he мени да се осамсто или 
девет стотина милиона пута продам? Небу бити ништа више и 
ништа бозье него што јесам као твоја луцкаста Амслија. И шта 
he ми милиони пари обуће с колико располаже Барбика, и join 
je хтела да ми их показујс редом и да ми за сваки пар каже іье- 
гово име. Да не верујеш, наденула je имена својим сандалица- 
ма, чизмицама, патикицама, платформкама, апостолкама... 
Како ти се зову ове на ногама, и то he бити довољно што се 
тиче надеваша имена свим стварима на свету од памтивека, 
запитала сам je, извлачећи се из кошмара њене обуће. Миу- 
-Миу, испалила je без премишљања. Зинула сам. Затим сам 
шкљоцнула вилицама. А ове, показала je на пар са штиклица- 
ма, Фру-Фру... Једва сам je одговорила од шене чврсте намере 
да ми представлю сву обућу. Хтела je онда да то исто учини 
са својим доњим вешом, а ja сам била фру-фру-фрустрирана, 
шта год то значило. Укратко, повлачим реч, Барбика није шу- 
пљоглава, али не знам каква je онда луткица к oj а зна напамет 
милионе имена, и жмурећи, табанима и ножним прстима уме 
да разликује сваки пар своје обуће и да као из топа наведе ка
ко се који зове. Да није принцеза? Леди Би? Мислим да je она 
феномен, а феноменима се не суди; можемо их разматрати, 
оговарати, хвалити, приговарати им, а не осуђивати их на 
смрт и расписивати награде ономе ко их раскине од живота. 
Као да je шихова смрт или шихов живот уопште у нашим ру- 
кама. Нека су све муфтије, и сва њушкала по душама у праву 
да се деца претварају у минијатуре одраслих особа, а да одра- 
сли бивају све детињастији. У ствари, увек je тако било и та
ко he бити. Детињство због тога не нестаје. И доста je већ да 
нам се сипају лажи да смо обавезни да се сви, с луткама или 
без њих, спремамо за позив мајке, па позив оца, па за позив 
бебе, или позив честитог грађанина л oj ал ног држави, затим 
позив уравиотеженог сексуалног бића, ма шта то значило, 
претноставл>ам нешто неопходно, али и опасно и ломљиво 
ако се испусти. Можда ћеш се, драга Отилија, сложити са 
мном, j ер ти то говори већ искусна светска путница.

Иначе и опет, не препоручаем ти, дакле, да ме овде тра- 
жиш док влада овакво стање. Додуше, Барбика je Барбика, али 
пико не гарантује да нисам лепша и пожељнија од ње и да не- 
ко liehe замените Барбику Амелијом, шмрц, а и кад je једна од
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лутака у питању, то значи и да су све лутке у опасности. Сви 
смо ми, на крају крајсва, само лутке, луткице Отлицс. И ja бе
жим одавде док join имам ноте и док сам читава. Овде су ка
дри и да каменују до смрти, јавно, на тргу, због прељубе, а тек 
мене да неће! Знаш већ да сам заљубљиве природе, а о скло- 
ности свакојаким пустоловипама да теби и не причам. Своја 
писма Амелија заврінава увек, наслућује Ружа, истим речима 
као и ово: чекај моје следеће писамце с другог места на свету.

Хајде и да видимо ту Амелију, рекла je Ружа наглас, али 
као за себе и одмах пита продавачицу улазница колико места 
има биоскопска сала. Ружа хоће да закупи целу салу. Прода- 
вачица прил-уби лице уз шалтерско стакло и блесаво се загле- 
да у Ружу. Зна Ружа шта хоћс, то je због невидљиве болести 
њеног Џомбе, да га задихана маса не зарази, али само хладно 
понавља да би са својим пријатељем хтела да буде сама, њих 
двоје и Амелија. Продавачица се на часах замисли. Може, за- 
іито да не, рече и попово се замисли. И ова je расејана попут 
мене, помисли Ружа и благо се осмехну продавачици, која као 
да се одједном пробудила, на се и она осмехну као расањена, 
говорећи бићете ионако сами, овај биоскоп као да су сви 
одавно заборавили, дајем вам реч да Пете бити сами, узмите 
две карте.

„Ово je као биоскоп за слепе”, каже Драган Џомба, док се 
смештају усрсд огромне сале, j ер су запета іьих двоје j едини 
гледаоци. Права лутка, нема шта. Велике и округле и црне 
очи, шишкице, усташца, судбински предодређена да чини до
бра дела, его Амелије, а цео филм je баш луткина прича. Исти
на, сад Амелија није заљубљена у дечака са сурлом уместо но
са, него у младића с кукастим носем. Младић није предан Ли- 
стару зачараних светова нити Атласу ишчезлих заната, него 
прави Албум исцепаних фотографија. Уђете у фотоаутомат, 
сликате се, а онда вам се фотографије не допадну, или сте не
што нервозни, или бесни, можда на крај срца, или ово или 
оно, увек пос roj и разлог због којег ћете фотографије пре по- 
цепати него сачувати. Оближіьа корпа за отпатке пуна je ис- 
цепаних фотографија, комадићи фотографија леже свуда уна- 
около, подвлаче се испод фотоаутомата, лете и веју улицама, 
плове реком, која се надомак града отвара свим морима и оке- 
анима и на чијим се шумовима учи Драган Џомба да живи на 
западној обали, и то шапуће Џомба, дирнут фантастичним би-
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оскопом, на ухо Ружи у сали у којој никог другог нема осим 
њих. Амелијин пријатељ сакупља те комадиће, лепи их у Ал- 
бум, попово састављајући поцепане ликове. Изгубљени лико- 
ви попово налазе свој изгубљени интегритет. Отилијина лут- 
ка, путујући по свету, попово саставља іьегову изгубљену це
ловитост. Амелија у филму препознаје себе у девојци чији по- 
глед лута, покушавајући да се скраси на слици на којој годи
ну дана ради старац с костима кртим као стакло. У стану ис
под Амелијиног, завијених руку да му се кошнице длана и пр- 
стију не би поломило док држи кичицу, старац сваке године 
слика по једну слику, увек истоветну. Ружи се чини да joj je то 
некако познато, да већ зна таквог сликара који непрестано 
ствара идентично слике, мада меланхоличније, рецимо само 
једно дрво, небо, хоризонт и ништа више, слика и слаже довр- 
шене слике под кревет. Напослетку, искусна светска путница, 
Амелија жели да и оца катера на путовање по свету. Зато нај- 
пре шаље очевог баштенског лутка да се проскита чувеним 
градовима. Ево га у Москви, у позадини су кремаљске позла- 
ћене куполе, ево га и у Хонгконгу, добро je, Кувајта нема. Све 
то видимо на разгледницама које патуљак Амијел редовно ша- 
ље Амелијином оцу. Лутак се фотографише у свим местима 
кроз која пролази путујући светом и те фотографије као раз- 
гледнице шаље Амелијином оцу као позив да и овај крене је- 
даред на пут. Зашто да очев лутак буде срчанији од оца, раз- 
мишља Амелија. Ружа je дала име лутку Амијел, мало због 
Амелије, а мало ни њој није јасно због чега. Ни на то питање 
нема одговор. Не чини ли ти се да je овај лутак алшјелоидан, 
Цомба попово шапуће Ружи. Ружа се тргне, хладна језа joj 
прође кичмом. Осетила je претњу невидљиве болести. Амије- 
лоидан? Да ли je љубав одговор на то питање? Одговор Аме- 
лијиног оца на поруке баштенског лутка Амијела кота ветар 
носи светом коначно je очекиван и потврдан. Једног jутра лу- 
так-патул>ак освапуо je у башти из које je кренуо, а отац се, 
охрабрен, пакује и полази на међународни аеродром. Свет се 
врти. И Ружа je охрабрена: жели да настави са читањем Ли- 
стара, хоће да види шта je било с луткиним писмима Отилији, 
као и шта je даље било са самом Отилијом. Још joj жмарци 
пролазе по леђима, још je мучи чему, чему, чему, join не зна да 
ли има довољно љубави у замену за недостижне одговоре. А 
није ни сигурна да je Амелија из филма уопште Отлика лутка.
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Збуњена je донеклс Амијелом, баштенским лутком, који сва- 
како, одлазећи у свет и шаљући поруке из света, више личи на 
Отилијину Амелију. Ко би рекао да толико подударности мо- 
жс бити међу њима, закључује Ружа, а нису нимало случајне. 
Неоснорне су, a нису измишљенс. Можда je живот састављен 
од тих подударности, али у њиховом броју мора постојати из- 
весна мера. Буде ли превршена, на крају he се живот и смрт 
подударити, а па то Ружа пије ни најмањс спремна, без обзи- 
ра на расејаност. Толику дезоријентисаност не сме себи да до
пусти, ако где je која страна света уопште зависи од ше.

И Алек je пушач. Ох, страснији je пушач од Џомбе. То и 
није значајпо осим што превшие пуши. Црте лица су му пра- 
вилне, али с нечим соколским и подједпако благим у изразу, 
и с неприметно искошеним очима. Има ожиљак на бради од 
убода неким оштрим предметом, вероватно још из детињства. 
Витак je, сваког јутра трчи и гимнастицира. Ружа му на томе 
завиди. Колико нута je само планирала да одлази у теретану и 
вежба. Билдовати, набилдовати се, дапас he, сутра, и никад 
није. Пушење не би требало да буде значајно, говори Алек
сандар Зорић, позпат као Алек. Лично, у потпупости сам на 
страни дуванске индустрије Филип Морис; пушеіье може би
ти само добродошло. Од пушеша се споро, али сигурно уми- 
ре. Пушачи и не журс да умру, зар не? Ружа остаде хладна на 
виц. Међу пушачима je смртпост већа него међу непушачима. 
И то je тачно. И то je одлично. Пушачи умиру раније, на за- 
хваљујући томе, држави je знатно смањен трошак. Кад се пу
шачи разболе, не болују дуто. Одводе их у болнице и из іьих 
их брзо износе. Укратко, трошкови социјалног старања нису 
онолики колики би били да пушачи нису пушачи, пензиони 
фондови се маше празне, и тако, свс сабрапо, анеолутно je на 
месту подстицати пушеіье. Али, то je само фипансијски 
аспект, Ружа покушава да се успротиви. Зар постоји иски дру
ги о којсм би непушачи морали да воде рачупа, одсеца Алек. 
Ружа само зине.

Дај мени, ja hy. Ако мени не даш, мама, ево, има да главом 
ударим зид. Не каже се „главом ударим зид”, него да „главу 
ударим о зид”. Иначе, само удари, и кажи Beh шта хоћеш, ка
жи јасно. Хоћу ja да идем и купим хлеб и кунус, xohy ja да 
идем да купим сапун. Понекад je детс такво. Алек je као то де-
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те. Воли да он купује. Ако му не дате да он купује, то сматра 
смртном увредом. Можда неће ударати главой о зид, али 
смркнуће се, пушиће двапут више и ухватиће га грозница пла- 
нирања. Изјутра креће у куповање. Купује све што je потреб
но Ружи или би joj, по Алеку, могло бити потребно за тај дан 
и следеће дане. Купује хлеб, купус, пилеће месо, сапун, тоа- 
лет-папир... Доноси joj па праг свакојаке намирнице и разне 
стварчице, и оставља их брижљиво спаковане и лепо сложепе. 
Кад Ружа касније отвара врата, затиче гомилу. Слеже рамени- 
ма. Ружа не мора да мрдне малим прстом. Каткад и сама сачи- 
ни списак света што joj je нужно и даје га Алеку који га, пун 
поноса, прима понут детета желлюг да се докаже. Њој не оста- 
je друго него да о себи мисли као о дарежљивој особи. Она je 
та ко] а чини услугу Алеку. Она доприноси да смисао Алеко- 
вог живота буде испуњен. У томе њена улога није сувише ни 
тешка.

Алек je и велики планер. Планира да опљачка златару, и то 
ради неког скромног ланчића који се носи на ножном зглавку. 
„Нећеш ваљда”, једва зачуђена каже Ружа. „Ма, не, то je само 
фантазија, тек да окушам свој професорски ум с one стране 
добра и зла.” У ствари, Алек претежно планира шетњу обалом 
Дунава, или излет у планине и шуме, затим планира дневни 
j словник, недељни j словник, месечни јеловник, до танчина 
планира своја предавала на факултету за оријенталне језике, 
па кад he и како да води љубав, кад he и како да доспе од тач
ке А до тачке Б, планира чак и дневне и ноћне делатности 
свом мачку по имену Амор. Сваки корак je код њега исплани- 
ран. Кад би могао, планирао би и годишња доба, све природ- 
не noj аве, вероватно би боље и од Творца испланирао наста- 
нак света. Само Ружа, често с предумишљајем, гледа да га 
омета и редовно уводи случај пости у і-ьегов строги животин 
распоред.

Алек и Ружа j у ре врапца по соби. Алек ради то плански, 
мало одовуд, мало одонуд. Ружа je неспретна: кад врабац лу
пи о окно, она се судари са столицом. Врабац je улетео у собу 
кроз прозор, а сад не уме да туда и побегне од ове две супрот- 
не силе, космичке и хаотичке. Од j одном се Алек укипи. Као 
да je управо видео чудо или je усред светског открића.

„Покварила си ми план”, каже ледепо, иако га зној од тр- 
чања за врапцем штипка по врагу и низ кичму. Радо би се по-
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чешао, али се суздржава да не би пореметио озбиљност свог 
ненаданог открића.

„Немој ми само то рећи. А који сам ти то план као поква- 
рила?”

„Рачунао сам, кад си ме звала, да ћу купити неке кабасте 
ствари, рецимо папирне марамице и хигијенски папир.”

„И то зовеш кабастим стварима! У чему je ту план?”
„Паковање од десет колутова хигијенског папира јесте ка- 

басто. Хтео сам да га купим и оставим код тебе, а онда испа- 
да да ти мораш хитно да идет некуда. Могла си ми то рећи 
пре него што сам дошао.”

„Рекла сам ти све што сам могла да кажем, а о свом плану 
ме ниси обавестио. Како да знам за њега? Ти планираш, а ме
не и не питаш. Али, пека буде, ja сам ти покварила, ja сам кри
ва, ja сам ништарија.”

„Ти уопште не цеииш чињеницу да ти ja набављам ствари. 
Миелит да умирем за тим? Е, па грешит. Истина, и ти наба- 
вљаш, и куваш, и бринеш о мени кад сам с тобом, и ja то це
ним. А ти не ценит ни најмање да ти купујем, не ценит ни- 
шта од мене. Ево, јурим за врапцем, мада то није по плану.”

„Видиш, ни врабац иије знао за твоје планове. С друге 
стране, како си уочио да не ценим кад купујеш за мене? По ко- 
јим знаковима? Што се мене тиче, ни ja не примећујем да ти 
ценит кад ja нешто урадим, прсмда ja не радим баш много, и 
не купујем као ти, и не планирам као ти, али опет: не ценит. 
Шта би, наравно, имао и да ценит!”

Ружи више није до јалове препирке. Обгрљује Алека око 
струка и одмахне на врапца који, без врлудања, излети право 
онуда куда je и улетео у собу.

„Опрости ми”, тихо каже Алек.
„Знам, опет није по плану, али све долази на место, само 

ако знаш то место. Увек je за прст ниже него по твом плану. 
Живот je длакав, план je ћелав, и немој више ништа да купу- 
јеш за мене.”

„Опрости. Живот Ее ми опустети.”
„Ћути. СреЕан си, да знаш. И бићеш још среЕнији.”
Ружа je искусила да Алек воли да лаже, чак и више од ње. 

Живот Ее му бити пуст без куповања. Може бити, али не за
дуто. Сва та ситна дрога у теговом животу, од дувана, траве, 
чаја, кафе, ових ствари, оних ствари, до планирања и купова-
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іьа, ипак није ненадокнадива. Заго му Ружа тобоже опустели 
живот који му предстоји уписује у іьегов уобичајен списав ма- 
лих обмана.

Могло je да се деси овако. Пијуцкају вино из Црне Горе. 
Он пита: Па, хоћемо ли? Опа: Не бих. Он: Али стадно зовеш 
да идемо, а сад нећеш. Она: Hehy. Он одмахујс: Права си ве- 
штица.

Могло je и овако. Она отније гутљај вина и кажс уз нокта- 
іьс: Идсмо, обавезно, чула сам да филм вреди видети. Није 
баш као ранији, људождерски, али вреди.

Ниједна од две верзије не би била веродостојна. Она je 
просто рекла: Гледала сам већ тај филм. Он je сутрадан, по 
свом плану, отишао без іье. Она се зачудила: Био си! Дакле, 
био си! Без мене! Кал те зовем да идсмо, па да идемо, ти не- 
ћеш, није по плану, а сад си био без мене. Реци ко je вештица. 
Алек: Нс знам шта да кажем. Зар га писи всћ гледала? Ружа: 
Само сам рекла да јесам, j ер jet нисам знала шта да кажем. Се
ти се колико сам тс нута звала. Рекла сам јесам, онако освето- 
љубиво, у нервози.

Алек je наговара да, ипак, пођу заједно. Нема везе што je 
он Амелију већ гледао, али може још jодном. Лако му je да 
упланира још једно гледање. Хоће с іьом. „То није у роду, већ 
си гледао, а сам кажи да ли je то филм за гледање двапут.” Он 
Бути.

Протекло je неколико дана пре него што he се Алек и Ру
жа случајно, шетајући но плану, затећи пород биоскопа. Гриц- 
кају кикирики. Алеков je слан, Ружин послан. Филм се join да- 
вао.

Али, током протеклих неколико дана одигравале су се 
отвари којс нс би служило на част Ружи да буду проскочено.

Рајо Купусник тврди да je заљубљен у Ружу и у ниту од ја- 
бука. Склон je нретеривању. Можда у околини нема колачара 
који би био снособан да енреми такву питу од јабука какву 
уме да испече Рајо, али не само да пече, он и j еде. Осим пите, 
j еде и куване пастрмке, мариниране харинге, ораду печену у 
два килограма морске соли, ајкулине одреске, салату од хо- 
ботнице, заправо сваку рибу и у сваком виду. Добићеш шкрге, 
израшііе ти пераја, говори му Ружа, a Рајо не диже главу из 
чиније пуне пржених лигши. На столу je тепсија с питом. Це-
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ла, само за њега. Ружа удише мирис цимета из топле пите. 
Узсла би парче и не би. Пун joj je нос цимета. Не може да из- 
држи него га чисти папирном марамицом. Сад лакше дише. 
Ногл еда у марамицу и види да je из ноздрве издувала комадић 
сира. Кад би join било чистача ноздрва, свакако би унајмила 
једног. Како je тај Средњи век био дивно мрачан, с правим и 
неопходним занатима, златно доба. Сир joj je у носу вероват- 
но join од доручка, или чак од синоћ кад се са Алеком уз вино 
заложила нарчетом хлеба и кришком сира траписта. Брзо je 
згужвала марамицу и стиснула je у шаци.

Светлокос, ал и увек с наочарима с црним оквиром из ко- 
јих му очи испитивачки светлуцају. Рајо je иеповерљиво биће. 
Сматрао би својим највећим поразом ако не би знао за сваки 
Ружин корак. Кад се растају, он увек пита: „Идеш ли право ку- 
hn?” Кад зове Ружу телефоном на іьен стан, он пита: „Јеси ли 
код куће?” Ружа притајено фркће и каже: „Наравно да — ни- 
сам.” Напросто мора да зна све о Ружи, сваки детаљ, или не би 
био жив. Ваљда зато он од свих Ружиних пријатеља најмање 
зна о Ружи. Вечно се жали да у њеном случају не успева да 
раздвоји фантазију од стварности. Стално joj понавља: „Пази 
ніта радиш. Пази шта говорит. Пази да ме не вараш. Јављај 
ми се свака два сата. Држи се својих обећања или их немој да- 
вати.” У праву je у свему, али зашто онда тражи да му Ружа 
ишта обећава? Ружа није склона да обсћава. Рајо, међутим, 
увек некако успе да joj измами обећање. Ружа je, разуме се, од 
речи, али није кадра да испуни баш свако своје обећање. Пре 
месец дана му je олако обећала да ће ићи у биоскоп. Одлагала 
je од вечери до вечери, и таман што je одахнула ономад да не 
иде други пут на Амелију, сво Раје и он не од ступа. „Јеси ли 
гледала, ниси. Зашто онда?”

Улазе у биоскоп, потто су направили круг око три градска 
блока. Ружа се и даље падала излазу док су обигравали окол- 
ним улицама, али нема више излаза који би могла да искори- 
сти. Сви излази којих би се досетила, већ су стари и неупотре- 
бљиви, излази који не воде никуд.

„Јеси ли била у овом биоскопу?”
Ружа се замисли и каже: „Јссам. Неколико пута. Водила 

сам, рецимо, давно, сина на филмове које je он желео, Никад 
у мире сутра или Живот je лей.

„И он je то хтео!”
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Ружа мудрује по рецепту, само за Рају: „Зашто не би? Сва- 
ко дете je као свако и није као свако.”

Сала je попово била празна. Можда je овај биоскоп доиста 
заборављен, или je то пеки фаптомски биоскоп, који не посто- 
ји, биоскоп измишљен само за њу, и за Амелију. Онда je чула 
неки шум. Окренула се, само мрак. Опет je чула. Мишје гре- 
буцкање. Раширила je очи, и тек тада приметила да у тами, да
леко улево, неког има, неког ко се сакрио, уходи их, не допу- 
шта им да буду сами. Продавачица им, истина, ништа није ре- 
кла, али je Ружа веровала да и овог пута неће бити гледалаца. 
Кад су ушли, апсолутно je сигурна да никог није било. Сели 
су на исто место где je седела са Џомбом. А сад je неко иза 
ших и тихо гребе, као да оштри нокте и припрема се на скок. 
Ружа гледа Амелију, али сваки час очекује напад отнозади и 
канцице док joj се заривају у врат. Гледа старог сликара с кр- 
тим костима, а осећа како се шепе кости ломе под ударом не- 
позпате шапе. Криво joj je што Амијел није ипак посетио Ку- 
вајт, па нека га тамо зграбе и притисну и пресуде му, нека се 
муфтија славодобитно испрси на екрану, и нека се већ једном 
филм прекине услед неочекиване катастрофе, само да она не 
буде преклана у сали. Убијен љубавни пар у празној биоскоп- 
ско/ сади. Нема сведока. Тела растргнута... Зато Ружа избе- 
гава читање новина. Прати само филмски програм. Неко 
предосећање je опомише да he једаред прочитати вест да je 
она убијена. Нађена мртва средовечна жена, међу пријате- 
љима позната по вођењу вишеструког живота! Узнемирава 
je таква могућност и најрадије joj окреће леђа. Уз то, средо
вечна? Тридесетак година, а средовечност, пази да није! Гото
во je обузима неразумљив бес на непостојећег извештача о 
масакру у биоскопу. Сад схвата да окретање леђа и није нај- 
боље решење. Овог тренутка oceha инстинктивну потребу да 
леђа окрене филмском платну и посматра таму покадикад 
прошарану зрацима из кабине кинооператора. Некако се томе 
одупире, али све врсме једним оком гледа Амелију, а другим 
своје раме. Сматрала би то немогућим да управо сад није 
установила да je поље могућег знатно пространије него што се 
обично верује. Амелија се претворила за шу у исцрпљивање 
поља могућег.

Кинооператор мора да je заспао или je, вероватно, за све 
време пројекције био одсутан, пустивши филм да се одврти до
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краја без икаквог надзора. Он седи с продавачицом и не мари 
кад ће крај, ни да ли ће се трака прекинути. У ствари, он тач- 
но зна кад je крај. Ружа чује да се гребање приближава. Уоча- 
ва тамну прилику. Намах joj се причини да je то Џомба. И он 
дошао да join j одном види Амелију, и то не би било необично. 
Сад he бити шта he бити. У сали блесну светло. Поред Paje и 
Руже стајала je постарија госпођа. Кренула je према вратима 
која су се, поред платна, назирала иза црвене тешке завесе.

„Куд ћете, госпођо”, услужно je запита Ружа.
„Напоље.”
„Па није тамо излаз. Био некад, пре десет година, а сад та 

врата воде ко зна куда, у неки јарак, блато...”
„Ах, девојко моја, нисам ja била у биоскопу, не памтим.”
„Боље да нисте ни вечерас”, Ружа жели да се неоправдано 

свети за свој претрпљени страх.
„Да, боље да нисам, дете; филм je лаж. Познавала сам ja 

некад праву Амелију. Ах, била je као лутка. Ова joj није ни 
принети.”

Касније je Pajo припретио Ружи: „Рекао сам ти да пазиш 
шта говориш.” Био je погођен што je она већ била у том био
скопу и што joj ово није било први пут. Непрекидно жуди да 
све што она и он чине, Ружи буде први нут у животу. Притом 
je он прилично млађи од ше. По њему, Ружа je требало да се 
тек јуче роди. Ружа се, међутим, сваки дан изнова paha и сва- 
ки пут се paha све старија. То je прилично површно објашше- 
іье, али такво je какво je, од гье je и намењено Раји коме хоће 
да све опрости, чак и то да хоће све да зна, да je стално има 
уза себе, али неће никако да пристане да je мл aha. Није она та- 
јанствена, мада he увек бити недокучива за шега. Опрашта му, 
j ер тако маше боли шегова сумшичавост недостојна пите од 
јабука коју не воли само Pajo него и Ружа.

Кад су се те ноћи растајали, Pajo подсећа Ружу: „Јави ми 
се за два сата.”

„Али... па поноћ je! Спаваћеш.”
„Поноћ? Свеједно, то ти je као да за два сата мораш да по- 

пијеш лек.”
Свако претериваше у количини и времену, од лека прави 

отров, помислила je Ружа, али рекла je само: „Свакако. За два 
сата.” Утањила je глас, трудећи се да га удеси да звучи нежно: 
„Ти ниси човек, ти си вампир.” Обоје се насмејаше од срца.
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Пошто се филм још давао, она наједном одлучи. Било je 
још минут-два до почетка пројекције. Приђе шалтеру и тобо- 
жс нехајно запита који се филм даје. Ах, тај! Претварала се да 
пригушује радост које није било. Купи улазнице. Продавачи- 
ца jy je самилосно осмотрила, хтеде да ухвати Ружин поглед. 
Хтеде и нешто да каже, али je одустала, само извади марами- 
цу и обриса наусницу. Алек je ћутао, и тако уђоше. У полу
мраку изабраше где да седну. Ружа je говорила, све време ни- 
je престајала да говори. Говорила je као да je уловила редите- 
ља у клопку и чита га унапред, док он join и не зна како he шта 
да уради с причом. Сузбијала je могућност да je попово ухва
ти страх, иако никаквог гребуцкања и шушкања није било у 
сали, која није била више иста, нити пространа, нити нразиа. 
Откуда оволика маса људи, малтене у грчу je размшшъала Ру
жа, то није нормално. Кад je пун месец, л,уди излазе, врве ули- 
цама по целу noh и нешто очекују док их изнутра гризе незе- 
маљски црв. Вампири крећу у лов. То je као мала Ружа слуша
ла од своје тетке по којој je добила име. Али, месец je млад. У 
глави ми се све обрнуло, мисли она, пре би нразиа сала треба- 
ло да je ненормално стање.

Лактом je благо мунула Алека у ребра. Проговорила je 
промуклим гласом, као да данима није говорила: „Не знам 
шта he бити, али укрцаће се на први брод. Капетан he бити 
луд, пловиће својим паробродом у Индију, уверен да плови за 
Америку. И Амелија he писати Отилији из Индије о томе ка
ко je Америка земља комараца, с тешком врућинштином, па 
л>уди иду улицама у пижамама.”

„Нисам баш сигурна, али ми изгледа да ће се заљубити у 
овог који бежи”, наставила je Ружа, после десетак минута то
ком којих се непрестано врпољила као да je бувс j еду по дебе
лом месу, „и тај he све време бежати, а она ће јурити за іьим. 
Он he, у пижами, утрчати у аутобус. Она he трчати, такого у 
пижами, за аутобусом, махаће му, а сви путници у аутобусу he 
joj одмахивати. Сви ће бити у пижамама. Она he, у трку, сла
ти пољупце, и сви ће joj узвраћати пољупце. Појавиће се и 
дечји хор и певаће иску молитву. Опда he она ући у гостиони- 
цу и pehn да je баш вруће, и тражиће лимунаду, али праву, 
америчку, коју he joj донети дечак са сурластим носем. Дечак 
се зове Макс, а то je њено изгубљено дете. Мама, ускликнуће 
Макс, и миловаће je сурлом по образима, мама, а она he кроз
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плач одвратити да она није његова мама и наредиће му да не 
иде за іьом. Људи у пижамама ће je псовати и вређати најпо- 
грднијим називима, а она ће плаката и понављати да она нема 
деце. Мама, викаће Макс. Ми смо само лутке, ми смо само фи
гуре, све je ово игра, говорите она, не зови ме мама, маме не
ма. На крају мора испасти да je то стварно само марионетско 
позориште где се приказује последн>е поглавље у историји 
света. Брод шюви назад, напушта Индију, упловљава у њујор- 
шку луку па чијим доковима je огроман свет с развијеним 
транспарентима: Америка je откривена. Бродски ложач, сав 
гарав, поклониће се пред Амелијом и захваљивати joj као спа- 
ситељки. Спаситељка! Амелија руком отреса одећу, уклања 
певидљиву гареж. Бо.ье да нисамУ

И Ружа надлапицом лупка по свом крилу, као да се и она 
чисти.

Био je то кошмар. Уместо у биоскопско платно, гледала je 
иза іьега, у дим, маглу. Слике су се расплиіьавале, али она je 
ипак разговетно видела све о чему je мрмљала.

Последњих пола сата није рекла ни реч. Обрисала je ка
плицу зноја с врха носа и гласно се насмејала.

На улици Алек рече: „Не кајем се, ни најмање.”
„Добро јутро! И та си открио Америку.”
„Говорим најозбиљније.”
„Због тога би морао да будеш кажњен”, рекла je Ружа мир

но, „и без икаквс сумње ћеш испаштати.”
„Двапут сам гледао, али код мене нема ни трачка кајања 

због тога.”
Ништа није, међутим, рекао шта мисли о Ружином дару да 

предвиђа филмску причу. Ионако je то промашен дар, j ер се 
није ваљано исказао на делу: ток приче ишао je другим стра- 
нама на којим ни трага није било од свега што je Ружа шапу- 
тала Алеку, најављујући призоре. Био je то други филм, само 
Ружин, чега Ружа, изгледа, уопште није била свесна. Као да je 
гледала једно, а видела друго. Алек je можда није ни чуо док 
je онако видовито мрмљала.

Тако je Ружа већ трипут ишла да гледа филм који би гле
дала, иначе, највише једном, а можда да није Отилијине лут
ке — ниједном. Зато што гледам, већ испаштам, помисли она, 
никако не налазећи тачну реч да искаже своје испаштање. Чу 
се глас: Jecuли ти, Ружо, пошандрцала, дали тијемозак ис-
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цурио на уши и нос? Дотле ме je љубав дотерала, помисли она, 
а онда се у хипу запита чији je то глас био. Глас који се чуо, 
нагло схвати, био je њен, а она тад унезверено цикну: лудим 
ли!? Немој, Ружо, поче себе да умирује као да je неко други, 
немој, мило моје, дотерабеш заиста ствари дотле да изгубиш 
мозак, а нико те небе чак ни посећивати у ушљивој менталној 
болници. Окани се игара које ће те сахранити. Буди сигурна 
да ћеш пре или касније потпуно откачити. Ако би крикнула 
прекини вей, може ли то тек тако да заустави звсцкање у н>е- 
ној лобањи, у то, напротив, није сигурна.

Попи малу ракију с линцуром, некако се смири и поразми- 
сли. Попустио j у je и желудац који je почео да je мучи.

Немам ли толико паралелних љубави управо зато што сам 
претерано расејана? Ружа се стресе од те слике; у расејаности, 
рецимо, више не зна с ким je, да ли je то Џомба, да ли je то 
Алек, или Марко, или... изгубила je контролу, који црни Мар
ко, измешала je љубави, речи и ствари, гледа исти филм неко- 
лико пута, сваки пут уверена да филм први пут гледа... Сања- 
ри да их све окупи код себе, и Драгана и Алека и Рају и Нова
ка, и онда да се договоре и једнодушно прогласе одсуство 
илузија... Најзад да се разиђу у миру. То би био лек. Али, Ру- 
жи je јасно да им хипермагија усредсређена на загорчаватье 
живота то не би дозволила. А злом дејству хипермагије до
приноси највише баш она сама. Хобс ли завршити тако што бе 
леби на улици, уз ивичњак, док бе je пролазници шутирати 
као убогу просјакињу која липсава и младиби у кацигама пи- 
шати по њој? Боље да избегне такву судбину. Не свиђа joj се. 
Закључи да прилично разборито реагује на претебе статье у 
које je себе довела, прихватајуби великодушие позиве да иде 
у биоскоп. У складу са својим разумом узе у руке Листар и 
отвори га. Сад се он веб спонтано отварао у одређеном делу.

Отла je, разумљиво, надживела црног и високог чику из 
парка. Али, није ни сама ни са својом лутком Амелијом чита
ла његов Проиес; напротив, упала je у процес растакања. Лут- 
кипа писма су хтела да саставе свет, а Отла се суочила с рас- 
точеним светом. Могло би бити, тако, да Отла никад није ни 
добила Амелијина писамца, а потом кад je научила да чита, 
није могла ни да их прочита. Уместо тога учила je децу да чи- 
тају и пишу. Ружа je задрхтала на том месту. Њен страх од де- 
це, проистекао од старења, скрива безграничну љубав према

38



деци. Отла се, због исте љубави, одрекла сопствене деце, раз
вела се од мужа, Чеха, штитећи их на тај начин од коби која 
им je претила чињеницом да je она Јеврејка. Kao учитељица, 
радила je у дечјем вртићу. Док су join сва деца била за доруч- 
ком, дошли су и, уз умирујуће новике, одвели дену у тран
спорт, заједно с луткама и играчкицама у дечјим рукама. Отла 
није хтела да напусти децу. У том тренутку сетила се своје 
лутке, одважне Амелије која je сама побегла у свет, и није хте
ла да изостане и пошла je с децом; она барем није сама. „Не- 
мојте”, рекла je једном од спроводника транспорта који je по- 
кушавао да je издвоји, „немојте, све су то моја деца, и ja идем 
с њима. Она join ништа не знају”, готово je завапила, сузбија- 
јући страх који je муњевито и бескрајно растао у њој, „морам 
да их учим.” Чему je хтела да их научи? Љубави? Или, да ни- 
су сама? Не-бити-сам пркоси напуштености, онемогућава по- 
дударање живота и смрти. У Ружином Листару није било ни- 
чег више о Отилији и деци из вртића које je учила читању и 
писању; њихов траг изгубљен je у логору где се растачу и бри- 
шу сви трагови који би могли да подсете да свет постоји, би
ло у књизи или у стварности.

Могло би се и овако рећи: ... да подсете да свет постоји и 
да би Бог могао постојати. Ово Ружино домишљање указива- 
ло je на могућност да се, у свести доведеној пред распад, Ma
nija, или хипермагија, замене дубоким верованием. Било je у 
томе мистике. Ако постоје догори смрти, постоји ли Бог? Ру- 
жа je имала мистичко предосећање: Бог би могао постојати 
упркос логорима смрти, али му je неопходна наша помоћ. Од- 
ложила je Листар, немарно, не хотећи да га сад претвара join 
и у Библију. Била би то нова мука, а постојеће joj већ излазе 
на уши.

Ружа je некад била удата. Кад знамо Ружу, готово да није 
могу Био да je имала мужа. И самој Ружи je то прилично нело
гично. Такво стање природа мора да оконча, иначе je ката
строфа неминовна. Али, за природу je испаравање океана до 
последње капљице само секунда у секунди. За Ружу je то 
историја без краја. А кад до краја ипак дође, попијено море je 
срећа у несрећи. И тако je било, од капи до капи.

Нису се, једноставно и логично, више међусобно схвата- 
ли, нису се више узајамно подносили. Одатле je потекла опа
сност коју Ружа није била кадра да издржи. Кад се, тог попо-
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днева, вратила из шетіье, пружила je мужу носиљку с бебом. 
Она je пружила, он je кренуо да je прихвати. Носиљка je леб- 
дела између іьих, на тренутак, ни тамо ни овамо, лебдела je, 
нико je није држао. Таква магија ne траје дуто. Ништа не ле- 
витира ако нема мисли која обеснажује гравитацију. У љима 
није било мисли и Mehy њима није било струје. Ружа je пула 
само звекет, ударац главице о тврдо тло. Ружи je праснуло у 
глави. Јаукнула je. Потрчала. Легла на голи паркет. Лупала je 
челом по поду. Двапут. Трипут. То помрачеіье je завршено 
разводом. Деге je преживсло. Тако je спасено. „Избавл^еіъе, 
као и увек, може бити тек привремено”, тако сад Ружа мисли. 
Прошло je три, четири, пет година, а звекет joj je непрекидно 
усред мозга. Звекет, онда прасак. Може ли да га повери неком 
и да га подели с другим? Сетила се пријатеља, изгубљеног join 
пре него што joj се родило дете, а случај je узео ствар у руке и 
она je, после дугог времена, баш тог пријатеља срела на ули- 
ци, баш кад га се сетила. Хтеде да се сакрије од њега, али ипак 
прихвати одлуку случаја. Телефонираће му, обећала je. Теле- 
фоиирала му je. Баш сам слаба, помислила je, али то je у реду 
за сваког ко не суміьа у своју снагу. Желела je нечије раме. За- 
грцнула се између речи. „Ти си слабић”, рекао je Ружи тада 
Новак Тртаіь. „Не, позпајем себе, ja сам див”, одвратила je Ру
жа. „Али, ти си можда погрешай избор.” Taj разговор између 
Тртања и Руже још траје од тада, мессцима, годинама. Чека на 
природан свршетак.

Њено дете je код оца. Пристала je на то приликом развода. 
И Ружа би била проклета да некадашшем мужу потпуно окре- 
не леђа. Кад се сретну, њен поглед je увек поникнут, чак и ми
мо своје вол-е одбија да га види, али му не окреће леђа. Посто- 
ји за шу j едино као облачно небо на чијој ведријој страни си- 
ja дете. „Ти си слабић”, понавља joj Тртањ. „Твој муж ми пре
ти.” Ружа се смеје кроз сузе. „Твој муж није читав, говори о 
секири, замисли, и мојој глави, да he je расцопати, бунца да 
сам крив не знам ни ja за шта, за тебе, за ваш разилазак...”

„Не брини”, умирује га Ружа, „мој муж je само хистерич- 
на кукавица.”

„Он he вечно бити твој муж.”
„Не буди луд, никад више, само мислим на дете, нс могу и 

нећу друкчије. Како бих могла да га напустим, и то сад кад ви
ше и није са мном!”
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У најбољим тренуцима, Ружина страст према Новаку Тр- 
таіьу, званог Попац, и званог Поп, чиста je дотле да joj изгле- 
да да се ни са ним не да мерити. „Рођен си за мене. Појавио си 
се из мог првог сна.” Ружа говори искрено и сва се топи док 
то говори Попу. Задњица je код Пона шира од осталог. Ружа у 
себи признаје да je управо Попчеви бокови опчињавају. По- 
глед му делује разроко, али није разрок. И то годи Ружи. Не 
годи joj обиље у којем живи Поп. Наследио je благо које je не- 
избројиво, j ср мрак спава на њему. Покушава да се сети отку
да joj je пао па намет израз мрак спава на благу. Можда je сам 
израз неправедан... Ружа нема времена да nahe бољи, правед
ней.

Телефон звони. После дугог оклеваіьа, месечарски диже 
телефонску слушалицу. После дужег оклевања, каже да, ja 
сам. Док разговара, преплављује je осећање страховите уса- 
мљсности. Тртањ joj говори да je најбоље да више ништа не 
зна о шеним наводним бригама, с киме се виђа, да ли he и да- 
л>е да одржава контакт са својим бившим мужем, да му тражи 
лекара кад га сврбе л eh а или му нос крвари или га муче пара- 
зити у цревима. Жели само њу, иако она није кадра да воли, то 
му je ансолутно јасно, али не може без ше, јер ако изгуби и ѣу 
због које je остало изгубио, изгубио je све. Пази га само, ми- 
сли Ружа, како се уиграо. Шта je он то изгубио! Губи само оно 
што жели да изгуби. Свс му je дато, и има новца као плеве, а 
новац га не занима! Да га водиш кући какав je, да га изложит 
у музеју. Ружа се угризе за усну. Јеца ми ту сад он и рида, ни- 
кад не искусивши прави j ад, нити истинску страст.

„Не схватам ту страст коју осећам према теби. Са сваком 
раније сам био хладан, немоћан, али ти ме узбуђујеш, само 
ти.” Ружа слуша те речи као искрене, па и јесу искрене, тврдо 
je уверена, и зато одлази код іьега на ручак. Салата од радича 
и маслачка. Кувани морски л^ускари и мекушци. Кувана бли- 
тва. „Да неделимо трошкове”, каже он после. „Јасно. Колико 
кошта?” Ружи се допада шегова домаћинска брига, то j едино 
он уме, и даје му колико je навео, уз речи: „Није, да знаш, ни 
скупо.” Спремна je да опет понове ту верзију деобе, утолико 
пре што колачи с вишњама нису ушли у обрачун. „Хоћу да те 
частим и биоскопом”, рекао je на крају Тртањ, напућивши 
усне и пољубивши ваздух пут њс, „у знак да ти опраштам све 
лажи. Гледаћемо Чудесну судбину Амелије Пуленк
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Амелија, поново Амелија, па попово Амелија, опет Аме- 
лија, е na прекипело ми je више, чаша ми je пуна, и још ми je 
и то пеки знак, какав вражји опроштај, плану Ружа, са срцбом 
ускликну у својој самоћи, и тако je нико, срећом, не чу. Поп ју 
je гледао и као да je намигнуо. „Нека буде, хајде, баш бих во- 
лела да видим ту Амелију о којој се много прича, кажу да je 
забавна, глума одлична, музика па висини”, одговори Попу 
Тртању, весело прихватајући позив. Све за љубав, само она 
разгаљује, теши се Ружа уобичајеним и зато најпогоднијим ре- 
чима.

Испоставило се да се Амелија не приказује више ни у јед- 
ној биоскопској сали у граду.

Ружу je данима потом држала неверица. Није знала шта да 
мисли. Најбоље je да опет почне с вером у Магију, да joj се по
свети свом спагом која joj je преостала, пошто се, наравно, до 
краја отараси својих љубави. Путем љубави упијате оно што 
je најбоље код других, преузимате шихове врлине, али морате 
да делите и шихове слабости. Понекад вам чак може бити ви
ше стало до слабости него до врлина, барем je такав случај с 
Ружом, која још не схвата да ће, прогласивши своје љубави за- 
увек за последње, то покренути ланац догађаја чији je исход 
неизбежна смртна пресуда свему живом у нама. Цео тај дан je 
претурала по Листару и Атласу, тражећи праве речи за своје 
прогласе о крају; тако je трагала све до заласка супца. Сутра 
ће наставити.

Морала je да увиди да се ништа озбиљније. не може одра- 
дити у животу само у једном j едином полезу, само за дан, не
го су неминовни вишеструки покушаји, све увек по неколико 
пула. Олуда je сулрадан наставила, и у својим животним напо- 
рима наставила je до шиховог краја, па којем сви једнако гла
се: ко хопе да воли Гюследѣи пут, мора да умре.
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Снежана Букал

KPAJ ИГРЕ

Било je то оног лета кад су ее тополе расцветавале над све
том, недељама, као меки летньи снег. „То не слути добро” кр- 
стила се Наталија и скидала гадљиво гусенице из косе, али се 
нисмо обазирали на њене речи. Зато јер Наталија види само 
лоше иредзиаке и зато j ер уосталом других није могло ни би
ти. Време добрих зиакова било je иза нас, то смо и без Ната
ли] е знали.

Отац и Живојин су заједно, по цео дан, цепали дрва за зи
му, дрвену конструкции звоника који je до пре пар дана годи- 
нама стајао пред кућом. Звоно су одвезли претходног jутра, 
камионом. Отац je устао у зору. Гвирила сам кроз прозор, ви
дела сам када je клекнуо крај звона и пољубио га. И видела 
сам како после главом удара у звоно, како устаје и подиже 
главу ка небу. Маце су лстсле свуда око њега, отац je био леп 
и висок и за трен сам била сигурна да he се полако успети, пр- 
во он, а онда и башта и ку ha и мајка и ja — заувек ћемо неста- 
ти... Али се није десило пишта. Отац je спустио руке, отресао 
суво блато с колена и кренуо ка кући. Маце су лебделе и не- 
чујно клизиле низ звоно које je било веће сада него пре, када 
сам га гледала одоздо.

— Могли су и градіьу да однесу а нису. Ми то, ипак, Оче, 
мора да испоштујемо — рекао je Живојин и пљунуо у дланове.

— Ми поштујемо све... — рекао je отац и пребацио попо
во секиру из десне у леву руку — ... златице у башти, гусени
це с неба, комете репатице, црвене морске звезде, четири jaxa- 
ча...

Туп-туп, одјекивало je из дворишта. Отац je само компли- 
ковао ствар, цепанице су му или испадале из руку или летеле
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на све стране. Сви смо ћутали и то подносили. Није било дру
ге. Мајка се бодала да ће се озледити, ним би тун-тун преста
ло, придигла би се у кревету и ослушкивала, а онда би тун-тун 
опет почиіьало и она би се с уздахом опустила, склонила очи 
и наставила да Бути. Знали смо да отац мора да буде крај Жи- 
војина и зарад Животина и зарад себе. Време када су Живојин 
и Наталија радили све куБне нословс, било je такође заувек 
прошло. Али о томе нисмо никада писали В иди. У писмима 
В иди наш живот je изгледао потпуно другачије. Изгледао je 
баш опако какав je требало да буде. Помепули бисмо маце, 
чак и гусенице, парадајзе у башти који су добро родили, лет- 
іье жеге, мушкатле, невене и босиљак, вруће ветрове, али смо 
о осталом Бутали. Рекли бисмо: „Милутин je задовољан но
вом влашћу. Свет je много бољи данас него јуче. Пред Мили- 
цом je отворено много путева...” На крају сваког таквог пасу- 
са, мајка би додала, а ja записивала прво у свеску, а онда по
пово најлепшим рукописом, полако и пажљиво, понекад и по 
три пута, док не буде без грешке и мрље: „Јуче смо били код 
Мирољуба у Пожаревцу. Он изгледа боље но икад и много те 
поздравља..Наравно, јуче нисмо били нигде. Били смо у ба
шти и плевили пасуљ, скидали златице са кромпировог листа, 
прали смо судове, љуштили кромпир, рибали смо подове кау- 
стичном содом... Ћутали сви троје у соби и гледали како зау
век односе звоно. Мама већ целу годину није устала из креве- 
та. А Мирољуб, мамин и Видии млађи брат, умро je још пре 
рата. Удавио се у Дунаву, на некој дивљој плажи код Смеде- 
рева, онога дана кад je матурирао. Ja сам знала зашто пишемо 
таква писма. Знала сам да Бе Вида знати да je све што претхо- 
ди тој реченици лаж. И знала сам да ће само таква писма до 
ње стиБи. Нико ми није објаснио, али сам знала. Зато j ер сам 
неке разговоре слушала а некс прислушкивала, сакривена иза 
каљеве пећи у ходнику. Зато j ер сам у школи увек седела са
ма, у последњем реду, у одвојеној клуни. И зато јер су нрола- 
зећи крај оца попеки рекли смејући се наглас ’Љубим руку, 
Оче’ и пљунули.

Свако Видино нисмо било je догађај. Између два писма, 
читали бисмо претходно нисмо данима. А кад би ново нисмо 
стигло, ja бих га прво само додиривала као да je од најфиније 
свиле, превртала у рукама, а марку сам могла сатима да по- 
сматрам. Многе ствари су из куБе нестале, али je на очевом
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столу и даље стајала лупа са оквиром од кости бивољег рога, 
кушьена пре рата у Будиму. Маркице су увек другачије. Зна
ли смо да их Вида сваки пут пажљиво бира. С лугюм у руци, 
читала бих патписе на ободима маркица: nandu, condor, puma, 
algaiTobo... На жигу je прво писало: Quelo, Provincia Mando- 
za, Argentina. А после, кад се Вида преселила, Buenos Aires, Ar
gentina. Опда бих села крај врата мајчине собе, Наталија би 
подигла јастуке да мами буде удобније, мајка je жмурела и 
смешила се а ja сам читала најповије Видино писмо. Кад бих 
завршила, мама би прошапутала: ’Читај ми из почстка'. И ja 
бих почињала од почстка: ’Buenos Aires. Avgust 1948. Mi que- 
rida hermana, Хулио зарађује хлеб за нас обоје као новинар, 
али ja знам да ће једног дана бити нисан и знам да би га ти од- 
мах заволела. У предвечсрјс, чак и сада када лије киша и дува 
ледени ветар, седнемо на мотоцикл и возимо се градом. Зиме 
су овде хладне и кишне. Али нема снега. Сећаш се наших сан- 
кања низ стазу у Четерској шуми? Сећаш ли се санки које je 
Мирољуб купно на Петровачкој пијаци? Мислим да Хулио 
није никада видео снег. Само нсБс то да призна. Хулио мисли 
да зна с-в-е на свету.

Вечерамо обичио у неком од ресторанчића у кварту La Во
са који и сада, зими одјекује од довикивања Италијана еми- 
граната. Једемо тамо j ср Хулио тврди да мора да буде увек 
окружен људима, обичним људима да би могао да нише. А и 
зато јер му прија да j еде milanesas con papas frites прстима, до- 
викујс се са гостима и надмудрује са младим келнерицама. Но 
ja га управо зарад тога волим.

Синоћ се разведрило. Дувао je ледени ветар, али je над Бу- 
енос Ајресом висио огроман бели месец, већи и светлији у 
животу нисам видела. Сетила сам се Наталије, не знам ни са
ма зашто. А онда наравно и тебе и недостајала си ми толико 
да ме ни поглед са La Recolete на све кровове града није сми
рно. Напротив. Баш у таквим тренуцима, кад постанем свесна 
колико je чудесно лен свет око мене, баш гада ми највише не- 
достајеш. Хулио већ дуже време помиіье Париз. Његови су 
нам недавно, као окаснели венчани дар а и знак да нам опра- 
штају вснчаіье без њиховог присуства и ван цркве, поклонили 
два Vuitton кофера од бордо телећс коже, који већ данима сто- 
је насред спаваће собе и подсећају нас на могу lie путовањс. 
Ако Хулио успе да приведе крају своје писање, ако се већ ни-
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je превише упетљао у политику и ако се његови не предоми- 
сле по питању продаје кубе на Olivosu, онда би ее можда и мо
гли наћи веб с пролеба у Паризу.

Али не смем сада да мислим о томе. Прво, јер веб други 
месец National небе да објави ниједан Хулијев текст. Увече, 
кад седимо у диму и кад се попију литре и литре Izabele и 
Сиуапоа, не знам шта je страсније — танго који се око нас игра 
или свађе које се воде за столом измену понеког ’peronistas’ и 
осталих: комуниста и социалиста. О тангу не вреди да ти пи
шем. Себаш се како нам je onaj смешни татин пријатељ, забо- 
равила сам му име, показивао кораке у Официрском дому. Не, 
Видо моја, танго je нешто скроз друго. То уопште није игра, 
то je питање живота и смрти... Не знам да ли je Хулио соци- 
јалиста или комуниста. Не зна ни он сам. Али je његов танго 
— политика, питање живота и смрти. Не, о Паризу не смем да 
мислим. Ако почнем да мислим о томе, почебу да се радујем 
нашем могубем сусрету, а ако почнем да се веб сада радујем 
небу преживсти ако се од свега ништа не испуни. Зато: мирно 
заливам дивље љубичице које смо прошлог пролеба украли из 
оближіьег парка и пресадили у саксије, Хулио уопште не раз
уме зашто ме те љубичице толико узбуђују, али Хулио ника- 
да није видео косину над нашем кубом у лето; идем до пиља- 
ре; оговарам с комшиницом кубевласницу и живо учествујем 
у свим расправама о убиству које сам ти поменула у прошлом 
писму, а које ево веб други месец узбуђује духове у нашој ма- 
лој и мирној улици.

Аха, увек заборавим да ти испричам, на тргу недалеко од 
кубе стоји скулптура девојчице с рукама подигнутим ка небу, 
од дивног белог, скоро провидног мермера. Понекад седнем 
крај ње и увек се исто питам: на кога ме подсеба... Те quiere, 
Vida’.

Читале бисмо свако писмо док га не бисмо знале напамет. 
Онда бисмо данима нагађале: како изгледа кубевласница, да 
ли je станарка заиста отровала мужа и сву своју децу чоколад- 
ним бонбонама пуним отровног ликера, час смо веровале да 
јесте, час нам се чинило потпуно немогубим. Мама je била 
сумњичава по питању Хулијевих родитеља и није им верова
ла, ма ни оволико. И љутила се што je Вида испричала Хулију 
како су, кад су биле девојчице, цело једно лето етајале уз пру
гу, на узбрдици, тамо где je ћира најспорији, и правиле фигу-
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ре за студенте из Техничке школе. Ja сам мислила да je Хули- 
јев мотоцикл црвен и сребри. И да Види коса лепрша под ша- 
реном марамом када се возе градом. О могућем доласку за Па- 
риз нисмо уопште причале. Рекох, дани су били дуги и лебде- 
ли су као маце у ваздуху. Да није било очевог и Живојиновог 
туц-тупа по цео дан, ничим не би могли да потврдимо посто- 
јање времена. После сам ja скупљала ценанице и слагала их 
једну на другу, уза зид, на трему.

— Биће ту, Оче, добра три метра дрва — рекао je Живојин 
и задовољно протрљао рукама.

Али je и оцу и мени поглед пао на ожиљак некадашњег 
звоника у дворишту, па je Живојин сагнуо главу, поцрвенео и 
рекао: ’Опростите мени, грешном’. Сео je на клупу крај куће, 
завукао дланове међу колена, повио се и ћутао. Отац je ушао 
у кућу и отишао право код маме у собу. Само он, Наталија и 
доктор, могу да седе на њеном кревету.

Кад падне ноћ, кроз прозор се види само небо. Понекад и 
месец, али обичан. Лају пси. Мама кашље. Завеса се полако 
номера, маце лебде у месечини и лагано улазе у собу. У сну се 
свс промени. И ja сам она која седи у соби, у лепој кући у 
кварту La Recoleta, за столом од ружиног дрвета и читам ма
мина и моја писма. Читам их и све разумей.

Писма Види пишем обично ујутро. Ja седим за столом. 
Мама диктира из кревета склопљених очију. ’Сироти Миро- 
љуб’ каже мама, али се обе засмејемо. ’Пиши: Јуче смо се ше- 
тали дуж Мораве сатима. Ваз дух je био вечерњи и знаш како 
je лепо мирисало на воду и на траве. Милутин ми je причао не
што j ако весело, заборавила сам шта, зато j ер je било тако ле- 
по, топло и мирно да, признајем, нисам баш пажљиво слуша
ла. Уживала сам да ходам боса, са сандалама у рукама, да ми 
вечерње сунце греје образ и голе мишице, а маце су лебделе 
свуда око нас. Лепо.

Парадајз у башти je родио да не поверујеш. У подне, кад je 
највећа врућина, од ем и узберем j сдан, загризем га и полако 
сисам врући сок и помало ме пецка око уста. И даље сам алер- 
гична на лист парадајза, али као и пре — не марим.

Аха, да не заборавим. Не мораш Хулију да откријеш баш 
свс наше тајне...

Живојин je јуче напокон довео чезе попово у ред. Ено их, 
сјаје се у дворишту. Чим мало мину врућине, ићи ћемо до вре-
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ла Млаве. Корпу с храпом irehy да носим. У ресторану могу да 
се добију као и пре, čekam се, свеже пастрмке. Скоро да им 
осећам укус на непцима. А ако будс превруће, онда ћемо пре 
супца да кренемо за Милошевац. Зажслела сам се наше ку Ke. 
Зажелела сам се да седнем под кестеново дрво, смешим се и 
пишта не мислим...'

И мама je ућутала. Онда сам ja наставила, сама: ’Милицу 
не би никада препознала. Израсла je и на јесен Kpehe у дево- 
јачку учитељску школу. Мислили смо да нам то neke одобри
ти и да Ke морати да иде у економску коју мрзи из дубине ду
ше, но изашли су нам у сусрст, разумели детињу потребу и 
одобрили. Вероватно je припомогао Мирол>уб. Милутин Ke да 
иде с гьом, да нађу стан и да joj се nahe првих дана. Beh смо се 
договорили, писмено, с j одним брачним паром, обоје су учи- 
тезьи, имају лену куБу на Звсздари, и вољни су, да уз нешто 
скромно надокнаде, приме Милицу.

Од љубичасте свиле коју си послала мени, Наталија je са- 
шила хаљину за Милицу. Немој да се љутиш. Било je доволь
но да се направи и болеро. Милица не може да дочека прили
ку да je обуче па се увече шета собом да задиви мене и Ната- 
лију. Нс знам да ли je грех што смо je убедили да крене у Учи- 
тел>ску. Она сталію, као ти некада, машта о балету. То je за- 
рад твојих прича о тайгу и ноћима у Corrientes у Esmeralda. А 
живот, Видо моја, толико пуга сам joj поновила, није игра. 
Мени je много жао што je то тако.

Помало мс плати њен одлазак. Али се онда тешим. Ето 
прилике да чешће будемо у Београду, који ме увек, увек, увек 
подсећа на тебе и на наш растанак, оног зимског предратног 
jутра на Железничкој станици. Сећаш ли се, Видо, мокрот 
снега и читана трубача?’

Онда сам спустила перо, пажљиво дунула у мастило, сачс- 
кала да се осуши и ставила писмо у очеву Црну књигу, да на- 
ставимо касније.

— Сакриј то — шапутала би Наталија и освртала се око се
бе и глодала кроз прозор кад год би ме затекла са љубичастом 
свилом. Брзо je паковала метре и метре свиле и враћала под 
мадрац мог кревета. Али сам ja, свеједно, ноћу, кад би ућута- 
ли пси, кад се више нису чули кораци на нуту крај i<yhe и кад 
би напокоп уминуо и мајчин катал, и очево тапутаіье, вади-
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ла свилу испод мадраца. Чекала сам да из atze округли месец. 
Онда сам се обмотавала свилом, обмотавала, у круг, у круг, 
док све не би нестало, па бих као распукли цветови топола, 
лебдела у соби која je лебдела са мном, као огромни бели ме
сец над Буенос Ајресом.

— Ово je Аргентина — показала сам прстом Живојину ко- 
ји je гласно сркао слатки чај с ракијом у кухињи.

— Ми смо људи прости, не замерите — рекао je Живојин и 
одбијао да чује реч о Буенос Ајресу. Наталија je потапала бе
ле комаде чаршава у топло уље од чичка и спремала облоге за 
маму. Отац je седео и гледао у Црну кѣигу. Наталија je отишла 
с облозима и бокалом воде до маме. И била je тишина. Онда 
се прво чуло како се разбија бокал, па Наталијин јаук. Живо- 
јину je испало метално лонче из руке и само je стајао насред 
собе. Отац ме погледао и полако, полако устао, изашао из ку- 
хиње и кренуо ка маминој соби. Ja сам гледала у Атлас и ни- 
сам хтела да се померим. Кад су се попово noj авили у врати- 
ма, било je довољно да их погледам и из стомака ми се отки- 
нуо пеки чудан глас и откинувши и део мене, изашао je са бо- 
лом низ грло.

После су сви ходали. Тамо-овамо. Наталија није могла да 
nahe свећу. Отац није знао где су шибице. Живојин ми je не
што говорио, али raja нисам уопште чула. Ништа више нисам 
чула. У зору су стигле киша и жене. Сада je свако могао да уђе 
у мамину собу. Чула сам како шапућу, кикоћу се и како пље- 
ска вода. У подне je Жив oj ин на позајмљеним таљигама дове- 
зао ружан дрвени сандук. Отац je узео свилу испод мог креве- 
та и почео і-ьоме да облаже сандук. Радио je то полако. Пола
ко и без речи. Наталија je отворила уста да нешто каже, али je 
он тако погледао да je ућутала. Стајала сам у углу кухиње и 
ћутала. Ковчег je лежао на кухињском столу. Кад год бих кре- 
нула ка маминој соби, неко би ме вратио назад у кухињу. Све- 
једно, видела сам маму. Била je у белој спаваћици. Коса joj je 
била зачешљана иза ушију. Лежала je у кревету, само на чар- 
шаву, непокривена и без јастука. А лице joj je било, мирно, 
мирно, мирно.

Гледала сам како отац пажљиво облаже сандук мојом сви
лом. Кад се напокон усправио, био je другачији, остарио je.
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Око нас су ход ал и непознати људи, отац je положио обе руке 
на сто и ћутали смо. Гледала сам како му дрхте руке. Жене су 
се сагшьале, додиривале л>убичасту свилу, дошаптавале и кр- 
стиле се. Одвсли су ме у моју собу. Гвирила сам кроз одшкри- 
нута врата и гледала како маму носе и спуштају у сандук на 
кухињском столу. Целу noh су гореле свеће у кухиіьи. Отац je 
сам седео крај маме у љубичастој свили. Ja сам стајала сатима 
насред своје собе. Гола.

Киша je лила и лила низ прозоре. Осекала сам како гюста- 
јем хладна и тешка, као скулптура од мермера и како више не 
могу да спустим подигнуте руке. Последње писмо je написа
но, помислила сам, а свила je била за маму.
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Вуле Журић

„ОТВОРИ OB A J ПРОЗОР, 
НЕКА УЂЕ СУНЦЕ”

Ставља руку на Мишенину, Мишел ставља своју другу руку 
на Пјерову. Пјер ставља своју другу руку на Мишенину, 

Мишел извлачи одоздо руку и ставља je на Пјерову, 
Пјер сада извлачи своју руку и ставља je на Мишенину.

Хулио Кортасар: „Тајно оружје”

А почетном септембра, све слабији таласи нацртаних во- 
зова вукли су ка пучини Континента посљедње хрпице тури
ста, остављајући на обали прилегле ројеве опушака и тек по
пеку стрину која усиреним рукама лови маснокрилу салвету 
што je од лаких кратких сукљица остављен вјетар, поштујући 
задате кораке игре, над омлакављелим дииицама подгојеног 
пијеска носи све даље од сендвича чију упорну корицу, кико- 
ћући се, јер дебслгуза je најзад трупнула na, машући му, ски- 
чи и ваљушка се, скичи и ваљушка, пљувачком запљускује 
блиједокожи мршавко.

Нагло се смркну, а нешто лагано обло цмокну ме у чело.
Отварање мојих очију je звучало као тркућк стонала по ди- 

ницама подгојеног пијеска. Између дјечака и мене, сем ногу 
моје жене, љешкарила je л опта у шаренојшареној кошуљици 
која, изгледа, бијеше уска, јер joj се стомак пресијавао на све 
стране.

Чудна je била та лопта, јep иако ју je задихани младић 
зграбио, викнуо нешто ка колу момака и дјевојака што су му 
махали са самога врха плаже, под зидом иза ког су, join од пр- 
вих дана j у на, шетуцкали горњи дијелови људи и жена, дјечи- 
ји потиљци, отечени душеци, преморени сунцобрани и крово- 
ви нсмузикалних распјеваних аутомобила, а онда жестоко
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шутнуо препланулим рисом, она убрзо, тек што сам покушао 
да пронађем ону стрину, поново леже на скоро исто мјесто, 
претходно цмокнувши моју жену у тузу.

„Je л’ те јако ударила?”
„Н-н.”
Љубио сам je у исто мјесто, а онај младић дотрча и опет 

удари шарену дебељуцу која паде пред дјечака. Угледа je чим 
му пругаста мајица без рукава, навучена стрининим усиреним 
рукама преко плавокосе главице, залепрша око струка. Сто- 
палце му распрши пијесак, стрина цикну, лопта узлети и бућ- 
ну на море.

Стринин шамар и младићсв дар-мар шьуснуше истовреме- 
но о глатки обрашчић и у намрешкано морешце. Обојица у 
исти мах и арлаукнуше. Дјечакове сузице капнуше у подгоје- 
ни пијесак по коме, касније, када смо иза зида угледали стри
нин лоптасти стомак у шареномпіареном костиму, бијелбијел 
шешир што не успијева да joj одлети са главе и плаву косицу, 
са младићевог тијела попадаше неке капи а неке се, ношене 
остављеним вјетром, ухватите за моје длаке на ногама и за 
женине ноге.

„Бррр”, рече моја жена и jaje загрлих као што велики те
шки пешкир загрли жгољаво дерле коме су од непрсстаног 
брчкања усне помодриле а зубићи му цвокоћу, цвокоћу.

Нико од младића и дјевојака из одбојкашког кола нас, 
вал-да, не гледа, док припијспи, корачајући асфалтом с друге 
стране зида, одлазимо, тражећи по морској равници макар јед- 
ну опјенушану главу, налазећи само бенасте галебове што 
кљуном сијеку изгужвано ултрамарин стакло.

Нешто срче, пред j утро, пљусну и одозго.
Касније, мешкољећи се у давно исплетеним намћорасто 

шкрипавим фотељама, узалудно кривимо вратове не бисмо ли 
први угледали супце. Нретходних j угара, оно се са врха брда, 
чије обронке даноноћно голицамо и штипкамо, стискивало на 
цјелодневно крстарење над морем. Само су возови јутрос до
шли и отишли, док се облаци простиру свуд по небу, дајући 
сунцу да тек на трен гвирне на нас, кроз мутну ферецу од де- 
белог најлона.

Ваздух je као у стакленику — њежан и ситан, па га не мо- 
же удахнути свако. Ту тананост, касирка, у сумраком добро 
снабдјевеној продавници, уз псовку одјевену у локалну но-
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шњу без капе, зове „Ух, спарности!” а море, низ улицу, над вр- 
шчићима црногоричних перипатија, кипуцка и да није тиши
не, којој не смета ни шест музика из осам околних бифеа — 
тандркало би од мучнине.

На путу до куће, пројури, овамо ил’ у супротном смјеру, 
провидно вретено вјетрића. Некоме je потребнији! Можда 
онима у брду, над градићем, по непомичним засеоцима који 
се, ето, не надсијавају, јер сунца још нема, па зрикавци као да 
цвокоћу.

Након ручка по коме зијају распукнуте смокве, а муве — 
ћеркице свјетлости у августу — биркају међ мрвама и капима, 
дебљи и сталоженији рођак оних вјетрића што ућарлијаше у 
дремеж, погура из све снаге, али се постиди кад прве лагане 
сукње, шарене против тмурних љетних дана, одоше у вис, ка 
већ ведром небу.

Од најлона ни трага — тек понека овчица облачка пасе ту 
и тамо, а пашњак плав и море под њим плаво, бар се надамо, 
ј ep крећемо на Дивљу плажу.

Шетња никако да почне, j ер након чекања на прелазу код 
пивосмрдне аутобуске станице, бијеле као мексичка кантина 
из црно-бијелих вестерна, пробијања кроз шпалир незадовољ- 
них тезгароша и њихових тезги са којих тужно, ко грање вр- 
бе, висе сузне дрангулије, слушања осам музика из осам би
феа — наилазимо на недовршене куће због којих морамо нао- 
коло.

Са терасе мрке кућерине залаја пас. Његов лајук могли 
смо да чујемо и када се nah осмо у подножју брда и када за со- 
бом остависмо скамењен пут којим се могло на врх великог 
зеленог таласа, до тврђаве коју ће, једном, прекрити језиви 
лик воде што мотри на небо, сад скривен згужваним плаштом 
јадранског огледала.

Сасвим под брдом, умешкољио се широки канал у чијем je 
кориту камење ћутало међ конзервама, крпама, говнима, пла
стиком разних облика. Тек када смо се спустили, камење за- 
грнгља, али се све, убрзо, смири.

Стајали смо пред тунелом. Као мрави, под сијенком гро- 
бљанског обелиска.

На мјесту гдје надгробии споменик стружу слова имена и 
бројеви времена, мрачни мермер тунела боцкала je рупица 
свјетлости. Кренули смо ка њој и након десетак корака ja се
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осврнух: ријетким каменицама почашћено сметљиште, неиз- 
бријано изборано корито канала, свјеже фризуре стабала смо- 
кви, маслињаци у даљини и, након још неколико корака no 
све гласнијим каменим плочама рупчагс, тек успомена на ве
дро небо и септембар — слика се тањила под масном навалом 
црне.

„Стани!”
„Шта ти je?!” весело ме упита и крете за мном, натраг.
Вјетар ћућорну по стаблима четинара, некс птице пресву- 

коше плавет кликтом, из тунела из atze моја жена а моја суза 
кану у суво корито, али то није прекинуло пијемо тунелово 
жвакање.

„Чета се плашиш?”
Нисам могао да нам опишем свој j ад.
„Хајмо!”
„Не.”
„Дај ми руку! Хајмо.”
С оба су нас краја мрака тледале тачке бјелине. Било je све 

једно ка којој ћемо да корачамо. Црно се није мицало, па сам 
га на сваком кораку осјећао по себи. Не испуштајући женин 
длан, иочех да дижем стопала високо, у нешто.

Као да je све око мене плаво и блијешти, a j едино je моје 
одијело црно, свијет гледам кроз маску, хујно дишем, а кора- 
чам слично зачараној жаби, j ер обуо сам и пераја. Слично ме- 
ни у ронилачкој опреми хода пеки дјечак кроз високу траву, 
шуштећи над іьом умјесто хуњавог вјетра. Kao тај дјечак, хо- 
дала je моја жена, у јесен, под гњилим погледом остарјелог 
сунца, прескачући високе осједјеле траве, дотичући понеки 
клонули споменик, камеиог крста што пиљи у земљу.

У средишту слике, дисала je, плитко, капела, a свуд наоко- 
ло, под сијенком крошњи, љешкарили су матори гробови. Ona 
би застала између два гроба, гледала, a онда настављала да ко- 
рача, полако кружећи стазама и ван њих, да би на неколико 
минута њено тијело избрисала астматична капела.

„Не могу да нађем”, рече прелазећи са мном улицу, док су 
кола и аутобус брисали наш траг, који je водно до споредне 
капије гробља, удахнуте у ниски глувонијеми зид иза ког се 
крио гроб њеног деде.

И сада je до краја стаскала мој длан.
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Испод нас, под сандалама и стопалима, затем каменом 
плочом — вода се љоскала низ срозано стијење.

„То je канализација. Говна.” Пазећи на сваки корак у тан
ком уском путићу, припијајући се уз врело скамењено тијело 
кита кроз чију смо утробу прошли, да ли смо мислили и на 
прошлост?

Стаза je већ била шира, а онда, под нама прокревељи шљу- 
нак и из близине, забућка. Успентрасмо се уз бок тек задјевој- 
чене стијене и са шепот трбушчића, под сунцем које нас je 
слазило већ на тайном платну тупела, видјесмо море и одраз 
свијета у шему.
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Едвард Јукић

КУЋА ЦИКЛИДА

У последње време сам много мислио па циклиде. Први пар 
добио сам на поклон од родитеља када сам имао једанаест го
дина. Свирао сам Бетовенову Пасторалну сонату у D-дуру. 
Иако таком нисам могао да покријем ниједну октаву на кла- 
вијатури, публика ми je аплаудирала више него свим осталим 
извођачима. Рибе су ми купили сутрадан и ставили их у про- 
сторију где сам вежбао. Huje ми се допао њихов хладан и без- 
изражајан поглед. Тек много године касније, када су се моји 
концерти заказивали месецима унапред, почео сам да проу- 
чавам циклиде. Могао сам сатима да стојим у замраченој со- 
би пред магичним зеленкастим светлом акваријума и да иш- 
чекујем када ће мужјаци да се ухвате у коштац приањајући, 
широко раствореним устима, j едай уз другог. Не, за разлику 
од оног j унака Кортасарове приче који се претворио у аксоло- 
тла, ja нисам постао цикл ид. Мада, кажу, имамо извесних 
сличности.

Циклиди су тропске рибе. Живе у водама Централне и Jy- 
жне Америке и Африке. Станишта су им у близини обале, где 
се скривају међу биљкама и камењем. Своју територију бране, 
нарочито у доба мрешћења. Индијанци племена Чипча са оба- 
ла језера Никарагва сматрају их светим животињама и верују 
у њихове натприродне способности. Сваштоједи су, прожди - 
ру и мање рибе, па чак и своје младунце. У акваријуму не тр- 
пе ниједну другу врсту, a тешко je упарити мужјака и женку 
који ће да се подносе. За то je потребан период навикавања. 
Рибе сам стављао у заједнички акваријум, подељен стаклом, и 
држао их тако данима. Тек након извесног времена, усудио 
6их се да подигнем накратко преграду. Уколико би први кон-
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такт протекао без агресије, сутрадан бих стакло уклањао не
што дуже. Све док не бих био сигуран да се мужјак навикао 
на женку. Он je тај који je каприциозан.

Први учитељ клавира и вечити ментор био ми je отац. Ja 
сам, попут друге деце, желео када порастем да радим нешто 
свакодневно. Да будем полицајац или рибар. Од инструмена- 
та ме je привлачила труба. Очеви који се сећају сопственог де- 
тињства допусте својим синовима да понекад и погреше. Moj 
отац, међутим, није био од тих, заборавио je године одраста- 
іьа и сазревања. Часове je држао у нашој старој и оронулој ку- 
ћи и ишколовао je генерације неталентованих пијаниста а и 
сам никада није догурао даље од локал ног уметника. Мислим 
да му то нимало није сметало. Наш дом у граду je био познат 
као „музичка кућа”. Ученици су мог оца звали Гризли. Када 
би се он нагао над пијанино, шакама би покривао скоро чети- 
ри октаве. Била je то половина клавиатуре. Ja сам вежбао у 
посебпој соби на изврсном „Бехштајновом” клавиру који je 
био већи и тамнији и од дединог мртвачког ковчега. Кржљав 
стае, ситпе кости и малу шаку наследио сам од мајке.

Отац ме je, попут инквизитора, терао да разапињем прсте 
како би они постали налик іьеговом мощном оруђу. Терао ме 
je да вежбам трилере, све врсте обичних и хроматских скала, 
радим вежбе за замах руке. Од малена сам напамет свирао 
Мошелесове, Штајбелтове и Шопенове етиде, Бахове фуге, 
Кленгслове каноне и Хумлове фантазије. Било je пасажа које 
сам понављао све док их нисам одсвирао онако како je мој 
отац мислио да треба да звуче. Понекад, када бих изгубио 
живце, одгуриуо би ме од инструмента и сам би седао за кла
вир демонстрирајући ми како треба да свирам. Говорио би да 
сам девијација природе или Потомак неког туђина који се за- 
качио за мајчину утробу.

— Можда немаш његову моћ и снагу, али си довољно ин- 
телигентан да надокнадиш те недостатке. Уметности нису по- 
требне само дивље месије које се разбарушено поигравају 
снажним емоцијама већ и педантни извођачи који умеју да 
прочитају нотни запис и прецизно га репродукују — покуша
ла je једном приликом да ме утеши мајка.

Она je била обична домаћица, посвећена мужу и породи- 
ци, од које се нијс очекивало да се бави темама недоступним 
њеним скромним знањима. Moje сузе видели су j едино равно-
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душни циклиди који као да су, лебдећи непокретно у свом 
прозирном свету, укидали простор и време. У њиховим бсзиз- 
ражајним очима чинило ми се да ипак видим трагове саосећа- 
ња. Били су толико човеколики. Када бих то морао прецизни- 
је да дефинишем, рекао бих, и то треба схватити веома услов
но, да им глава не наликује другим рибама него подсећа на 
људску. Као да имају лице. Њихова затегнута кожа на голој 
лобањи, тамни образи и меснате усне подсећали су ме на лик 
неког црнца који без ропца трип иживљавање свог белог га- 
зде. Moj омиЈвени мужјак имао je девијацију доње усне која je 
била опуштена и додатно заобљена. Изгледао je понут каквог 
џез трубача. Звао сам га Луи.

Чини ми сс да се, и поред силне енергије коју je трошио на 
мене, отац одувек трудно да ме убеди како нисам довољно та- 
лентован, како немам конституции у и снагу великог пијанн- 
сте. Својом огромном левом таком умсо je у Шопеновој По- 
лонези у As-дуру да подражава топот пољске лаке коњице. Ja 
једва да сам могао да покријем октаву на Е, Dis, Cis и Н. За- 
хваљујући мајци, схватио сам да се моја предност састоји у то
ме што умем аналитично да читам ноте и хладне главе их при- 
лагођавам својим физичким ограничењима. Нисам био од 
оних пијаниста који падају у транс и матичном снагом плене 
публику. Moj и мали непогрешиви прети плесали су по дирха
ма вештије од руку многих уметника који су се дичили надах- 
нућем. У двадесетој годный био сам славан. Иако су иски му- 
зички критичари сматрали да имам монотон удар без тонског 
нијансирања, да ми je став бездушно равнодушан, слагали су 
се са онима који су мислили да сам у себи објединио виртуо
зност, дисциплину и музикалност. Могао сам да изведем и 
технички најтежа места са лаковом која се граничила са гра- 
циозношћу. Репертоар ми je био широк и одлично увежбан. 
Свирао сам потпурије, фантазије, сонате, клавирске концерте 
и велика, веома сложена дела демонстрирајући лепоту зако- 
нитости, реда и симетрије. Замерали су ми да сам превише ин- 
телектуалан, али како другачије одсвирати „Слике са изло- 
жбе” ако претходно не видите платна Виктора Хартмана. 
Ниједан мој савременик није на репертоару истовремено имао 
Бетовенову Сонату „Валдштајн", Шопенову Сонату у В-молу, 
Шуманову „Фантазију” и Листову фантазију „Дон Жуан”. Не 
знам ниједног другог пијаниету, осим себе, који je прочитао
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Молијеров комад о овом бескрупулозном и аморалном племи- 
ћу и удубио се у іьегов испразни живот.

Родитељи су ми умрли један за другим у року од два месе- 
ца. Прво мајка, па онда отац. Као да je из мог живота ишчи- 
лио мотив који ме je покретао. Да сам га раније постао све- 
стан, никада не бих догурао овако далеко. Изгледа да најдаље 
стижу они који не препознају сврху свог постојања. Данима 
сам седео за клавиром без воље да одсвирам и j едай тон. Три 
зида у соби била су покривена огромним акваријумима, само 
je уз четврти било места за инструмент. Циклиди икру пола
жу на камење или комаде дрвета којима су украшени аквари- 
јуми, а млади се излегу за недељу дана. Од самог почетка они 
личе на тајанствену метаморфозу људскости. Брзо се развија- 
ју ако их храните иситњеним коњским месом или јунећим ср- 
цем тако да могу да нарасту до тридесетак сантиметара дужи- 
нс. Љубитељи акваристике их не воле. Не могу да их упаре ни 
ca j одном другом врстом. Годинама сам их узгајао и нисам 
имао коме да их иродам или поклоним. Акваријуме сам сла- 
гао попут грађевинских блокова j ед ан на други. Ретки позна- 
ници и поиска жена, које бих пуштао у собу, с узбуђењем су 
откривали како у мемљивој кући бујају тропске боје. Цикли
ди умеју да буду изненађујуће различити и у тој својој разли- 
читости неописиво лепи. Имао сам их свих врста. Од оних 
скоро црних, једнобојних, до најшаренијих примерака. Не бих 
умео да кажем који су најлснши. Подједнако су интересантни 
они са попречним пругама и тиркизно плавим перајима, као и 
они чије je тело пламено црвено а тиркизна боја се појављује 
само у облику ретких тачкица. Има оних чија су noj едина по- 
ља правилно обојена разноврсним нијансама зеленог, жутог и 
плавог док су извссни примерци скоро у потпуности златни, 
са тек поиском црвеном туфном на врху репног пераја. Како 
сам у собу уносио нове акваријуме, клавир, који je некада до- 
минирао просторијом, изгледао je сада као сувишни део наме- 
штаја.

Човек који се бави уметношћу и узгаја истовремено ци- 
клиде нема превише времена за остале животне садржаје. По- 
готово ако je упоран и тежи перфекцији као ja. Требало je да 
припремим нови концерт и осећао сам изузетно интелектуал- 
но задовол-ство. Моји одувек послушни прети хватали су се у 
коштац са Шумановом „Крајзлеријаном”. Сваки детаљ сам
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пажљиво проучио и педантно покушавао да га одсвирам, али 
није ми полазило за руком. Нисам остварио привид неусиље- 
ности. Још горе je било када сам хтео да савладам Равелову 
композицију „Гаспар поћи”. Рашчланио сам je попут најгорег 
цепидлаке, али нисам проникао у емоције. Тон ми je одзвањао 
као челик. Нисам стизао да се бринем о рибама. Нисам имао 
никога ко би ми у томе помогао. Био сам усамљен попут ци- 
клида којем не одговара ниједна женка у акваријуму а сви 
остали мужјаци су му потенцијални непријатељи. Рибе су се 
толико намножиле да су почеле да воде рат до истребљења а 
ja ce још нисам изборио са новим репертоаром. Наручио сам 
још три акваријума, одговарајуће сијалице, грејаче, филтере и 
пумпе за воду. Док опрема не стигне, бавићу се само рибама. 
И онда се то десило.

Лица прил>убљеног уз акваријум, покушавао сам да про
дрем у тајну хладних очију које су ме годинама посматрале. 
Видео сам из велике близине главу једног циклида чија доња 
у сна je висила гротескно опуштена као да je који тренутак ра- 
није jош дувао у трубу. Не, то није могао да буде Луи. Можда 
неки шегов потомак. Плутаоje на свега два сантиметра од ста- 
кла привлачећи ће ме погледом. Као да сам био усисан неком 
неумољивом силом, без наглог прелаза, без изненађења, на- 
шао сам се са друге стране провидне преграде и угледао упла- 
каног дечака који седи за клавиром и разапиње прете упирући 
се читавог живота да буде бољи од свог просечног оца. Равно
душно лебдећи у води, видео сам мучан призор који се оди- 
гравао у полумрачној соби. О циклидима се доста тога зна али 
сумњам да би ми ико веровао када бих му поверио да сећање 
генетски преносе потомцима и да су у стању да телепатски ко- 
муницирају са људима.

Када су ми коначно донели наручене акваријуме, нисам 
имао где да их сместим.

— Изнесите клавир — рекао сам.
Одлучио сам да свој дом, у којем сам рођен и у којем ћу, 

вероватно, и умрети, претворим у кућу циклида. У овој конач- 
ној самоћи пада ми на ум да и промашени животи добијају 
смисао ако се преточе у причу.
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Мирослав Караулац

ВРАТИЛА СЕ

Вратила се, три дана по завршеном снимању. Ено je у со- 
би, лежи на каучу, покривена Еебетом, јсца шапЕуЕи сама се- 
би да то није она. „То нисам ja!" С времена на време улази у 
собу, подбула, црвених очију, тражсЕи по ладицама преостале 
седативе које још није однела. Иначе и не улази у собу нити 
ми шта говори. Од првог дана како je дошла, не престаје да 
понавл^а сама себи: „То нисам ja!”

ВраЕа се три дана по завршеном снимању. Тампе наочари, 
црпа путна торба у руци. Упућује ее одмах у своју собу, после 
кратког, журног, поздрава. Појма немам ко je у питању. Није 
исключено пеки глумац с ким je имала љубавну сцену, у том 
филму, или чак пеко из екипе кога je упознала на самом сни- 
маіьу, пеки статиста или возач. Опа у све то верује. Она веру- 
је у пољупце. Узалуд сам joj говорио, узалуд саветовао. Ништа 
нијс помогло. Опа све то мора да проживи, све то сама да осе- 
ти, да се сама у све то увери. Узме да ти прича о партнеру са 
којим трснутно ради, са одушевленьем Koje чак нс прикрива. 
Понавља ти, усхиЕено, његове будаласте изјаве. Опомиіьсш je 
да je то, све у свему, један посао који треба отал-ати, без пуно 
буке, ако je то могућс, и ништа више. „Не, ja врло добро знам 
шта говорим!” Говори ти без трунке колебања, из мрака своје 
неупуЕености, практично у све, и при томе тврди да зна шта 
говори и да je свесна света.

Три дана по завршеном снимању, і-ье још нема. Када je 
тражим телефоном, преко службеника на рецепцији, поручује 
ми да трснутно не може да узме везу, да Ее се јавити касније. 
Када je коначно добијеш, када коначно, грешком, узме слуша- 
лицу, каже ти: „ОбјасниЕу ти све!” Поручује да Ее ти све об-
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јаснити. Да не верујеш! После три дана стаже неким авионом 
који не полази сувише рано. Улази, подбула, са подочњацима. 
Црне наочари. Журно прелази преко собе. Обавсштава тс, 
кратко, да сада није у стању да разговара ни о чему. И даЈве 
тврди да ће ми све објаснити. Она и далье мисли да се то мо- 
же објаснити. Тренутно, каже, није у стаіьу. Одлази у своју со
бу, рида испод дебета, гута пилуле за смирење. Чујем je како, 
као у бупилу, мрмља: „Не, то нисам ja!”

Ништа je не питам. Куцам свој чланак о деликвенцији 
младих по ризичним и осетл-ивим приградским зонама, али 
разматрано шире. Изгубљеност младих у целини и зашто? Из
носим, нашироко, целовит поглед на све то. Именујем, доста 
јасно, иске носиоце функција, криве да су ствари дотле сти- 
гле; искаљујем сав свој бес на њима; увелико оправдан, уоста- 
лом. болу мету, дуто савлађиваног беса, тешко да сам могао 
и наћи.

Ваљда тек требу ноб, улази, решена да ме нешто упита.
— Не знам како может да се шеташ у тој хаљини. Најма- 

ње, што си могла да учинит, било je да je промениш. У њој си 
излазила са њим. Љубила си се са њим у тој хаљини. Он ти je 
руком прелазио преко ње и откидао дугмад, није искључено. 
Ту си хаљину скидала кад си се туцала са њим. — Не држеби 
се уопште редоследа ни хронологије догађаја, прелазим одмах 
на стаі-ье ствари до кога се стигло.

— Зашто правит од свога живота вест на задњој страни 
булеварског таблоида? Зашто се, баш теби, дешавају драме по 
сценарију неког глупог, рекламног филма, са малим буџетом; 
мали бедасти порниб за који у витрини читаш извиіьеіье ди- 
рекције биоскопа, да жали али да нема права да излаже слике 
из филма нити да објављује њсгов садржај, због ригорозности 
важебих прописа ојавном моралу. Јефтин порниб, из савреме- 
ног живота, са снажним социјалним набојем, у реду, са еле- 
ментима психо драме, где се неразлучиво меша нестварно са 
немогућим, дозвољавам, али прављен, искључиво, за наслаІ)и- 
вање и доколицу девијаната, воајера, манијака широког спек
тра, зашто?

Питам je благо, са непрегледним пашњацима доброте и 
праштања у гласу. Гледа ме збуњено и не помишља да сам ту 
реплику дуго смишљао, рачунајући да бе да je погоди. Веро- 
ватно мисли да ми je управо сада пала на ум, у тренутку на-
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глог отварања видика пред властитом недађом. „Зашто уно
сит у наш живот елементе акционог филма, потпуно несуви- 
сле...” Као и цео Taj монолог, уосталом, припремаи пажљиво, 
са неколико одбачених верзија, поправљан и поправљан, у 
тражењу верзије још бол^е и боље.

Слуша ме без речи. Чуди се, имам утисак, да до те мерс 
схватам ситуацију. Да сам до те мерс свестан да она нема шта 
да ми каже. Да ли можда, ипак, сумња да je то припремљен го
вор? Да сам га, претходних ноћи, сатима увежбавао, не успе- 
вајући да заспим. Дизао се из крсвета, j ер су иске јаке речи 
захтевале и велике покрете. Настављам да тражим још јаче 
речи, j от ризичније претпоставке којс би je погодиле, и нала- 
зим их. Слуша ме без речи. Чуди ее да сам дотле стигао у по- 
знаваіьу стварног стања ствари, да сам дотле одмакао. Бар 
имам тај утисак. Не, види се да и не помишља да je то послед- 
ња рука, допуњена и дотерана верзија завріиног монолога; са 
многим накнадним и непосредним изменама, учињеним то
ком саме изведбе. Прво јавно извођење, после озбиљног рада 
на тему.

— Сам си то хтео!
Она уме да пронађе такве кратке реплике које заправо ни- 

шта не значе, али су ти често потребни дани и дани, време и 
време, да схватит да ништа не значе. У временима искушења, 
када пиком није лако, када те живот ионако бије са свих стра
на, она остајс три дана и то j от увек не знаш с ким, и то мо
жда нећеш никада ни дознати. Покушавајући да nahe немогу- 
ћи излаз, j от тврди да сам то и хтео.

— Сам си то хтео! — Понавља, пошто тврдо верује да се то 
не можс само једним слушањем разумети. Да ли he додати: за
то си и са мной? Хоће, усудиће се да дода: — Уосталом, зато 
си са миом! — Сад ти издашно даје потребно време да je убе
дит да ти то ниси хтео. Била je, како сам разумео из неколи
ко варијанти описа садржине сценарија филма, које je дала, 
партнерка главном j унаку у некој маргиналној туцачини. Ка
ко да joj објасниш да je и до сада играла у порнићима, вешто 
прерушеним у социјалнс драме, улоге сличног характера; убе- 
ђена, притом, да игра у „Грозници суботње вечери”, или je то 
„Дивљи у ерцу”, где главна јунакиња, до краја филма не успе- 
ва да схвати шта joj се д orah а. Филм који увек у критичним 
ситуацијама наводи као крунски аргумент. Видети који je
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филм у питању и да ли join негде игра? Не причати, ту сада, 
непроверене ствари. Не повебавати, без потребе, лоту обаве- 
штеност о свему, од које у овим временима сви страдавамо. И 
онда joj реби шта стварно мислим о томе филму.

Она верује да je за сваку праву љубав неопходна драма. За
то то и ради. Стално налази примере, у илустрованој штампи, 
да праве љубави не могу без великих драма. Она верује илу- 
строваној штампи! Она верује у све. Чиме ее све не одуше- 
вљава! За напуклу цев, на коју наиђемо, у пролазу, она ти твр- 
ди да je извор. Погледај овај водоскок! Тс песме које слуша на 
телевизији, она je сигурна да имају чврсту аутобиографску 
подлогу. Не плачи мила моја... Гледа певача, док то пева, тро
нуто, пуна саосећања. На летоваіьу, зове те на терасу да гле- 
дате, заједно, залазак сунца. То іьу одушевљава, цео тај небе- 
ски кичерај, у више призора. Дођи брзо да видит! — То њу 
одушевљава! Зове те да видиш.

Она верује у уметникове речи: Само минулељубави су веч- 
не. Пита те: „Зар то није лепо?” Она у то верује. У поезију, она 
верује. Ру же из песама и руже из сећања, j едино оне трају. 
Она ми то, без имало зазора, рецитује. Путоваѣа се свршава- 
ју када се љубавници сретну! Его, то ми наводи као потврду; 
то je њено покриће. Пита ме да ли сам читао „Голи ручак”? За- 
што нећеш да идемо од ватре до ватре? — Зар то није див
но? — пита ме. Где ли je то ископала? — Шта мислим, — пита 
ме: Да ли Пемо се растащи икад? и када се сретнемо опет, 
да ли Äe нам сриа као некад тући? Што се тиче растајања, 
опомињем je, без икакве задіьс примисли, да она на томе веб 
озбиљно ради и да ми то даје снаге да издржим. Ако живот 
буде лей, ми ћемо се стално туцати! Њена мисао, или je то 
рекао неки песник? Говори ти све те ствари и веб код првог 
снимања остаје у хотелу још три дана са неким кога je ту пр- 
ви пут срела, није исключено.

Само бути и плаче. Мада je тврдила да бе ми све то обја- 
снити, још ништа није објаснила, нити прави пеки напор, бар 
не видљив, у том правду. И раније je имала обичај да своје Taj
ne чува, само за себе. Чим оде на неко снимаіье, све што joj се 
тамо догоди, остабе њена нова, добро чувана raj на. И даље гу
та пилуле за смиривање; и С витамин, није искључено. Слу- 
шам мирно њене неконтролиеане крике и јецаје. Покушава да
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навуче фармерке, настављајући да лежи на леђима. Не без те- 
шкоће.

Још док je била на снимаіьу, осетио бих, када бих мислио 
на іьу, како ми у простор улазс и мешају се са мојим нечији 
туђи таласи. Неко je почео да je озбиљно озрачује. Половина 
мојих таласа имала je великих тешкоћа да стигне до ње.

Покушавам да joj, у најбољој намери, препоручим, како не 
би требало да joj, у опхођељу са непознатим особама, буде 
узор онај модел аутоматских врата, са нагазним тепихом, што 
се отварају чим станет пред њих.

— Зашто би морала да будет са сваким ко те упита коли- 
ко je сати? У крајњем случају, реци му време и останите убу- 
дуће само случајни пролазници.

— Ja не могу некога да разумем ако не будем са њим.
— Зашто би морала да га разумеш? — наравне да сам je пи- 

тао. — Зашто да не остане несхваћен, као толики, уосталом.—- 
Уопште, али уопштс, није се отимала животу.

Да ли сам покушао да joj помогнем када сам видео у ка- 
квом je стању? Пита да ли сам покушао? Кажем joj да смо све 
то прошли, неколико пута, да смо тај replay іьеног драматич- 
ног повратка већ пуштали неколико пута; да би можда могла 
да покуша да наведе бар један разуман и лако схватљив раз
лог зашто се није вратила, по завршеном снимању, него je 
остала join читава три дана; потто су се сви вратили својим 
домовима, где су их, у неким случајевима, жељно чекали нај- 
ближи. Зашто се j едино она, ипак, одлучила да се не врати. Не 
губим из вида основно питање, које се као музичка тема јавља 
у нартитури, у више наврата. Она и не слути да нема довољно 
лажи за моја питања. Скрећем joj на то, добронамерно, па- 
жіьу, пре него било шта каже.

Слуша ме без речи. Не каже ништа. Процењује, са правом, 
да није тренутак. Повлачи се у расулу. Не зна шта да каже. То 
што покушава да каже je прича без увода, без заплета, без за- 
ктьучка; смандрљана на брзину, пуна неурађених места; рањи- 
ва где год погледаш; отворена ветровима са свих страна. Што 
je, можда, разумљиво, будући да није имала времена да се са- 
бере, да види куда ће даље. Потпуно изгубљена. Видим je ка
ко, у мраку, пере исхабане, преостале велове своје глупе ми- 
стерије. Како са дна казана своје приче струже кору очаја.
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Први пут, када се није вратила, у време кад je рекла да he 
ее вратити, покушавала je да ти то објасни, неким смушеним 
тврдњама, како некада самој себи умиче. У кратким, прола- 
зним нападима искрености, покушавала je да то и сама разу
ме и да ти објасни. Овога пута, како ми je то испричала, пре 
него ће ноћи на сниманье, једна члапица екипе joj je бацала 
карте. Три пута je излазило Путовање и Сусрет. Да ли веру- 
јем? Питала ме да ли верујем. То je за н,у била фаталност ис- 
пред које није имало никакве сврхе склаіьати се.

Са овога снимања вратила се пуна нових црта. Седи ту, у 
столици, покушава да изгледа мирна. Упиње се, све више, да 
тако изгледа. Објашњава ти како je све то један ружан сан ко- 
ји je прошао. Да ли човек бира својс кошмаре? Десе ти се 
ствари за које и не сањаш да ти се могу десити. Сама не зна 
како joj се то могло десити. То уопште не личи на њу. Да ли 
he ми то одвалити? Неће. Каже, ових дана није могла да раз- 
говара са мном јер уопште није знала шта joj се дешава. Била 
je изгубљена.

Пушта дуге димове. Дуго окреће и мрви пепео цигарете о 
руб пепел-аре. Као да се тиме све то објашњава. Обавијена, 
још увек, са неколико преосталих велова своје глупе мистери- 
је. Попово покушава да разбије моје редове. Снажно увлачи 
дим из цигарете, снажно га испушта. Прича пеке, очигледно, 
знатно прерађене догађаје из ране младости. Више се уопште 
и не види од облака лажи. О каснијим догадјајима, ништа. 
Сматра да цикада није била схваћена. Без неких датьих обја- 
шњења. Шмрчући повремено. Под осетпо слабећим дејством 
седатива.

— Објаснила сам ти. — Сматра да ми je све објаснила али 
да je нисам пажљиво пратио. Да заправо никада не пратим іье- 
но излагаіье са потребном пажньом. Да од ње сталію тражим 
да ми објашњава ствари које ми je већ више пута објаснила. И 
онда, нагло напушта ту тему, када ми се она почела чинити за- 
нимљивом. Починю да ми објашњава како ми нисмо никада 
стварно разговарали. Мисли стварно! и то наглашава. Једна 
потпуно нова и стварно незанимљива тема, са много рукава- 
ца, у којој би се и прибранији од ње брзо изгубили.

Изашла je рано у град; има, каже, састанак екипе. Дуго се 
облачила, дуго прсмишљала шта да обуче. Обичан радии са
станак, како тврди. Остао сам код куће, враћао у мислима, све
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те ударне слике из времена са њом, што су сад вукле, попут 
магленог облака, низ падине сећања.

Срели смо се први пут на отварању неке изложбе, како je 
она тврдила, или испред градске поште у Петровну на Мору, 
како се мени чинило. Без икаквог знака упозорења пролазила 
je уском, бетонском стазом, у време најживљег промета. За- 
што не упозоравају грађанство на јаке и стресне сцене, којима 
могу бити изложени, размишљао сам (за себе). Зашто не обе- 
лежавају места куда она обично пролази, лако уочљивом тра
ком, како се то чини на реконструкціи ама злочина? Мера на 
коју се могло мислити. Клатила je куковима, расипајући не- 
штедимице претње, свуда куда je пролазила. Неки тик, ми- 
слио сам. Бацала на пролазнике погледе пуне ракета и петар- 
ди, са мањим експлозивним пуњењима, какве се испаљују, 
обично, у иоћи уочи Дана Републике или неког другог држав- 
ног празника, тога значаја. Како ми се све то време са н>ом, 
што долази, онда чинило као велика зелена пољана коју ника- 
да нећу стићи да пређем и којој, мислио сам, и нема краја! Све 
то што сам видео, око себе, сада ми се указивало као видик 
ограничен, несигуран и пролазан.

Читаво j утро претурао сам по ладицама; сакупљао по н>и- 
ма предмете из разних времена, Успомене, питајући се који 
одакле долази. Ту je био и мали керамички анђео, широм ра- 
ширених крила, који ми je она дала, којом приликом? Велики 
број предмета у ладици којима више нисам знао порекло. Не
ки су одолели забораву, пеки су се предали, без отимања, и са
да су лежали ту, без икаквог значења, без икаквих личних не
права, мртви предмети који више немају шта да кажу. Све je 
то било истекло, а да писи ни приметно како пролази и неста- 
je, као првомајска парада. Све je то сада отицало и цурило као 
песак кроз прете.

Уопште je више не пратим, уопште. Уосталом, можда се то 
стварно и не да објаснити. Можда стварно и не зна шта joj се 
догађа. Покушава да то схвати али не успева. Дотле je стигла. 
Тражи се. Можда стварно не зна ко je. Хоће да се отвори. Да 
разуме ствари око себе. Али напољу још није стигла сезона за 
отварање. Пробудила се можда прерано.

Претурао читаво j утро по ладицама. Нашао неке старе 
плоче, слушао неколико пута j сдан давни хит: Bend те, shape 
те, anywhere you go... Боже, како смо летели, као вихор на пи-
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сту! Koje то могао пропустити? Koje могао томе позиву одо- 
лети?

Неке успомене предало су се одмах. Имале су, изгледа, ма- 
лу, краткорочну поруку и предале се, у борби да заузму неко 
место у сећању, у којој су многе друге већ пале. Jep све на 
овом свету тражи своје место у Успомени. Сви би хтели да 
остану у топлоти, трајању и сеЬагьу. Простор je међутим огра
ничен и одатле толика гужва на улазу. И сав свет, око тебе, 
кад погледаш, слика je једног ненрегледног разбојишта, на ко
ме не престаје слична борба за опстанак а онда и за трајање; у 
којој збуњени, неодлучни и заборавни, неминовно плаћају 
главом.

Hohy упаљене сијалице једу разне инсекте u лептіире. Си- 
јалице пак једу разни жонглеры, пеливани и мађионичари, по 
бинома, испред вашарских шатры. А жонглере, пеливане ы 
мађионичаре опет jede беда и сиротшъа.

68



Милош Латиновић

CAPITULOS PRESCINDIBLES

Необавезна поглавља

1.

Прича je, сама по себи, била једноставна...

2.

Испрекидане, беле траке, по средний нута, услед брзине 
кретања аутомобила стапале су се у једну.

Возио je брзо, као и увек.
Толико пута je прошао тим путем. Права, сива трака коло- 

воза која се, неумитно, као тиха река улива у море иза хори- 
зонта. Около, бескрај. Житна поља, испресецана слатином. 
Неплодним земљиштем. Понеко усамљено дрво, са широким 
клобуком крошње, као путоказ — светионик, можда — пасти- 
рима и птицама. Села, тиха, пуна зеленила и мириса, мала 
острва у мору. Тихом мору равнице. Удаљени звоници црка- 
ва, као фатаморгане. Јата голубова.

Уобичајене слике.
Лети, иза поднева...
Старци који седе на дрвеним клупама у сенци вишњевих 

крошњи. Пред њима примитивни кавези од летава и танке жи- 
це за ситну живину. Неколико радника испред колонијала до- 
дају j едай другом флашу ракије, дудоваче или печене од ви- 
шања. Седе у каналу, крај друма. Гледају у сунце, аутомоби
ле што пролазе, роде у гнезду на врху дрвеног електричног 
стуба, у дан што гасне, у прве звезде на небу... Горка препе- 
ченица и црно пиво. Дуге хаљине крупних жена, цветних де
зена и дубоких деколтеа...
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Зими.
Пустот празнине.
Говор мраза. Корак ветра. Снежни траг.
Тек покоја нејасна сенка, грома и крупна, као с платна, из 

даљина, из сивила, сфумата тако карактеристичног за радове 
овдашњих сликара.

Куће, приземне, беле, окренуте лицем према улици. Зидо- 
ви украшени иконама и сликама идиличиих пејзажа. Кандило, 
календар, отаре фотографике. Мушема на столу, здела с јабу- 
кама, бокал с водом. У тишини преднмх соба дрвени кревети 
миришу на noh и на тежак сан, а испод њих има Прашине и 
књига...

И?
Небо, Звездано, или оловног колора, Плаво, бакарно, бе

ло...
Увек, то бескрајно небо...

3.

Име возача je — Марио.
Као Варгас.
Као Кемпес. Или, као Жардел...
Као Марио Биро, најбољи друг из вртића његове кћери...
Kao Бенедети. Писац, из Пасо де лос Тороса. Уругвајац.
Kao Монтефорте Тол ед.
— Цемент je опет ностајао песак. Моћ се осипала.
— Наслућивати je било горе него знати.
Као, un tai Mario.
Име сапутника беше Хулио Денис.
Тако се представио, учинило му се, улазећи у аутомобил, 

када raje Марио зауставио на рубу града, код фабрике за пре
раду пољопривредних произвола. На раскрсници, где се одва- 
ја друм за градове уз реку, од широког пуга који води према 
престоници.

И раније je Марио виђао ниског човека — лети у лаком са- 
коу тегет боје, зими с чизмама на ногама и пилотском капом 
на глави — како стоји поред дрвене бараке која некад, када се 
фабрика градила, беше чуварска кућица.

Никада пре на том месту није зауставио аутомобил.
Учинио je сада то први пут.
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Дешава се то. Случај, наравно. Kao када стојећи пред по- 
лицом препуном књига изаберете, без мотива и посебног раз
лога, баш ту књигу.

Rayuela.
Или...
Могуће je то и у продавници, пред гон долом на којој су на- 

слагане кутије с тубама пасте за зубе, врећице крекера, супе, 
наравно, средства за праіье посуђа и рубља, или тестенина...

Пиће — а то je већ друга ствар.
Coke end smile или Jack Daniel's...
Ко зна зиа.
Није видео када je човек ушао, није се чуло отварање вра

та, ни, обично бучан и свачије пажње достојан, звук када их 
затварају. Осетио je, само, на слепоочници хладну руку све- 
жег вадуха. Онда je кренуо.

И сам je био изненађен својом одлуком, изненадним нале
том одлучности, која понекад води и у пропаст.

Зауставио je аутомобил, а хтео je да прође.
Никада раније иије стао на том месту...
Дешава се...
Никада раније...
Ко о томе одлучује?
Сада...
То никада неће сазнати...

4.

— Школице се играју каменчићем који се гура врхом ципе- 
ле. Горе je Небо, доле je Земља, веома je тешко стики камич- 
ком у Небо, скоро увек се погрешно израчуна па камеи изађе 
из цртіежа. Мало-помало, међутим, стиче се потребна ве- 
штинау прескакању разних подељака... — рекао je Хулио Де
нис.

Глас му беше храпав. Таман. Дувански...
— Ни на земљи није лако боравити — одврати уз гримасу 

осмеха Марио, истог трена схватајући да се каје због тога што 
je примио човека у аутомобил...

— Свакако, не?! — узвратио je.
— Живот je све скупљи и скушьи, а све мање вреди...
— Ви сте трговачки путник?
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— Нс. Уметник... — одговорио je Марио.
— Сиротиња значи...
— Музичар. Свирам и водим мали џез оркестар — рекао 

je...
— Тако, дакле — хладно прозбори сапутник. — Дангуба.
— Грешите, господине... Грешите... Видите... Имам по- 

родицу. Жена и двоје деце. Дечак и девојчица. Тако зарађујем 
за живот. Није нешто, али...

— Да, збиља, живот и није нешто.
— Мислио сам, господине, на посао. Посао који радим ни- 

je, дакле, нешто посебно.
— Схватам...
— Једино стал но путоваше представља непријатност, 

али... Понекад ее и добро заради. Не, господине... Нисам ми
слио вечерас... Вечерас je било баш лоше. Мало људи, слаб 
промет. Газ да зловољаи... Викендом je боље... Много боље. 
Вечерас, ето, ништа... Имам само хил-аду...

— Делујете као пристојан човек... Штета... Губите вре- 
ме...

— Губите време — поновио je Марио. Ту констатацију je 
толико пута чуо од свог оца Дијега, високог војног официра, 
касније посланика у Парламенту, у детшьству, у младости, 
потом, када су године почеле да се топе, од Катарине. Мото 
његове жене био je — социјално, здравствено и сигурна пла
та, уствари je чезнула за пажњом, тренуцима заједничког жи
вота и друштвом свог човека.

Он je добро знао то, али...
Али, живот то су напаковане карте, тарот заборављених 

кључева — одгонетки који костоболне руке срозавају на че- 
мерни пасијанс.

— Миелите да сам или би требало радити нешто друго. Не
што конкретнее, уносније? — упитан je Марио свог сувозача.

— Сад je, мислим, касно. Али знате: живот je нешто што се 
догађа док се човек бави другим стварима...

— Moju снова немају куда да иду и муче ме. Стар сам, ту- 
жан сам — рекао je Марио, и њему, том непознатом човеку, 
случајном сапутнику, као и толико пута раније својој жени, 
оцу, родбини и, на крају крајева, увек и највише, себи. Било je 
то истовремено и објашњење и оправдање статуса, непомере-
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іьа, несавитљивости живота што пролази. Бити жив увек из- 
гледа као цена нечега.

— Стар сам и тужан. Лепо речено, господине...
-Да...
— ... Осим што сте дангуба и протува, ви сте, драги мор и 

лажљивац каквог свет није видео.
— Молим... ?
— Ви волите да свирате. Да. То je једини разлог због којег 

не мењате причу. Можете се правдати, викати, демантовати... 
Можете се чак и наљутити. Али... Једно je јасно... Ви, драги 
мој... Ви, дакле, волите да видите осмех задовољства међу пу- 
бликом која вас слуша. Драг вам je cjaj, светла позорнице вас 
попут лептира привлаче, жижа интересовања јавности, фокус 
медија, пажња обичних људи на сокаку, у продавници, на 
утакмици...

Марио je ћутао. Све што je Хулио Денис рекао било je тач- 
но. Веколико пута покушао je да престане с наступима, оста- 
вљао je тада, по правилу, и цигарете, и пиће, и друштво, али 
та апстиненција трајала je кратко, највише две, две и по иеде- 
ље. Попово окупљеном бенду кратку паузу je правдао потре- 
бом за одмором. Његов пријатељ из детињства, бас гитариста 
Пабло, који je делио једнаку страст према музици, и био члан 
сваког шеговог оркестра, ћутао je палећи цигарету на цигаре- 
ту, како би сакрио осмех. Касније, када ствар легне, насамо, уз 
пиће, које je Марио платно и десет долара, што je цена изгу- 
бљене опкладе, рекао би: добро знаш да je у животу многио 
лакше почети нешто, него се зауставити.

— Ви сте политичар? — упитао je Марио палећи цигарету.
-Не...
-Не?
— Само велика невоља може натерати паметног човека да 

се бави политиком — рече Денис.
— Помислио сам...
— Не мари... Мада сте делимично у праву, j ер могао сам 

бити политичар, као и ви што сте могли бити трговачки пут
ник, или нешто друго, треће, пето...

Светла града — cjajне тачке, бледе звезде — постајала су 
јаснија, обриси првих кућа, високог дрвећа уз пругу, житних 
силоса, магацина, уочлшви. Притиснуо je папучицу raca...
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— Мислим да республиканским владама, попут наше, недо- 
стаје добро порекло... — рекао je Марио, охрабрен скорим 
крајем путовања.

— Свакој власти такво што недостаје — одврати сапутник.
— Да — рече неодређено Марио, гледајући, пред себе, у 

траку нута, која je променом боја дана, под светлом фарова, 
мењала свој сиви колор и постајала модра... — Арогантни су, 
саможиви, некадашње протуве и неспособњаковићи...

— Змија не евлачи стару кожу док joj се не створи нова ис
под ње...

— Могу ли они бити бољи од нас, који смо, за неког од 
њих, гласали или, што je join горе, ћутали...?

— Код нас се једноставном анализом уочавају два јасна ти
па политичара: први, интелектуалац, скоројевић, школован у 
иностранству; и други — сеоски газда. Оба типа у неизграђе- 
ној политичкој култури, а то имамо, нису у стању да обуздају 
своје амбиције и несавитљиву деспотску ћуд...

— То je теорија из 19. века... — успротиви се Марио.
— А, у ком смо то веку ми...?
Марио je гледао низ пут. Табла с називом места и упозо- 

реіьем за ограничение брзине, није га навела да успори.
Некуд je журио...
Јурио ка дубини ноћи...

5.

— Чуди ме да никада ниси чуо за предузейе за превоз ле- 
шева из тридесетих и четрдесетих година, посебно су прево- 
зили туберкулозне који су умирали у санаторијуму у Кордоби 
а породица je желела да их сахрани у Буенос Ajpecy. У пита- 
њу су били некакви федерални закони или тако нешто због 
чега je пренос лешева био спіравично скуй, тако да се родила 
замисао да се мртваи мало нашминка, спіави на седиште по- 
ред возача и по најцрњој Hohu превезе од Кордобе до Буенос 
Ajpeca да би у престоницу стигао пре зоре. Када су ми о то
ме причал и осетшо сам скоро исто што и ти, потом сам по- 
кушао да замаслим недостатак маште код Титова који су 
тако заращивали за живот, и никако нисам успео. Можеш ли 
себе да замислиш у ауту са мртвацем наело нюним уз раме, 
како возиш стю двадесет на сат кроз самому пампе...
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Рубини мачијих очију заблистају у ноћи, у ниској трави 
крај пута. Хоће — иеће. Тренутак. Одлука.

И?
Хитни трк уплашене животиње преко коловоза.
Марио притисну кочницу. Туп ударац и шкрипа точкова 

иаруши ноћни ритам. Уснуло јато дропљи вине се пут неба.
Сувозачева глава полети напред и удари у стаклени зид 

шофершајбне, потом се, истом брзином као што je полетела 
напред, врати у дубину седишта и тешка, беживотна падне на 
возачево раме.

Марио претрне...
Мотор je престао да ради...
Свуда около густо тесто ноћи.
И тишина...

6.

Страх га беше парализовао. Тек после извесног времена 
уснео je да се помери, да забани главу уиазад и почне дубоко 
да дише. Лице му je било обливено знојем, а прети су грчеви- 
то стезали колут управљача.

— Жив je, или ... — запитао се несвестан шта се уопште 
доводило.

Марио први пут, тада — од почетка овог путовања — по- 
гледа десно, преко свог рамена, на којем je малочас, или се то, 
ако се, уопште, догодило, збило пре неколико сати, ка сувоза- 
чевом месту.

Тамо...
Никога није било...

7.

Град на реци.
Куће.
Улице и мали тргови.
Лавиринт.
Сличан књизи. Њеним страницама и поглављима. Прича- 

ма — које исписује путник неки, шетач чију пажњу привуку 
натписи на радшама, докони пролазник кога залуде баштен- 
ски мирней и на истраживање нагна црвена опека с које je от-
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пао малтер, као део шминке, другог времена, покушаја да се 
нешто сакрије, заборави.

Град — небески, град — земаљски. Његов град. Свакога ју- 
тра путујући до пекаре, продавнице, киоска са новинама, ис- 
писивао je тајнопис свог града. Сусрети — погледи — речи. 
Снови. Једном ће, веровао je, крај продавнице текстила сусре- 
сти — Сервантеса, на тргу, пред Куријом, фонтаном и црквом 
Фермину Даса, a j ед ном се његовом улицом, испод крошњи 
липа и кестенова, проГи ип tai Lukas, праћен својом сенком, 
коју je звао Кортасар...

Возио je лагаио.
Трећи ноћни сат je одбројан.
Страх je постао сећање.
Киша je почела да пада.
Влажни кровови
Куће.
Улице и мали тргови.
Лавиринт.
И.
Небо.
Бескрајно небо...

8.

Хоку ли наки Магу...
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Милован Марчетић

ПИСМО ЈЕДНОЈ ГОСПОЂИЦИ

Адри, ja сам тако желео да наставимо да се виђамо у Пар
ламентском парку, тамо где смо заједно провели толико вре
мена, на нашој клуни између јапанске шљиве и гинко билоба. 
Знам колико je то и вама значило, свс оне недеље, месеци, ви- 
шс од целог једиог годишњег доба ритуала који je донео толи
ко мира и лепих навика у наше не баш претерано средне жи
воте. Волим понављања, верујем да их и ви водите, и поред 
свих оних суздржаних предлога, вашег повременог „има и 
других места на којима се може...”, после чега бисте заћутали, 
очигледно увиђајући колико би неизвесности допела промена 
парка, самим тим и деле околине, најзад и путева којима смо 
долазили на место наших састанака. Колико сигурности пру- 
жају зграде Председпиіптва и Скупштине града, књижара на 
углу, Андрићев музеј и шегов спомепик на врху степенасте 
стазе, све оно деценијама непокретно дрвеће и грмље, друга 
Скупштипа с оне стране Булевара, чак и све нокретно: кро- 
шње када дува ветар, љуљашке, деца на справама за играње, 
они непознати мушкарци и жене који пролазе између травња- 
ка. Све je увек на свомс месту и зашто не бисмо поверовали 
да je та сценографија створена за наше сусрете, разговоре и 
ћутања. Више него за голубове, који, сложићете се, ипак могу 
да бораве у било којем парку; има их, сами знате, још два у 
близини, jсдан чак неколико нута већи од Парламентског, 
много тиши и погоднији за њихове ритуале.

Али важнији од места на којем смо се свих тих месеци ви- 
ђали били су сами наши сусрети. Јесте, іьихов садржај почео 
се врио брзо понављати, али управо то понављање дало им je
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ону финоћу коју има свака добра навика. „Навике су конкрет- 
ни облици ритма, оне учествују у ритму који нам помаже 
да живимо”, рекао je један писац кот вопим. Сада сам се се- 
тио, можда je за то прави тренутак, нашег првог сусрста (ве- 
рујсм да сте га се и ви последнее недеље такође сетили), оне 
баналне случајности која нас je упознала, a није морала, јер 
случајиости и нису тако ретке, дешавају се и другим људима, 
па ништа.

Сенате се, Адри, да je тог дана један средовечни скептик у 
сивом мантилу подигао кишобран једној од себе неколико го
дина млађој госпођици, такође у сивом мантилу, баш поред 
Андрићевог спомеиика, поред једног старијег, сада бронзаног 
скептика. Ништа оригинално, само j одна мала, обична случај- 
ност, и j ед ан краткотрајап поглед у очи који не би морао ни
шта да значи да се није десио и други сусрет, још обичнији, 
али за нас двоје пресудан. Наш други сусрет био je важнији од 
првог: да се нисмо видели други пут, не бисмо се видели ни 
трећи, ни четврти, ни стопрви пут, нисам бројао, али можда 
их je толико било. Колико само нових шанси дарује свако по- 
нављање! Тог другог пута, сенате се, ja сам питао да ли je сло- 
бодно место на клупи, нисам вас препознао, био je већ новем- 
бар и ви сте тада били у црној астраганској бунди, у чизмама 
и шареној иидијанској капп. Тек касније, после листања нови
на, ja сам вас пажлшвије погледао, ви сте узвратили поглед и 
— обоје смо се сетили. Вероватно сте ме на иски загонетан на
чин подстакли да предложим састанак за следеће послеподне, 
не бих се никада ja сам на тако нешто одлучио.

Хтео бих у овом писму још нешто да кажем о драгоцено- 
сти понавл-аша. У малом месту на западу у којем сам рођен 
већ од трећег разреда основне школе почео сам да одлазим у 
градску библиотеку; први пут ме одвела старија сестра, није 
то био тако кратак и једноставан пут, а већ следеће недеље 
ишао сам сам. На једном раскршћу скренуо сам у погрешну 
улицу, али сам ипак, заобилазним путем, дошао до библиоте
ке. Тако je било и следеће неделе, и када сам ускоро схватио 
којим путем треба да идем да бих брже стигао до цила, ja сам 
и дале одлазио у библиотеку оним заобилазним улицама. 
Пружале су ми неку сигурност. И данас, када одем у свој род
ни град, ja идем увек тим заобилазним путем да бих стигао до 
продавнице новина која се налази прекопута библиотеке.
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О голубовима вам, драга Адри, нисам никада причао. По- 
мислићете сада да бих вероватно причао да смо их виђали у 
парку. Али ви иисте били у праву ако сте то помислили. Ja 
једноставно не бих долазио у Парламентски парк да су у 
њега долазили и голубови. Ми се не бисмо ни упознали да су 
у том парку отпочетка боравиле те одвратне птице. Али ja вам 
управо због голубова пишем ово за мене тако болно писмо. 
Требало ми je недељу дана да се на то одлучим; последњи пут 
видели смо се, сећате се, прошлог четвртка. Join увек разми- 
шљам да ли уопште да причам о томе шта ми се све ове по- 
следіье недеље дешавало, треба ли да наставим да пишем ово 
писмо. Можда не треба попуњавати белину иза прве следеће 
речи, боље je можда да сачувам провалију насталу после на- 
шег последњег сусрета, над којом можемо, свако са своје 
стране, да стојимо и ћутимо, без ризика свих погубних одго- 
вора.

Ви то вероватно нисте ни приметили, а и ако јесте, шта je 
то вама могло значити. Тог четвртка на травњак између јапан- 
ске шљиве и гиико билоба слетело je једно мало јато голубо
ва. Сећате се да сам се тог нашег последњег заједничког дана 
нагло загрцнуо, да сам се почео гушити док смо седели на на- 
шој сталној клуни. Сада вам кажем да je то због голубова. Са
мо сам вас join замолио да ме отпратите до оног краја парка 
који je окренут другој Скупштини, тамо куда увек пролазим 
када се после нашег дружења враћам у свој стан. Нисам ни 
споменуо голубове, нисам ни стигао да одговорим када сте 
питали да ли ћемо се сутрадан видети. Сада вам се због тога 
извињавам. Извињавам се и због узнемирења које je код вас 
изазвало моје гушењс. Опростите ми због целог догађаја. Не 
суміьам да сте тог дана били j ако забринути. Вероватно сте и 
сада забринути.

Првог голуба повратио сам само четврт сата пошто сам 
стигао у стан. Гугутање je почело много раније, већ на косој 
стази између кеетенова, са друге стране Булевара, оној која 
поред друге Скупштине води ка мојој улици. Срећа да се то 
није десило раније, мада бих због сумрака вероватно успео да 
сакријем свог првог овогодишњег голуба, поготову што оду- 
век носим у цепу марамицу. Имам искуства са повраћањем 
тих птица.
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Драга Адри, вероватно се сећате мојих прича о Кортасару 
(сада помињем име аутора горе цитиране реченице), моме по 
много чему омиљеном писцу. Знам да га ви нисте читали, по
кушали сте, шіи за ваш укус он превише измиішьа. Он има 
једну причу о повраћашу зечева и она ми много значи управо 
због мог случаја с голубовима. Није то уопште напорна рад- 
іьа. Док излазе, кљун им je потпуно урошен у перје на груди- 
ма и капце опружене, тако да не осећам никакво гребаше. Раз- 
лика je само у томе што Кортасарови зечеви ћуте, а моји голу- 
бови већ у стомаку гучу. Мали су, не већи од славуја, али пот
пуно формирани, не као они који се излежу из jaja, слепи и без 
перја. Дочекујем их на марамицу, они и не помишљају да од- 
мах полете, помилујем их по леђима и са доше стране врата, 
по шиховом најмекшем перју. Одмах почну да кљуцају по ма- 
рамици и прстима, па их стављам перед плитке чинијице са 
зрневљем пшенице. Тек после првог оброка полете, слећу на 
чивилук или на софу, понекад и гучу. У другој чинијици je во
да коју пију на свој голубији начин.

Тог четвргка у моје крило као камење кроз провалију сру- 
чила су се сећања. Једно ћу вам испричати, надајући се да ће 
бар мало оправдати мој нагли одлазак. Замислите, Адри, јед- 
ног шестогодишіьег дечака у оном малом граду који сам вам 
овом писму већ поменуо, оног истог који je четири године ка- 
сније заобилазним путем почео да одлази у библиотеку. Taj 
шестогодишњи дечад добија упалу плућа и пресељава се на 
пеколико недеља код тетке чија се кућа налази у близини бол- 
нице. Сваког дана воде га три пута на ишекције којих се он 
много не плаши. И три пута на дан j еде супу која je, кажу, до
бра за упалу плућа. Тек последшег дана лечеша, на дан одла- 
ска кући, кажу му да je све време еркао супу од голубова које 
je шегов већ одрасли брат од тетке ловио на тавану помогу raj- 
бе за воће, канапа и штапа. Кад то чује, дечак повраћа, истина 
не j ош голубове, али га убрзо и сила детише животне радости 
избавља од осећаја гађеша. Ускоро му не сметају ни голубови 
који, истина ретко, слећу у шегово двориште и на кров куће.

Нећете ми, надам се, замерити што сам ово сећаше описао 
овако импресионистички. Не умем другачије да га испричам, 
мада je могуће да подсвесио желим да сам начин причаша по- 
могне мојој потреби да у вашим очима оправдай мој нагли од
лазак. Кортасар би то свакако другачије учинио, не би био
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оволико снисходљив. Он се у својој причи о зечевима мање 
извињава. Вероватно и повраћање зечева буди другачије асо- 
цијације од повраћања голубова. Ипак, мој случај с голубови- 
ма има корене у детињству.

Али нешто се десило и пре неколико година. Ja сам до та- 
да био готово сасвим заборавио оне голубије супе из детињ- 
ства. Понекад би их се сетио, али се ништа осим краткотрај- 
ног превртања у желуцу не би десило. Као што сам већ рекао, 
ja волим понављања, па сам у свој родни град одлазио два пу
ла годишње, у једнаким размацима, обично ујуну и децембру, 
чак и у време рата који je тамо до пре неколико година трајао. 
Последње године рата в лад ала je у целој тој земљи несташица 
животињских протеина. Овога нута, неколико дана пре него 
што сам стигао, голубове je ловио мој рођени, млађи, брат. 
Увек je, и у то тешко време, више од мене водно рачуна о на
шим родитељима. Дошао je на дводневно одсуство и дао се у 
лов на голубове. Ваљда je то радио и за време затишја на 
фронту, прецизно их je погађао у главе, чекајући затим да се 
на крову nojаве нови голубови или понеки стари који би забо
равио шта се десило са іьеговом сабраћом. Дакле, поново сам, 
не знајући за то, посркао голубију супу. Тада je све почело. 
Већ следеће ноћи повратио сам свог првог голуба. У Београду 
сам их се некако ослободио, једноставно — престао сам да из
лазим у пролеће и лето у парк. Све до прошлой четвртка.

Нс пишем, драга Адри, ово писмо да бих поново заказао 
састанак с вама. Ja сада морам водити бригу о својим голубо- 
вима. Као и Кортасарови зечеви, они расту брзо, и за месец 
дана су то већ одрасле птице, али које join не намеравају да од- 
лете. На тераси сам на зид обесио велики кавез и врата на ње- 
му увек су отворена. Моји голубови не одлећу тако брзо. Ве
роватно тим одвратним и себичним створењима одговара да 
шло дуже остану на мојој храни. Ипак, сила природе ће их јед- 
ног дана одвести, можда баш у парк у који ви можда још увек 
свраћате. Знам да бих вас тешко у то убедио, али немојте због 
њих, или због овог писма, да се одрекнете својих шетњи. Не- 
мојте заборавити на драгоценост понављања. Можда ћу, мо
жда, ако се усудим, у октобру поново свратити у Парламент
ски парк. Све до пролећа голубови тамо не долазе. Овог про- 
лећа су поранили.
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Ви ћете рећи да je једаи енергичан замах мога трновог 
штапа с месипганим врхом могао све да реши. Голубови би 
одлетели па би и гушење брзо престало. Схватите колики би 
то за мене, а всрујте — и за вас, био ризик. Не могу ни зами- 
слити да пред вама почне оно гукаіьс. То бих можда некако 
могао и прикрити, али шта би се десило да сте видели како из 
мојих уста излази мала сива птица!? Ви бисте то преживели, 
али да ли би прсживела наша веза, наш ритуал свакодневних 
предвечерн-их сусрета на клуни између јапапске шљиве и гин- 
ко билоба? Ти сусрети су, зар не, најважнији. И као успомена 
су најважнији.

О њиховом понашању у стану (ипак, ja понекад морам 
отворити врата која воде на терасу), нећу вам говорити, изме- 
ђу осталог и због тога што ви никада нисте код мене долази
ли. Замполите само мноштво сивих лепета или десет птицоли- 
ких статуа распоређених по деловима намештаја. Не бих же- 
лсо да прођете кроз страхове Типи Хе дрен у оним језивим 
сцепама Хичкоковог филма. У филму je све измишљено, а ов- 
де — живи пернати створови с црвеним канцама који вас не- 
тремице гледају преко оштрих кљунова.

(Према Кортасаровој причи „Писмо једној госпођици у Пари- 
зу”, у преводу Александре Манчић, објављеној у књизи Друга путо- 
вање. Рад, библиотека „Реч и мисао”, Београд, 1996)
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Силвија Монрос-Стојаковић

HA ПОЧЕТКУ СВАКЕ ГОДИНЕ

Већина Дининих колега опредељује се радије за мртве.
Па јесте, код љих су балкони пространији.
Балкони су нространији, а и степеништа су шира. Прете- 

жно избијају на лепо уређен врт са пуно цвећа чије име, доду- 
ше, треба потражити у речнику. Али, то су ипак вртови!

Код вртова два су пак основна правила шиховог уређива- 
ња. Једаи je познат као енглески, а други као француски начин. 
Први начин сс одликује пре света травњацима, за које je — као 
што већ сви зиамо — поред такорећи свакодпевне кише, до- 
вољно join и четиристо година заливаіьа.

Потом преко тих травшака могу да ничу и хортензије, и 
даждевњаци, и кољаници пред лов на лисице, док им сународ- 
ници весело машу под немогућим капама од којих су касније 
а можда и истовремено настали абажури, а тако и краљичини 
шеширићи.

Француски начин уређивања вртова je кудикамо рацио- 
налнији: питоспором се образују прочишћени симетрични об- 
лици. Пародии пазив за питоспору je жива ограда. Њоме се 
дакле образују ти прочишћени облици, који на крају прераста- 
ју у чисти, наравно картезијански лавиринт.

А тек стазе!
Оне могу бити поплочане, оивичене, засепчене. Или, тач- 

нијс, сеновите. По њима или падају снежне пахуљице, или се 
чује noj пролећних птицам све зависи од годишіьег доба и кли- 
матских у слова романа.

Како било да било, стазама пролазе брижне дадиље, нато- 
варени мештани, тајаиствеии странци, млади официри; стаза-
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ма се улази или излази из замка или колибе. Улази се или из- 
лази истице. Или кочијама или на коту.

Ах, ти коњи! Немирни, ознојени, пунокрвни! У трку, у 
шетњи, на ливади!

Па лустери!
Па њихови описи! Па опис њиховог гашења, који смо у 

ствари видели на филму! У оном филму где Доналд Садер- 
ленд игра Казанову!

(За оне који ипак нису погледали филм, лустери су се не- 
када гасили тако што би се неком врстом ручне дизалице све- 
тлеће тело спуштало са венецијанске таванице, те би онда по
слуга прионула на гашење свећа отменим кутлачама. Одно- 
сно, некаквим поклопцима са дршком. Иначе, послуга je тада 
била ирвенствено домажет порекла. Данае имамо и струју и 
прекидаче, а и Турке, и Србе, и Шпанце: ал и то се сада пра- 
вилно каже гастарбајтери.)

Дина je веома осетљива на речи.
Стога посебно ужива кад joj се, заједно с вртовима од хра- 

стових шума и других палми око оазе, j от и читаве грађеви- 
не од чипке појављују, као нпр. Алхамбра. Има, найме, Дина 
ту срећу да joj се појави и песничка реч. Уместо бујних река 
понекад нетакнуте или еколошки сачу ване природе, једно- 
ставно покуља реч песника: Дина je срећна па чак и испуіье- 
на. Песник замењује водене токове у неким земљама као што 
je рецимо Шпанија.

Таква je конфигурација терена.
Али што je тек код іьих, песника, све набујало, повишено, 

штавише и антологијско!
Шта je тек код песника било ког поднебља све пресудно, а 

повремено још и раније помињаним птицама пропраћено!
То j ест, код песника.
Шта je тек код гвих миришљавих речи!
Шта je све сећања у једној песми сасушено!
Ладолеж; поветарац; пун месец или месечина, а и пољу- 

бац: сусрет највећи на свету. Па ластавица, па осмерци, па је- 
данаестерци. О сонету да и не говоримо, jom магве о сонетном 
венцу: та све je тако и потресно и узвишено!

Чак су битке некако витешкије.
Окомиш се на ветрењаче, па кидишеш на цинове. Прет- 

ходно си ипак уредно објавио рат, макар књигама; Дон Кихот
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je само читао некадашње стрипове. Некад се рат значи обја- 
вљивао.

Кад je већ тако међу људима, још и да кажем с тим у вези 
(док се тамо Дина нешто сада већ и балском двораном усхи- 
ћује) join, дакле, да кажем да су некад и ратови били бољи.

Сад се гађамо вестима и без објаве двобоја.
Књига je често само још један метак.
Свеједно се Дина усхићује балском двораном, у њој увек 

нека свила шушти, неко пенушаво пиће шуми, неки звонки 
осмејак допире до већ зарученог племића.

Но, и када тако пеки средњовековни племић запада у фр- 
ку с Међународним монетарним фондом и у друге финансиј- 
ске невоље, те постаје апсолутно неликвид ан, он задржава 
своје господствено понашање, а истим таквим господином, 
ако не и већим, показује се његов верни пратилац кад изглад- 
нелом господару ставља чачкалицу међу зубе, тек да се зна. 
Да ие буде да неко помисли да његов господар нема шта да je- 
де, ту неко из комшилука, тј. суседства.

Стварно, и та храпа, па зачини, па посуђе, па начини спра- 
вљања!

Обед негде започиње молитвом, негде се завршава вин- 
ским песмама, али обавезно су ту и ручно извезени моногра- 
ми на салветама од најфинијег лапа.

Ту су и значајни погледи током протоколарног оброка: је- 
ловник каткад обухвата препелицу, преко које су Французи 
својевремено утврђивали градиво из географије: град се завр- 
шавао тамо где дотична препелица j ош лети непечена. Погле
ди, рекосмо, значајпи: док сви здушно клопају, он њу угледа 
па диже je дну обрву; она, сместа громом погођена, само тре- 
павицама трепке ли трепће.

Виљушка u друге приче такође je наслов и по.
Код виљушке тек треба да се сними копродукција у којој 

ће текућа Никол Кидман — мада лично више волим Мишел 
Фајфер, кад смо код тога — да као главна глумица изнесе при- 
чу и друге историје да изведе како ваља.

Прибор и копродукцијсг. такође добар наслов.
А и продуцент je и те како битан.
Битан je, исто као и onaj балкон с почетка. Балкон, а испод 

гвега серенада. Серенада, што уз пратњу гитаре, што мексич- 
ких маријачија: не, стварно.
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Код покојника балкони су стварно пространији.
Дефинитивно, код покойника je све некако и пространије, 

и раскошније, и дирљивије, и суровије, и уопште.
Све je приступачније.

Слаже се Дина са својим колегама. Покојници су зато и 
класици. Осим тога, на іьих се не нлаћају ауторска права.

Ипак, Дина се радије опредељује за живе ауторе.
Она се за њих опредељује без обзира на све, кад формула- 

ри за доделу средстава намењених преводиоцима стигну из 
једне установе која потпомаже културу, редовно на почетку 
сваке године...
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Baca Павковић

ЗА ЕСПЕРАНСУ МАЋАДО

Волео бих да сам ja написао причу посвећену Есперанси 
Маћадо, кубанској пијанисткињи, у шест дугих реченица, вр- 
ло меких, са ритмом који имитује ритам неке од хабанера, да- 
кле, лага-но, ла-гано, дакле, тихо-тише, као што каже једна 
стара дечија песмица, ко падање кише, у ритму који ће веро- 
ватне покрете іьсних руку, то миловање слоноваче дирки, 
уловити у сушти ритам реченица, нешто као ниске каскаде 
једног даха, више животног него смртног, што му на крају 
крајева дође на исто: у хотелској сам соби, раскомоћујем се, а 
затим ће уследити дугачак монолог сапуна и тишине, да на- 
пирлитан и мирисан, са кофером-жабом који je остао у хотел- 
ској соби града Н. пређем стотинак метара до Дома културе, 
упознам се са неколико залудних библиотекарки, од којих би 
једна могла да ми буде кћи, друга љубавница, и да онда саслу- 
шам сва та извињења: радии je дан, спортска среда, у Дому 
војске наступају звезде наше естраде за које нико жив није 
чуо, уз сок, кафу, да ли сте join за j ед ну кафу, и зашто су вам 
реченице често толико дуге да не дозвољавају да се узме дах? 
не миелите ли да то мало замара или одбија читаоце? упитаће 
ме она која би ми могла бити кћи.

Зато што бих волео да једном напишем причу посвећену 
Есперанси Маћадо, кубанској пијанисткињи, у цигло шест ду
гих реченица, од којих би свака запремала од пола до целе 
странице, градећи текст од својих 4 или 5 картица, 4 или 5 јер 
то су оцене на које сам навикнут join у основној школи, када 
сам и сам учио клавир и обожавао да посећујем часове солфе- 
ђа, унапред слутећи да су то моји последњи додири са музи- 
ком и да ћу ностати писац, писац који би волео да напише
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причу о тамнопутастој кубанској пијанисткињи Есперанси, 
коју никада није видео, ако се не рачуна један кратак сан, ка- 
да сам се возио чамчићем налик на дрвену кломпу и када сам 
веслајући сребрном кашичицом, у циликавим кратким тоно- 
вима упловио у малу кубанску луку, пуну једрилица и качар
ки и мириса који се узвијају: пресне рибе, дувана, ораховаче, 
коломасти, катрана, сувих крпа, паљевине и пиљевине, коко- 
совог млека и кокосовог праха, који су лопатама утоваривали 
у плави камионет некакави мулати, можда рођаци пијанистки- 
ње која je, не знајући, без кривице, виновник овог мог писања, 
радости коју осећам док ступам затамњеном, лиластом салом 
хотела Солентинаме, крај ониских младица палми, прибли- 
жавајући се подијуму, на чијој равној лиластој површи стоји 
црни стенвеј и иза њега, добрано заклоњена, не само клави
ром него и слаповима хабанере који се дижу као растуће ка
скаде, седи Есперанса, Есперанса Маћадо и прстима све енер- 
гичније прелази преко дирки од слонове кости, подижући ла- 
гано и са безочним поверењем очи према мени и осмехујући 
се као старом пријатељу, те клекнем и зажмуривши ослушку- 
јем низање тактова, и лагано климуцкам главом, пратећи син- 
копирање композиције коју само она може да одсвира на тај 
начин, само она као друго име вечности, а име вечности je, за 
мене, њено име, кад год се осврнем, не забринем се што ту 
стоји иједна од оних библиотекарки и каже: — Публика je до
шла, могли бисмо да почнемо, какав ви сценарио предлажете?

Волео бих да сам написао причу о Есперанси Маћадо, ку- 
банској пијанисткињи, онда бих прочитао ту причу, пошто ме 
ви представите, кажете генералије и основне биоблиографске 
податке, не заборавите да кажете како ми je отац био полуква- 
лификовани радник, а мати чистачица, то je оно на чему инси- 
стирам и сматрам, додајте то још, да сматрам како сам имао 
ђаволске среће што сам рођен у социализму, и што сам се у 
њему ишколовао и запослио и да сматрам, додајте то још, сво- 
јом интимном несрећом што je тај систем пропао и што je за
мешен ничим, ако схватате шта желим да кажем? а библиоте- 
карка која би ми могла бити љубавница одобрава и каже, от- 
прилике, ja се тог система не сећам, поштовани пишче, тако 
каже лудаја, али вам верујем на реч, но пошто, како кажете, 
нисте још написали причу о тој Кубанки, шта ћете вечерас да 
прочитате нашој публици? мислим људи су дошли, чекају нас,
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седам и петнаест je, обично тако почињемо, добро, добро сам 
како видите, рекао сам, j ер ми je потребно шест реченица за 
причу о Есперанси, и не бих да овде окончам трећу реченицу, 
те рекох добро, добро прочитаћу једну своју ранију причу, 
причу коју сам посветио свом деди Живојину, Солунцу, јед- 
ном од нрвих ратних пилота Србије и потом Југославије, ако 
немате ништа против, немам, баш ће ме радовати, а да ли сте 
ту причу већ објавили, изашла je у последнем броју краље- 
вачке Повеље, и проводи се на шпански, мој пријатељ Алек
сандар Грујичић je преводи на шпански и ускоро треба да се 
појави у Хавани, у оквиру антологије српске кратке приче, та
ко joj кажем, и она која би могла да ми буде љубавница, и она 
која то не би могла да ми буде, кажу заједно, да се удаљимо, 
подигле су своје обрве, да ее удаљимо да не сметамо уметни- 
ци, те одлазе на прстима, а ja климнувши још једном Есперан
си Маћадо и сам крећем за њима, кроз лиласти примрачени 
простор хотела Солентинаме, потом преко три камена степе- 
ника, улазим у библиотеку града Н. и видим своју публику: 
три спечена дедице, две доконе бабицс, j ед ан бубуљичав ма- 
турант који je можда и бруцош, и неколико чланица библио- 
течког јата, све укупно ни двадесетак пари очију, којима сам 
намерио да прочитам причу о деди ратном пилоту са солун- 
ског фронта, једном од првих српских ваздушних хероја и ка- 
сније: југословенских хероја, који je летео на двокрилцу и пе- 
шадијским, стрељачким наоружањем, митраљезом ратовао 
против немачких летача и збиља збиља, он je летео, a ja отпо- 
чињем ту причу, читајући први пасус, онда други, па шести до 
краја, јep свака моја прича, ако сте или нисте приметили има 
тачно шест пасуса и када после 30 минута завршим и подиг- 
нем поглед са текста, видим како публика очекује још, а води- 
тељка, која би могла да ми буде једно или друго, или обоје у 
исти мах, јеби га, каже отприлике: нули сте најновију прозу 
нашег угледног прозаисте, па каже име, каже: ово су основни 
биоблиографски подаци о нашем вечерашњем госту, и ja ка
жем хвала, драго ми je што сте дошли, не знам како вам се до
пала прича о солунском летачу, мени интимно много значи, 
мада сам приметно да je један део публике обично не разуме, 
ј ep нисам, тежио никаквој симболини, него пресној слици 
стварности и полазиште су ми била Краковљева Крила, j ер ме 
je мој деда Живојин, покој му души, уверавао да je „све тако
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било”, немам никаве сумње да ме je деда варао, а шта ви ми
елите? нашта се промешкољи мало тело публике и j едай ста- 
рац ме запита, а зашто су ваше прозе тако херметичне? и да ли 
вам je стало до читал ада или властите слике стварности, како 
je говорио наш нобеловац Иво Андрић? те морам да кажем ка
ко ми није познато да je наш нобеловац тако шта написао или 
рекао, а да ja пишем по некој врсти опсесивне нужности, и да 
бих баш због тога, сем приче о небеском летачу, који je слу- 
чајно мој деда Живојин, волео да ускоро напишем још једну 
опсесивну причу, причу о кубанској пијанисткињи Есперанси 
Маћадо, о којој, лажем публику, скупљам податке и спремам 
се, настављам да лажем, да пишем ево већ четири лета, j ер са
мо лети могу да успоставим везу са њеним лепим именем, ка
ко више нема питања захваљујем се и публика устаје, а води- 
тељка каже: вече je било веома добро, а ви, богами, знате с пу- 
бликом и баш бих волела да напишете ту своју причу о Еспе- 
ранси, па да нам после тога поново будете драги гост, тамо не
где идуће године, или тамо оне, ако будемо живи, а ако даље 
будете мислили на Есперансу Маћадо.

Вечера са библиотекарком, Алиса се зове, испоставља се, 
и директорком библиотеке, њено име писам упамтио већ само 
презиме Ванцагић, помфрит, печурке, шницла, зелена салата, 
бело вино, тако да разговор међу пама протиче у знаку анег- 
дотских причица са комичким поентицама, одакле се лако 
усмерава према вицевима, и време се растеже, али зачудо про- 
лази брзо, опет сам сам, испред хотела, ближи се поноћ, у гра
ду Н. у којем сам први пут, воз за Београд имам ујутро у 8, а 
дотле, испавајте се и надамо се да Бете нам ускоро опет доћи, 
хонорар ће бити уплаћен на жиро рачун, за 2 или 3 дана, и са- 
њајте вашу Есперансу, хвала на лепим жељама, надам се да 
ћемо се видети на Сајму књига, ми смо велики купци кіьига, а 
наша библиотека има подршку општине и блаблабла! те сад 
стојим сам испред хотела Солентинаме и питам се да ли да 
уђем унутра или да, као што имам обичај, када доспем у непо- 
знати град, први пут поготову, мало прошврљам, да мало уди- 
шем ареју града Н. и да, будући да сам хтео-не-хтео већ и ње- 
га укључио у ову причу, осетим нешто од атмосфере града Н. 
у којем сам први и надам се не последњи пут; обе су библио- 
текарке отишле и директорка са њима, због нечета ми je пер- 
цепција постала несигурна и ja се питам да ли су са мном за
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вечером биле 3 или 2 жене, па одбацујем сумњу, јер и онако 
од іье немамо ништа ни ja ни ова прича, па корачам мрачним 
улицама, мимоилазећи канделабре и платане, олишајених ста- 
бала, гле још увек ради кафић Нијагара\ могао би да се попи- 
је један продужени еспресо, j ер иначе нећу моћи да заспим, са 
две коцке шећера, то сам рекао? неко од посетилаца се насме- 
јао, да прошло je, и то тако, пијуцкам и гледам плакат на зи
ду, па то je да не поверујеш! на њему се в иди црни стенвеј, а 
за њим, у љубичастом костиму са великим, изазовним декол- 
теом, седи црнкиња, троспратне пунђе, као ноћ у провинции 
црне косе, и изнад іье словима која имитују љубичасти неон 
пише: Есперанса Маћадо, гошћа са Кубе.

Са чамца налик на дрвену кломпу искочио сам на камени 
гат и, осврнувши се још једном, сунђерастим погледом, упио 
мрежу снасти и јарбола, заставица и паламара, велику мрежу 
котурова и врпци, све што се вијори и трепери на ветрићу, и 
цима се и тресе, и поскакује на таласићима, на ветру који са 
пучине долази сваке вечери, да упије ту живу слику постоја- 
ња, трудећи се да истовремено чујем и н>сне прете, како енер- 
гично ударају по диркама стенвеја и како из једне прелазе у 
другу токату, па се враћају, на пређено градиво, као нека пре- 
диља, као Парка, ако већ прековише не фантазирам, па сам ко- 
ноп набацио на битву и дотакао кажипрстом слепоочницу по- 
здрављајући рибаре који су чистили мреже и довикивали се 
j сдан другом, лагано се језик мојих мисли пребацио у шпан
ски језик, језик Кубе, j ер сам био ту, на Куби, трудећи се да 
маштом доспем на острво са којсг она потиче, на острво на ко- 
јем je стекла националну славу, пре свог интернационалист 
пробоја, пијанисткиња Есперанса Маћадо, и бирајући између 
тога да слушам њену музику, седећи под сламним кровићима 
кафане на обали или да у истом пасусу одем до хотела Солен- 
тинаме, join једном се осврћем да сем визије упијем у себе и 
тај мешовити, пуни мирис катрана и рибарских сувих мрежа, 
мирис кокосовог праха који мулати лопатама товаре на плави 
камионет, и мирис ужади, оранжцрвене коломасти, мирис 
мармеладе, чак, из гвоздепих буради, мирис наранџе коју љу- 
шти рука жене у сенци, мирис лулашког дима, све то у једној 
лирској евокацији, вечитог спајања у језику доброг и племе- 
нитог, са смртним и пролазним, као Есперанса, Еспаранса, 
Есперанса, моја љубави, знаш ли колико бих волео да напи-
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шем једну снажну, антологијску причу о теби? и да je мој мла- 
ди пријатељ Александар преведе па шпански, па да je читаш 
без обзира на време, младост, старост, шпански, српски, луку, 
хотел, библиотеку, кафану на обали — jep све je то j сдан свет, 
свет у којем си час на овом час на оном месту, прожет твојим 
јединственим жудњама, као што je жудша да напишем причу 
о кубанској пијанисткињи, о теби Есперанса Маћадо.

Есперанса, ти знаш да je сасвим нешто друго писати при
чу о деди Живојину, j ед ном од првих српских пилота, на дво- 
крилцу, солунском ратнику, уосталом мртвом од пре четврт 
века, и писати о теби, неизвесног изгледа, мање-више изма- 
штаног, верујем тамонпутој, са троспратном пунђом, црном 
као провинцијска ноћ у провинцијском хотелу, и да je сасвим 
другачије искуство корачати испод палми и тропског неба, од 
искуства ноћиих улица градића Н. где се налазим, где сам 
имао књижевно вече, у сваком случају, узимам собни юьуч од 
поспаног рецепционара, молим вас пробудите ме у шест ују- 
тро, зашто тако рано? воз за Београд креће тек у осам, желео 
бих да мало обиђем градску пијацу и разгледам град, то све 
изговара неко други, пролазим кроз ходник, преко широког 
простора, лага-но, ла-гано, крећем се, глас рецепционера ми 
нешто довикује, али иије важно то, приближавам се простору, 
где сам je срео, вечерас, пре четири или пет сати, и варате се, 
иако ja чујем звуке, варате се ако миелите да je Есперанса Ма- 
ћадо ту и да свира само за мене, не, нема je, плато je празан, 
клавир je усамљен, као црквица у плаиини, сенке су мртве, и 
понављам у себи као мантру, трудећи се да можда дозовем, 
позовем њу: страшно бих волео да сам ja написао причу о 
Есперанси Маћадо, кубанској пијанисткињи, или бар о жени 
која би се звала Есперанса.
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Срђан Папић

МЕХАНИЗМЫ

Све je изгледало као непомично, као да je на неки начин 
залеђено у сопственом покрету, сопственом мирису и облику.1 
Због свеопште обамрлости, неуобичајеног безгласја, суботње 
вече на долазном перону београдске аутобуске станице je раз
личите од свих осталих вечери, због мртвине која као да се 
осећа и у ваздуху, и јесте одабрана субота вече, тад су најма- 
ње шансе да неко преотме пакет.

1 Хулио Кортасар: „Северове фазе”

Али, помисли Андреј, тада je и он најуочљивији. Ево, и ко- 
нобар raje запамтио, зна коју врсту пива поручује, иако ника- 
да не седи у истом кафићу-киоску, мења их из суботе у субо- 
ту, кафићи су ипак малобројни, без обзира што іьихова начич- 
каност буди клаустрофобичан осећај на перону, мало их je, 
свеједно, а број субота што проводи у чекаі-ьу аутобуса Кон- 
дор-турса се повећава, и конобар га нрепознаје.

— Дарелей — нервозно je потврдио младићу иза шапка.
Ѵонште му није потребно задржавање на оваквим мести- 

ма, пролеће je стигло, може да шета, ако je зимус и морао да 
седи у задимљеним просторијама, оивиченим стаклом и 
шперплочом, ако je морао због хладноће да џеџи у тим загу- 
шљивим стакленим баштама, време je сад лепо, нема ама баш 
ниједног разлога да чека на имнровнзованој тераси киоска.

Инерција. Чак му je лепо време добро дошло да се извуче 
из пушница и ссдне испред ших, под тендом. И да пијуцка 
пиво.

Сувише се опустио.
Са і-ьегове леве стране, двојица таксиста су узалудно чека- 

ли муштерије, били су ту и пре него што je он дошао, чуо je
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шихове разговоре, вођене само да би се убило време и пусти- 
ша суботње вечери, надао се да ће чути разлоге њиховог уза- 
лудног чекаша, праве разлоге који he се моћи процедити кроз 
хиљаде бесмислених реченица-убица времена, зашто такси
ста нису код своје куће, пред ТВ-ом, породичним серијама, 
зашто им je дража оваква дангуба јep никог неће повести ве- 
черас, колика je досада у њиховим домовима, кад су, уз мало 
лагање самих себе да раде, одабрали мрцварење на пустој 
аутобуској станици. Маши таксиста je избацивао бујице речи 
из себе, пратио их млатарашем рукама, трзајима раменима и 
кревељењем усана. Други, дебео, са риђом брадом која je са- 
кривала подбрадак, седео je у столици, ногама се одупро о 
стуб који je држао тенду суседног кафића, повремено би се за- 
љуљао у столици, или би проговорио — Да, да, да — као нотвр- 
ду да j ОШ увек слуша навале речи машег колеге.

Конобар je донео пиво, Андреја се тргао од ударца стакла 
о алуминијум, конобар се усиљено смешно, желео je да успо- 
стави присан однос са гостом, Андреју je то најмање било по
требно, одмах je пошао руком ка иовчанику, ал и конобар по
каза длановима, нека не треба, знамо се, на шта Андреј превр- 
ну очима и речима потврди свој покрет:

— Да платим.
— Нека...
— Да платим!!!
Конобар занеме и понизно пружи руку. Андреј бесно 

опсова у себи. Таксиста као да нису приметили овај испад. 
Маши je сад торокао о пандурским говнима, о вечитом рату 
који таксиста воде са шима, отерали су га на ванредни технич
ки преглед, без икаквих разлога, понудио je и двадесет мара- 
ка да се избегне та непотребна формалност, али je муријашка 
пичка одбила, имао je додатних проблема још и због тога...

— Да, и ja сам jодном... — започе риђобради, али ућута, 
оставивши реченицу пресечену напола, као да није сигуран да 
ли се заиста шему догодило то што je зажелео да исприча.

Преко нута je зазврндао трамвај, заустављајући се на пра- 
зној станици. Нико није ни изашао, Андреју се учини да je во- 
зач слегнуо раменима, правдајући изостанак путника, бесми- 
слено зауставшаше и отвараше врата, ja само радим свој по- 
сао, као да je говорио покрет у мусавој кабини, не тражим 
смисао. Трамвај je нестао у мраку железничког моста, чуо се
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само његов хук док je прелазио Саву, као да пролази кроз ту- 
нел, а не кроз ваздух.

Правим прсвише грешака, помисли Андреј, глупих греша- 
ка. Олни гутљај пива. Да, превише грешака, помисли још јед- 
ном, сад већ досадан самом себи. Зашто je уопште ишао дотле 
да се замери ѣима, наводно бринући се за своју безбедност, а 
сад сам прави непотребне глупости. Зашто седи овде, уместо 
да се завуче у мрак парка иза кафића, и join, поврх света, ис- 
пија пиво, као да je на одмору. Не, ово није плажа, и да, оста- 
вљао им je поруке, убедио je себе, а изгледа и њих, да то чини 
уплашен за сопствену сигурност. И зашто сада сам оставља 
непотребне траговс, просипа их као месо псима трагачима за 
које има већ спремљену кнопку, игра се са њима, као мачка са 
мишем. Кад нема никакву клопку. Нема ништа. Ама баш ни- 
шта.

Још један трамвај се зауставио, шкљоцнувши вратима, 
прогутао je једну једину путницу, блајхану старицу са земби- 
љем, и запутио се ка Новом Београду, у гаражу вероватно.

Примедбе упућене ѣима, нажљиво исписане да не би 
остали отисци прстију, примедбе су биле на месту, чак инвен- 
тивне: зашто га „фластер”, ћелавац у каспим тридесетим, или, 
брадоња са огромним стомаком, невероватно сличан Бад 
Спенсеру, зашто га „фластер” прати тако уочљиво, и оно ма
ло људи па пустом перону се осврће за іьима, изгледају као 
пионири у колони, иду j сдан за другим на само пола метра 
удал-ености. „Фластера” није било једино први пут, гада веро- 
ватно ни у пакету није било ничег значајног.

У гардероби je, претинац 131, четвртог нута поред пакета 
оставио и папирић на ком je писало да je „фластер” сувише 
уочл-ив. То je врло мудро упозорењс, уосталом. Разумно. Ма- 
да je дуто размишљао да ли je паметно да их упозорава. Он je 
само курир, шрафић у механизму, његово није да предлаже 
већ да извршава, као што то чине „фластери”, њима су веро
ватно наредили да му дувају за вратом, они то и чине, Бад 
Спенсер чак дословце, треће суботе осећао je смрад бел or лу
ка из іьегових уста. Да, он je само шраф, али ако га овако глу
по разоткривају врло брзо he бити ухваћен, они he вероватно 
лако наћи замену, механизам he прорадити попово, само шта 
he бити са њим? Морао je да одлучи — шраф који he и даље 
бити j едини уочлшв део механизма, или шраф који he се уву-
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ћи у какву-такву сенку, са тим да ће то бити на іьегов сопстве- 
ни захтев, уместо курира постаће предлагай, учиниће ствар 
коју један шраф никако не би требало да чини. Тад ће и оста- 
ли делови механизма сазнати за њега, можда he сазнати и они 
који покрећу читаву ствар. Због неупадљивости на аутобуској 
станици мораће да укаже на своју присутност њима. Ha крају 
остајс питање шта они чине са онима који говоре уместо да 
само слушају. Један страх je надвладао други. Оставио je по
руку у претинцу.

Све je испало како треба, следећег пута му je „фластер” 
дао десет корака предности, седме суботе раздаљина je била 
готово тридесет метара, Андреј je чак прешао улицу, а Бад 
Спенсер je остао на другој страни, са трамвајем између њих. 
Сачекао га je, сагао се да веже пертлу, поправљао je машну 
све док дсбељко није претрчао преко, задихан и унезверен.

Једна жена у сивом мантилу je пришла маіьем таксисти, 
колико je до Чукарице, желела би да зна, таксиста je зацепио, 
седамсто динара, жена je само одмахнула руком и наставила 
даље пешке, па шта она хоћс, илаховити покрети руку правда- 
ли су пеумереност, шта хоће, паба да je воза, што не пита да 
je носи на леђима, сто Чукарице иза ћошка.

— Да, да, да — промрмљао je риђобради таксиста, заљу- 
љавши се у столици.

Галама je утихнула и Андреј je отпио још један гутљај пи
ва. Погледао je на сат. Аутобус Коидор-турса касни десет ми
нута. Ништа страшно, не живцира се више ни због тога, досад 
би всћ полудео ако би се трзао око сваког закашњења.

Другу поруку им je оставио кад je помислио да je начин 
слања пакета сувише ризичан. Пакет се налазио у видео-касе- 
ти, касету je преузимао из руку кондуктора, човека у педесе- 
тим, увек у излизаном тексасу. У последње време Андреј ни- 
je морао ни да говори зашто je дошао, рукав j акне би се сам 
испружио према њему, из искрзаног, бледо-прљавог тексаса 
вирила je касета, потом би из кабине израњала ћелава глава са 
бусенима косе око ушију, кондуктор би био исти Моцарт, да 
није било нечег лудачког у погледу, у погледу који би дуго од- 
меравао Андреја, од главе до пете. Просто би му лакнуло уко- 
лико би из кабине аутобуса изашла пека друга прилика, Kojoj 
мора објаснити због чега je ту, и те две суботе, када je Моцарт 
био на боловању, вероватно, биле су му неописиво лаке. И
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сад, док испија још један гутљај, размишља о кондуктеру, 
прижељкује да га не буде ни овог пута, мада je промењен на
чин испоруке. Схватио je да je њима јако важно да се пакет 
превози тим аутобусом, можда зато што баш Моцарт ради за 
іьих, мада не би смео да се закуне у то, с обзиром на потцењи- 
вање у кондуктеровом погледу, и join je схватио да не желе да 
пакет буде сакривен у путној торби. Али, касета je путовала 
на инструмент табли, Моцарту пред очима читавих нет сати, 
можда га досада једног те истог пута наведе да je распакује, 
можда помисли да je у питању порнић, одличан за прекрати
вшие досаде, па што да се он и путници мало не разоноде.

Андреј им je предложио нешто друго, остајући близу фил- 
му, да уместо видео-касете шаљу биоскопске снимке, да пакет 
стрпају у велике, округле лимене кутије, у којима се налазе 
филмови за кино-пројекторе, ваљда имају биоскоп у тој вуко- 
јебипи, нек следећи пакет буде тако упакован, да не узима ни- 
шта из Моцартове руке, иначе...

Није смео да их условљава, наравно. Нити да им вређа за- 
вичај. Саставио je једно пристојно писмо, пуно разумних об- 
јашњења, после прве поруке схватио je да га слушају, да се 
може радити са њима, чак ни страха и премишљања каквог je 
било пре слања прве поруке више није било. Уз то на крају je 
у постскриптуму напоменуо да би било добро да убаце и јед- 
ну торбу, нек то буде тамнозелена адидас торба, пуна којека- 
квих глупости, да служи за резерву, ако примети нешто сум- 
њиво да њу узме, уместо пакета. Три суботе je чекао на испу- 
њење својих услова. Али je знао да ће бити по његовом, „фла- 
стери” су се после другог писамцета према њему односили 
другачије, као да би преко іьихових безизражајних лица на 
трен прелетела сенка поштовања док би гледали у Андреја.

Пројурио je још један трамвај ка Новом Београду, ни не 
зауставивши се на станици. Железнички мост и трамваји који 
иду само у једном правду подсетише Андреја на бајку о ла- 
вљој пећини и животињама чији трагови воде само до тамо, 
али не и назад.

Андреј узе добар гутљај пива, мућкајући га по устима, по- 
гледа на сат. Аутобус касни двадесет и пет минута, ништа 
страшно, j одном je каснио читавих четрдесет, јеби га, лед на 
Руднику, било je све што je Моцарт у излизаном тексасу имао 
да каже Андреју, једна полуреченица за сав страх од ког je Ан-
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дреј десет пута премро, док му je поглед панично летео изме- 
ђу казазьки сата и правда одаклс стаже аутобус, его јеби га, 
десило се, а теби ко je крив кад се толико живцираш. Сад ка- 
сни двадесет и пет и Аидреј неће да се нервира због тога. Мо- 
жда би тебало, али прве три суботе je скакао на свако мало, 
минут кашіьеіьа и већ je био на жеравици, онда je дошло тих 
четрдесет и мислио je да he да полуди, да je све готово. Не, 
претерана озбизьност се не исплати, флипнуо би кад би све 
узимао страшно озбизьно, мада je на почетку зиао, када му се 
телефоном јавио глас и понудио посао, да све што требајесте 
да се не опусти. Чим je чуо понуду, знао je да нијс у питаіьу 
ништа чисто, ко плаћа сто марака за пола сата чекаша и педе- 
сет метара хода, од станице до гардеробе у Улици Слободана 
Пенезића.

Два Црногорца су пристигла, и зауставили се Андреју са 
десна, насупрот таксиста, и Андреју би драго због тога, jер je 
разговор међу таксистима полако замирао, док je један од Цр- 
ногораца био прилично говорзьив, кукао je на сав глас, Ман
честер да изгуби од Ипсвича, ама да од кога друго но од Ип
свича, пропаде четри фикса, тристапсесет марака, Манчестер 
мора добит ако хоће првенство, Ипсвич лети свакако, и они, 
међеди им на гробу ђиласали, изгубе. Његово виђу, е но, ама 
иіта рече као да разбуди и омањег таксисту па и он настали са 
разговором о жени коју je пре иски дан возио, одједном je по- 
чела да вришти у колима, пробила му уши, а ништа, ако je пи- 
тао само je ли удата...

Андреју je било пријатно док су га опкозьавалс различите 
приче, заборавзьао je на своју неопрезност, чинило му се као 
обично вече у ком он пијуцка пиво, ништа нарочито, зашто да 
размишзьа о томе како би требало да се сад шуіьа по неком 
мраку, страхује због кашшеша аутобуса, посматра све што из- 
гледа сумњиво около, буде спреман на бег...

А шта Андреј да ради са четиристо марака месечно. Где да 
их троши? Сви знају да никад нема пребијеног динара. Откуд 
му сад одједном? Другог месеца je отишао у Метропол, и та- 
мо затекао Влеку, био je водич неким рођацима који су послом 
дошли у Београд. Блека, са стриптизегом у крилу, није сгигао 
ни да дигпе руку и махне му, а Андреј je већ био на излазним 
вратима. Блеку никако није могао да убеди да му се учинило,
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сигурно некаква забуна, ко зна на чему je био, добро и ЋиБо- 
лину није видео, Блека je сумњичаво вртео главом, све док се 
није загледао у Андрејеве офуцане старке, и коначно изгово- 
рио — Добро, нека ти.

Нико нема лове, па сви и виде кад je ти имаш, уздахну Ан- 
дреј. Зато je и одбио другу понуду гласа, истог оног који му je 
изненада понудио посао, назвао raje по други пут да му каже 
како je наметан дечко, да батали те курирске глупости, да ви- 
ди шта су паре, али Андреј се већ решио својих ситних дуго- 
ва, додуше, увек би их враБао из два-три нута, да не изгледа 
суміьиво, увек по десет марака, не више и сад je био на нули, 
чак у плусу, али није смсо нигде да троши, газдарица je већ 
приметила испијене лименке хајнекена, иако се Андреј тру
дно да их баци у контејнер чим их попије, али их je она неко- 
лико нута инак видела, и питала га ко му то шаље новац кад 
он и даље данима не излази из стана, не, хвала, ja сам сасвим 
задовољан овим, одговорио je гласу, штета, мислио je да je 
Андреј наметан дечко, а Андреја je то инсистирање на њего- 
вој памети веБ нервирало, да je наметан одбио би и прву по
нуду, глас je ипак још једном поновио, као да се извињава, да 
je мислио да je ипак довољно наметан да прихвати, а Андреј 
je хтсо да полуди од толико пута поновљеног Наметан, кад 
већ шкртари на речима, глас би могао да штеди и на овој ре
чи, а не да je понавља као папагај, ноготово што она највише 
и нервира Андреја, за гьега Наметан значи сасвим супротно, 
кад год je глас изговори он зна колико није наметан.

Треснуо je слушалицу, био je бесан, одлична субота je 
упропаштена, Моцарт je био на боловању, нови кондуктер му 
ништа није пружио, веБ je отворио пртљажник и показао му 
руком на лимену кутију и зелену адидас торбу поред ње, Ан- 
дреј je извукао кутију, „фластер” иск покупи торбу, такав je 
договор, био je задовољан што се и іьегов глас слуша, што и 
он може да патера њих, свеприсутне а при томе потпуно неви- 
дљиве, да се мељају. И онда се поново јавља глас, нуди му да 
их упозна, да он буде неко ко Бе постати неприметан, шраф у 
потпуној сенци, за корак ближи замајцу који покреБе механи- 
зам. Нека хвала, драже му je овако, да их не в иди, али да мо
же да утиче на н>их, не опажа ни делиБ онога што су заправо 
они, има само претинац 131, папир и оловку. И то му je сасвим 
довољно.
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Два*полицајца, позорника су се лењо приминали башти у 
којој je седео Андреј, милили су, чинило се да пролази веч
ност између њихова два корака, то споро пружање ногу от- 
кривало je колико je дугачка ноћ, колико jy je тешко потроши
ти у ходу, чак и пендреци које су вртели у рукама као да су би
ли свеспи колики je број кругова који ће описати до краја сме
не, изгледало je да због обиља времена које треба потрошити, 
пркосе гравитацији, да спорије падају из усправпог у положај 
у ком су уперени ка земљи.

— Хоћете на j ед ну? — упита их je конобар снисходљиво, 
палцем и кажипрстом опонашајући чашицу.

Један полицајац одмахну главом.
Андреј би се раније сигурно препао, можда би чак и иско- 

чио пред позорнике, све им признао, случајно je у овоме, са- 
свим случајно, због... Због чега?

Други полицајац, онај који се није ни осврнуо на понизно 
понашање конобара, загледао се у іьега, али Андреј није скло
нно свој поглед, чак се и нацерио крајевима усана, безобразно, 
позорник се правио да не в иди ништа, само je пендреком до- 
такао шипку која држи тенду, Андреју je лично на пса који за- 
пишавањем обележава своју територију

— Доћи ћете касније, онда?! — довикну им конобар, іюна- 
вљајући покрет прстима, несигуран да ли je прва гестикула- 
ција уопште била примећена.

— Касније, касније — одговори позорник нехајно, навик- 
нут на подилажеіье, коначно скинувши поглед са Андреја, 
окренуо се ка жртвама кладионице, неприметно климну гла
вом оном ког je Манчестер укопао. У том прикривеном мигу 
Андреј виде сву надобудност која овлада ликовима као што je 
овај пандур, чудо што их спопадне чим обуку униформу и 
припашу опасач, никог они тад не знају, познаници, познани- 
ци који немају униформу могу да добију само миг пун игно- 
рисагьа, презира...

Црногорац je наставио са кукњавом на свој коцкарски 
усуд, још гласније, да бар на тај начин допре до пандура који 
га je онако искаширао, да га подсети на тренутке кад ни овај 
на себи нема униформу, на тренутке у којима се знају и јавља- 
ју нормалію један другом, убудуће игра, галамио je одбачени, 
само ’оландску трећу лигу, тамо се зна ко губи а ко добија, то 
je бре Европа, jec’ мале квоте, али...
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Андреј се сетио Блеке, пре доласка на станицу je био код 
њега, Метропол није спомињан, приче о клађењу су испуни- 
ле читаво поподне, и Блека je играо на Манчестер, та утакми- 
ца je у овом колу она једна, сигурна, стопостотна, она која ни- 
како не сме да омане, а ипак омане, и закуца цео листић. Ри- 
зици прођу, сигурна сјебе. Успешни кладионичари ништа дру- 
го ни не раде него што трагају за том једном, њуше, бул>е у 
спискове парова, превлаче јагодице преко листића, траже би
ло какав знак који ће им открити издајника, Јуду који из кола 
у коло продаје све следбенике Статистике и Вероватноће...

Андреј новац није трошио на клађење. Можда би и могао, 
то би му био одличан изговор за прилив пара. Али би га оста- 
ли, Блека први, пратили са комбинацијама, чим би нањушили 
да зарађује, прогласили би га за оног који зна, постао би ло- 
кални мудрац, тражили би савете, уплачивали листиће иден- 
тичне са іьеговим... И ухватили би га на крају. Не, новац није 
трошио на клађење, трошио га je на вожњу таксијем, јep мо- 
pao je негде да гроши, новчанице које je узимао из претинца 
131 су га пекле, тражиле су да буду потрошене, а он je знао да 
иза н-их не смеју остати трагови, никакве згужване лименке 
хајнекена, коре од банана, омоти од милки, ништа, апсолутно 
ништа није смело да остане иза новчаница које су вриштале из 
цепа, ако жели да остане неприметен и у старом свету, меха
низму свакодневице, ако и тамо жели да остане само шраф. 
Зато je седао у такси, из блокова одлазио на Петлово Брдо, та
мо се шеткао десетак минута, па позивао нов, који би га возио 
до Борче, одатле би се запутио ка Звездари... На крају je нале- 
тео на Мицкета, у свом таксију je пуштао џез, између седишта 
je била колекција касета на којој се могло наћи све, од Мајлса 
Дејвиса до Пет Метинија, на ретровизору je висила реплика Б. 
Б. Кингове гитаре Lusi. Мицке, стара кука, одмах raje прова- 
лио, идеш ти мој курац код сестре на Бањицу, рекао му je пре
ко рамена, не знаш ти ни где ћеш, ни од чега бежит, затим je 
зауставио ауто, извадио хладне лименке пива из гепека и по- 
чео да кружи градом. Од тад raje Андреј редовно позивао, ни- 
су пуно причали, само су слушали одличну музику, у гепеку 
се налазио камперски фрижидер пун никшићког, Мицке je во
зио док му не би дојадило, Андреј je давао онолико новца ко- 
лико би потрошио код било ког другог таксисте, остатак пута
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je ишао на Мицкетов рачун. Вожња са Мицкетом je била једи- 
на опуштена ствар коју je Андреју донео курирски посао.

Четрдесет минута кашњења Кондор-турса, испио je фла
шу до краја, јеби га, гума код Прељине, ламела код Степојев- 
ца, ко зна каква je глупост сад задесила кршину, Андреј je 
устао да се прошета, од пива му се вртело у глави, ноге су му 
отежале, као да није ходао, већ je бацао ноге испред себе, окр- 
знуо je и Црногорца, овај га није ни приметно, и даље je гала- 
мио Манчестер, па Манчестер, исти Блека од малопре, освр- 
нуо се, „фластер” се сигурно завукао у неки бурак, прошле су- 
боте je ћславац вирио иза Политикиног киоска све док се Ан- 
дреј није довољно одмакао, упутио се назад ка кафићу, овог 
пута заобилазећи Црногорца у широком луку, али се кладио- 
ничар ни на ово очигледно избегаваље није обазирао.

Ево га, коначно, плави аутобус, нагризен рђом, улетао je у 
станицу, зауставио се тачно испред Андреја, што да не кад je 
и онако празан, бар ће неколико метара мање вући лимену ку- 
тијетину, добро je, и Моцарт je на боловању, уместо њега je 
неки лик у кожној јакпи, каква промена, овај држи до себе, 
чак користи и парфем, ништа не говори Андреју, одлази пра
во до гепека и отвара га, отпозади се и дал>е чује Манчестер, 
Манчестер, Аидреј се сагиње нагло, завртело му се у глави, 
мора да се ослони о под гепека, ,,’Ајде, ’ајде! Узимај! Узи- 
Maj!”, пожурује га кондуктер, што je толико нервозан, и дал-с 
му се манта од пива, чак му je и лоше, мука, кондуктерове ре
чи се стапају са Црногорчевим, ’ajde Манчестер, ’ajde Ман
честер му, као гумена лоптица, скакуће по мозгу, што сви 
оволико галаме вечерас, од овог надрканог je и Моцарт бољи, 
ионако he морати да сачека „фластера” да покупи резервну 
торбу, ajde Манчестер, ’ajde Манчестер, стварно исти Бле
ка, само што je њега покопао BaJъadoлud, разбили Реал у сред 
Мадрида, добро, бре, do6po, ионако чекаш Bad Спенсера, ej, а 
где je зелена adudac торба, нисте je вал-да, дебили, заборави- 
ли, ’ajde Манчестер, ’ajde Манчестер, али и Блека je играо на 
Манчестер—Ипсвич, али због њих није кукао, Блеку je сјебао 
Ba. badoлud, Манчестер je прошао, и где je бре резервна тор
ба, придигао се и окренуо се ка Политикином киоску, да ви- 
ди шта „фластер” мисли, али оданде не вири огромна брадата 
главе, него две капе, Узимај!, Узимај!, урла кондуктер, шта се 
бре дере, и где je onaj са Манчестером, што се одједном ућу-
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тао, па он трчи ка њему, и завлачи руку под јакну, и таксиста 
трче ка іьему, нешто им одблескује у рукама, па да, Мицко му 
je до Чукарице узео триста динара, каквих седамсто до Чука- 
рице, join увек му je глава у гепеку, биће боље да напусти све 
ово, али... нешто га je зграбило око паса и подигло у ваз дух, 
кондуктор, шта сад и он хоће, Узео je! Узео je!, шта je узео, ни- 
шта пије ни такао, на стомаку му je кондуктер спојио шаке, 
његове песпице продиру у Андрејеву утробу, гуши се, повра- 
ha му се, зија отворених уста, узалудно покушава да узме ва- 
здух, Пусти га! Пусти га! Мора сам!, чује Црногорчев глас, 
искачу му светле тачкице пред очима, урликнуо би од бола, 
али нема ваздуха, утроба му je згњечена, мора да je исшьуне, 
и исшьувава je, зелене je боје, шикља му на уста, на нос, угу- 
шиће га сопствена зелена утроба, Свиѣа повраћа, чује Црно
горчев глас, затим осета трзај који му продрма тело, повуче у 
назад, ван гепека, на ваздух, као да се Сила спрема за избачај. 
Андреј осети олакшање, могао je да миче дијафрагму, да узме 
ваздух, помисли да je преполовљен, да му je Сила отргла до- 
њи део тела, да тако предвојен, лебди над зеленом бљувоти- 
ном, док му испод ребара истину црева, у тракама, као из сец- 
калице за папир, и в иди, како лимена кутија лети право ка іье
му, да ће га ударити по...

Преко пуга, трамвај се зауставио, младић у наранџастој 
фајерци je закорачио унутра, врата су шкљоцнула и, убрзо по
том, хук се проломио над Савом.
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Зоран Пешић

МРШАВЉЕЊЕ

„Заљубите се до ушију и потом будите остављени! Тако 
ћете за само недељу дана смршати најмање 10 до 15 килогра
ма! Успех загарантован!”, чула je нову рекламу на телевизији, 
али није била сигурна шта дотична фирма конкретно продаје. 
Зато je сумњичаво завртела главом и приклонила се старом, 
добро провереном начину за мршављење: сипала je т р и д е - 
сет биљних капи у кашику и гледала како се мркосмеђе капи 
утапају у шећер. Потом je попила садржај кашике и загледала 
се у ниво текућине који je остао у бочици. Питала се хоће ли 
имати довољно тога за наредне дане. Није знала како да из- 
броји преостале капи кад су биле сједињене у течност. Оду- 
стала je од те намере. Подигла je пластични затварач са сточи- 
ha и, сетивши се правила десног завртња, затворила бочицу. 
Пре него што j у je одложила на полицу, где je на ну чекало 
упражњено место, легла je у кревет и пред спавање почела да 
чита садржај налепнице на бочици:

БК 
прополисно биљне капи 

за мршављење 
biopharm 

30 ml

Одавно нисам читала нешто овако добро, прострујало je 
кроз ну ново осећање. Тле, не морам чак ни да овлажим јаго- 
дицу кажипрста језиком да бих читала овакве ствари, поми- 
слила je и окренула бочицу за 180" како би наставила са чита- 
њем:
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30 ml
Састав 2% прополиса 

меш. биљних тинктура 
Употреба према упутству 

biopharm
Атест бр. 4757 - ТОРЛАК 

чувати на тамном и 
хладном месту

Пошто ју je већ хватао сан, није стигла све да прочита, па 
je оловком обележила место где je стала, сместила бочицу под 
јастук, угасила лампу, окренула се на другу страну и заспала.

Што j ест — јест: новооткривени текстови су на први по- 
глед заиста наликовали поезији, бар je графички облик упући- 
вао на такав закл-учак. Мада, ни садржај није био далеко од 
поетског.

Ујутру, пре него што je устала на једну од ногу, руком je 
испод кревета потражила вагу, налипала je, извукла, и тек он- 
да устала — циљајући да потом стане на вагу, пре него било 
где другде. Бројеви на ваги су под њеном тежином заиграли 
лево-десно, и таман када je изгледало да he се диск заустави- 
ти, она je придодала ваги и другу ногу, па je трепереіъе поче- 
ло испочетка. Покушала je да погледом ухвати обе цифре са 
крајева клатна како би та два броја сабрала, поделила са два и 
тако добила резултат пре времена. Међутим, онако буновна 
jедва да je и вагу видела како треба, па je оду стала. Уосталом, 
из искуства je знала да he се диск ускоро сам од себе зауста- 
вити, а за толико je могла да се стрпи. И заиста, кад je све 
утихнуло, кад су и муве на тренутак зауставиле лепет својих 
крила, она се расанила, а на предњем делу ваге, испод прозир- 
не плочице, стајао je број 57.

Није лоте, за почетак, помислила je. Међутим, и даље je 
стајала на ваги не знајући како себи да објасни следећу поја- 
ву: опазила je да, када размишља, број на ваги се номера и иде 
све до 62, где се зауставља, а чим престане да размишља, вра- 
ћа се на 57! То jy je фасцинирало и пружило нове могућности 
којих није ни била до краја свесна.

Јутро као и свако j утро. Медитирала je једно време на те
му зашто живим и други проблема, а онда je себи задала сле- 
дећу мантру, додуше, необично дугачку, али ипак мантру:
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Kada на себе будем ставила ESTEE LAUDER парфем и 
спустим се низ улицу, на коликом растојању tie ме üiaj мир и с 
пратитш а да се може осетити макар и у најмањој количи- 
ни, наравно, под условом да се у тему препозна мој пролазак? 
Затим, колика je мушкараца научено да, при удисају ESTEE 
LAUDER парфема, осети исконску потребу за женом и ко
лика их се може затей и у делокругу (између мене и способно
сти мириса који меје напустио да сам од себе мирише), под 
претпоставком да ходам брзином доброе расположеньи?

После медитације бацила je поглед кроз прозор и устано
вила да су улични пролазници лако одевени. На основу тога je 
почела са припремама за св oj дневни изглед: широм je отво
рила ормар и запљуснуло ју je мноштво боја и дезена. Стајала 
je и у недоумици смишљала комбинације које би могла да 
склони у елегантну целину. Не могавши да се отпрве одлучи 
ни за једну од могућности које су се пружале, треском je за
творила ормар и села за сто да се шминка. Надала се да Ее joj 
права комбинации синути за столом, у току шминкања. Прво 
Ее се одлучити за боју шминке, и према томе Ее ускладити и 
боју одеЕе. Однекле се мора почета.

Литература, којој обртање страница није било потребно, 
стајала je на столу жељна њених очију:

L’OREAL 
PLENITUDE

CREME 
QUOTIDIENNE 

DE SOIN 
nourrit, Eydrate, protege 

retarde les effets 
du vieillissement

Прочитавши епилог, садржан у речима retarde les effets du 
vieillissement, осетала je врхунско уметничко задовољство 
(које се може осетити само при читању књижевних остварења 
такве врете) и помислила да се j едино на француском језику 
могу тако језгровито изразити филозофски ставови о прола- 
зности, односно НЕПРОЛАЗНОСТИ живота, и да се j едино на 
том језику може остати вечито млад. Како je била притиснута 
недостатком времена, одлучила je да обавезно прочита и оста-
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ле стране кутије, ним се буде вратила из града. За сада има 
времена тек толико да јагодицу кажипрста умочи у крему и 
нежно je утрља у лице. Уосталом, и време je сада добило са- 
свим другу димензију: у трепутку када буде читала преостале 
стране кутије (укључујући дно и горњу страну), биће мл aha 
него што je била малопре, док je читала прво поглавље.

*

Седео сам сам за столом у башти кафеа Цветни трг, пио 
виски с кока-колом кад, одједном, осетих у ноздрвама ESTEE 
LAUDER парфем. Наслутивши о чему се ради, окренух се у 
правцу одакле je мирис допирао и, као што сам и претпоста- 
вио, угледах своју жену. Силазила je низ улицу посети у руци 
сунцобран љубичасте боје. Оставих непопијено пиће на столу 
и упутих се за женом да видим куда je наумила кад се тако де
по дотерала. Мирис који се за њом вукао, тачније један од без- 
број репова тог мириса, прошао je кроз отворен прозор BMW- 
-а који je пред семафором чека да се упали зелено светло. Осе- 
тивши омамљујуће својство поменутог мириса, млади мушка- 
рац за воланом окренуо je главу према звуку високих потпети- 
ца и установио да je дама коју види изузетно гламурозна. Ме- 
ђутим, није знао шта та реч тачно значи па je на брзину, да му 
дама не би промакла, дохватио Вебстеров речник са задіьег 
седишта и прочитао: glamour — personal charm and poise com
bined with unusual physical and sexual attractiveness. „Баш су га 
закомпликовали!”, помислио je љутито. „Не знам како да то
лико ствари одједном мислим у једној речи. Боље би било да 
нисам ни установио да je гламурозна.”

Али кад j у je опет осмотрио, ма колико му je та реч звуча
ла барокно, закључио je да се за изглед даме бољи израз није 
ни могао иаћи. Када je дама пролазила поред његовог аута, 
притиснуо je папучицу за гас и неколико пуга зарежао кроз 
ауспух. Осврнула се, регистровала појаву црнокосог младића, 
али није се зауставила. Младић je покренуо аутомобил и во- 
зио упоредо са брзином њеног ходања. Кретали су се тако јед- 
но време док се иза младићевих кола није створила колона 
пристиглих аутомобила. Нервозни возачи су легли на сирене 
тражећи да им се пролаз ослободи. Младић се није обазирао 
на све јачу буку пристижућих сирена већ je, са руком овлаш
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пребаченом преко металик-зелених врата, омамљен ишао за 
мирисом моје жене.

Када je схватила да сирене нису упућене њој — разочара- 
но je дигла нос. Да би све завршило као реклама, бар за мла- 
дића у новом BMW-y, завукла je руку у ташну, извадила одго- 
варајућу кутију и уперила je према младом насртљивцу. На 
једној од страна кутије, можда баш на оној која je била окре- 
нута младићу, писало je:

ESTEE
Eau de Parfum Spray 

30 g/ml e 
ESTEE LAUDER

Kao да je само на то чекао, младић се уз шкрипу тума го
тово пропсо својим аутом и за тили час нестао са видика. За 
колоном je остао пријатан мирис бензина који се, мало-пома- 
ло, мешао са мирисом ESTEE LAUDER, да би се на крају са 
њим сасвим прожео и претворио у мирис који ме je патерао да 
се вратим и попијем своје пиће до краја.

Задоволша св oj им изгледом, наопачке отиснутим у дну 
очију неколицине мушкараца и поново враћеним власнику у 
природној величини, одлучила je да се врати кући jep je за да- 
нас сакупила довољно утисака.

— Зашто све време ћутиш? — упитала je угледавши ме у 
ћошку собе како, са бележницом и оловком у рукама, о нече
му интензивно размишљам.

Избегавши директан одговор истргох парче хартијице из 
бележнице, на брзину срочих поруку и од мах joj показах да не 
би чекала:

Пишем причу о теби, а пошто у њој желим да 
останем само посматрач, замолио бих те да ми 
се више не обраћаш. Не бих волео да переме
тим одређени степей објективности тиме што 
бих у причу био увучен на фамилијаран начин.
Зато покушај да се уздржиш од дијалога са 
мном док не завршим причу.

— Океј — рече. — Нећу те узнемиривати. Под условом да 
ми на крају покажеш шта си написао.

Климнух главом у знак одобравања.
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Око поноћи je легла у кревет и угасила лампу са намером 
да спава. Међутим, после извесног времена je упал ила лампу 
и дланом подбочила главу. Селила се да je нешто важно про
пустила да учини, али није могла да се сети шта. Грозничаво 
je пребирала по памћењу да би у низу заборављених ствари 
препознала ону о којој се ради. У другом путовању кроз ма- 
гловите представе паилазила je на ствари које су тако давно 
заборављене да није било лако лоцирати место на којем су за- 
борављене, чак и ако je то тајанствено место била њена соп- 
ствена глава. Заправо, прави подвиг je представљало и само 
путешествије кроз прошлост, без обзира шло су joj се забора- 
вљена месла показивала само као шифре помоћу којих лек 
треба доћи до откровења. Ипак, на гювршину je испливао не- 
погрешив осећај да се заборављена ствар, која joj je у овом ча
су била најважнија, не крије дубоко у прошлости, него се ти- 
че свакодневног ритуала, налази испред носа. Зато je устала из 
кревета и почела заредом да обавља све послове по кући, по- 
чев од праша судова до усисавања тепиха. Веровала je да ће на 
тај начин урадити узгред и оно о чему je реч. Сбавивши све 
послове вратила се у кревет. Али овога пута je бар била сигур- 
на да ће (ако je опет обузме немир) имати веће шансе да пого
ди шта je пропустила j ер су могућности сведене на мали 
број, а ако je ништа не буде копкало, то ће значити да je ствар 
засигурно обављена, па не мора чак ни да открије шта je било 
посреди. Отприлике тако се и догодило. Лежала je у кревету 
спокојна и ништа je више није копкало. Знала je да je ствар уз
гред обављена, па je самим тим изгубила на значају.

Тако с мирен oj, у ситуацији када je више није ни занимало 
о чему се заправо радило — решење joj се обзнанило само од 
себе: ВАГА!

Дакле, све време j у je на посредан начин мучило само то 
питање: да ли сам се измерила и колико сада имам килограма? 
Да, свакако, и то je сбавила у низу осталих послића. Вага je 
показивала 49. Није била сигурна да ли je то довољно па je, за 
сваки случај, попила још 30 капи.

*

Пробудила се зато што се добро насдавала и, могло би се 
рећи, зато што j у je мајка одавно научила како се то ради:
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„Пробуди се!”, учила jy je императиву одмалена. „Спавање 
није здраво уколико преспаваш onaj моменат кад je требало да 
се пробудит”, говорила joj je, а ова je то добро упамтила. Ота- 
да се будила увек на време: малчице раније него што би се 
иначе пробудила, да не би прсспавала своје буђење.

Бацила je поглед на сат и, чекајући да joj се поглед врати 
са информацијом о тачном времену, узела са јутарњег сточи- 
ha нешто за читаіье:

CAMEL 
filters 
100’S 

CAMEL FILTERS contain a 
blend of choice Turkish 
and American tobaccos 

to bring you full smoking 
satisfaction with CAMEL 

quality.

Текст je прочитала два пута jep je од некога чула да се тек 
у другом читању откривају noj едини детаљи који су у првом 
били скривени. Уверила се да je особа која joj je на то скрену- 
ла пажіьу била у праву: а blend of choice у првом читаіьу није 
ни приметила, а када je дошло до изражаја у другом читаіьу, 
текст je изненада добио богатији, потпунији смисао.

Тада joj се поглед са часовника вратио: било je време за 
нову проверу тежине.

Устала je из крсвета и стала директно на вагу која je на по
ду већ чекала њене ноге. Вага je постала обавезни степеник, 
било да се помоћу іьега пела на кревет, или одозго силазила. 
Бројеви су под гьеном тежином попово полетели лево-десно 
па je бацила поглед кроз прозор да би прекратила време док се 
нумере не зауставе. За разлику од малопре, кад je бацала по
глед на сат, овога пута није било шансе да joj се поглед тако 
брзо врати jep га je упутила далеко, скоро два километра. До 
гада he опа вс-h ставити наочаре за сунце, или he се једностав- 
но окренути на другу страну и отићи, не сачекавши ни да ви- 
ди шта je видела. Колико je само погледа тако улудо бацила не 
дочекавши их онда кад су најлепши, кад носе такву слику ка- 
кву ниједан сликар није кадар насликати. Мада, никад се не
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зна кад he joj се који поглед вратити, али један сигурно неће 
никада: онај који je бацила да би сагледала крај. Такав поглед 
he вечно путовати j ер нема о шта да се одбије.

Није била задовољна тежином те je попила нових 30 бил-- 
них капи.

Ставила je наочарс за сунце и изашла на кишу. Онда се 
вратила по кишобран, а наочаре оставила на столу. Био je то 
j сдан од опих краткотрајпих летљих пљускова после којих бр- 
же-боље гране сунце да би осушило улице и оставило утисак 
да се ништа није догодило. Силазила je низ улицу и љутила се 
на епилептичиу воду (тако je називала кишу) што заглушује 
звук шених високих потпетица, и што Yves Saint Laurent, пар- 
фем који je одабрала за тај дан, не може равномерно да се про
стире кроз ваз дух, већ мора да прави безброј слалома око ка- 
пљица кише, чиме губи на далекосежности.

Неколико беспослених мупікараца, који су стајали под 
надстрешницом кафеа Цветни трг, окренуше се за њом, што 
joj није промакло. Охрабрена, успорила je кретање и начуљи- 
ла уши, али није се заустављала.

— Anais Anais! — прокоментарисао je један од младића за
жмуривши и дубоко удахнувши мирис који je остао за іьом.

— Ни говора! — укључио се шотов пријатељ. — Ради се о 
парфему CRISTALLE из Шанелове задруге. Удахни мало бо- 
ље па he ти бити јасније.

— Обојица лупате глупости — рекао je трећи младић испу- 
штајући на уста оно што je остало од мириса који je удахнуо. 
— У питању je OPIUM, Yves Saint Laurent — Parfums Corpora
tion.

Саслушавши коментаре, зпачајно се осмехнула младићу 
који je погодно о чему се ради и мирно je продужила низ ули
цу. Осталу двојицу није ни погледом удоетојила. Момци, по- 
мало ошамућени од дегустације мириса, оборише погледе на 
влажни тротоар испустивши тако прилику да виде следећи 
призор:

Субота, 25. април 1992.

У питаіьу je био реклампи дисплеј који je висио изнад тро- 
тоара и на којем се, за време рскламног предаха, појављивала 
информација о тачном времену, датуму, температури и томе 
сличио. Да су којим случајем видели датум који je дисплеј на
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тренутак емитовао, остали би у најмању руку збуњени jep je 
тог дана био уторак, 18. август 1989. године.

*

Извадила je из ташне кутију, из кутије цигарету, и припа
лила CAMEL 100’S. Први дим je увукла дубоко у плућа и по
сле станке raje испустила кроз нос да би осетила арому. Кроз 
леву ноздрву je испуштала дим америчког, а кроз десну дим 
турског дувана, одмеравајући тако који je дуван бољи, одно- 
сно који joj се више свиђа. Није могла брзо да се одлучи, па су 
накнадни димови отупели разлику. То joj je послужило као из- 
говор да би припалила нову цигарету. Али гада je већ нестало 
сваке разлике те je вратила кутију у ташну.

Све у свему, била je то још једна у низу уобичајепих шет- 
іьи градом, без иједног догађаја који би joj изменио читав жи
вот. Киша je стала. Небо се разведрило. Тамни облаци су би
ли далеко од града. Подигла je руку и први TAXI се зауставио 
уз шкрипу гума. Ушла je лагано на задња врата.

— Mademoiselle? — обратно joj се возач.
— Madame! — рекла je строго. — Цветни трг — додала je 

блаже.
По њеном мишљењу возач je био прилично прост. Пако 

ништа ружно није рекао, физиономија raje одавала. Покајала 
се што није еачекала други TAXI, али сад je било већ касно. 
Уосталом, до Цветног трга нема више од три минута вожње.

— Madame — рекао je возач. — Већ годинама развозим пут
нике по граду, али ниједном ми се није десило да...

Ућутао je и у ретровизору потражио іьене очи.
— Да? — одлучила je да се укључи у заподенути разговор 

како би joj пут до куће био краћи.
— Ниједном ми се није десило да... — возач je поново за- 

стао на пола реченице.
— Ниједном вам се није десило ШТА ? — била je изнерви- 

рана овим чудним понашаіьем.
— Ниједном ми се није десило...
Возач je одлучио да дефинитивно ућути. Путали су обоје. 

Стали су на црвено и после извесног времена су поново кре- 
нули. Када су стигли на одредиште изашла je из аута j ако за
лупивши вратима за собом. Падало je вече. Сутон се претва-
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pao у сумрак, тама у помрчину, а мрак у ноћ. Попела се уз сте- 
пенице и ушла у стан. Пришавши прозору бацила je поглед у 
даљину и пекако се задесило да joj се управо у том тренутку 
врати onaj поглед који je тог j утра бацила док je стајала на ва
ги. Када joj je поглед ушао кроз очи, видела je неки отрцани 
призор који je много нута раније виђала. Призор више није 
имао о ну лепоту коју je имао некад, кад су се поглед и виђено 
(на обострано задовољство) први нут додирнули. Напротив, 
свако паре дно гледање трошило je лепоту до бљутавости.

Помислила je да би ускоро требало посетити парфимерију 
како би набавила нешто ново за читање.

Преморена од дугог шпартања но граду пришла je кревету 
са намером да се на њега баци у slowmotion-y који ће притом 
замислити.

Али требало je пре тога потпуно се раскомотити.
Покушала je да из сећања избрише све оно што joj се у то

ку дана догодило, почев, од епилептичне воде, до глупог так
систе. Сву расположиву енергију усмерила je на одагнавање 
непријатних слика, међутим — ништа: требало je тај посао 
пропустити времену, или бар следећем догађају који ће сна- 
гом и лепотом прекрити ружне утиске.

Али бар споља je могла да се раскомоти.
Збацила je мантил са себе и пребацила га преко наслона 

столице.
У ходу je изула ципеле са високим потпетицама услед че- 

га су се слике на зидовима собе пропеле за висину штикли.
Најлон-чарапе, сада богатије за хиљаду мушких погледа, 

одвојила je пажљиво од жабица и истресла кроз прозор да би 
погледи отпали и вратили се својим власницима, за случај да 
су их ови потпуно ту заборавили.

Када je скинула све са себе и када je на њој остао join са
мо парфем, додуше скоро изветрио — али ипак Yves Saint La
urent — стала je на вагу са беспрекорно депилираним ногама.

Вага није била покварена, али примивши тежину своје 
власнице, бројке се нису ни помакле са места.

Вага je показивала: 0, што jy je први пут у животу истин- 
ски уплатило.

Али, али, али... Можда би сваки закључак био преурањен. 
Требало je, за почетак, сузбити панику и мирно прихвати

ти чињеницу.
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Мирослав Ж. Поповић

ОПИЈУМ СВЕОПШТЕГ ЋУТАЊА

Стварност, без своје воље чува трагове свог некадашњег 
живота. Стварност je била издељена, посматрана са паузама и 
заостацима, а неки кадрови су се понављали. Стварност дата 
у слајдовима, омета перцепцију, то je као да гледаш фотогра
фѣ е, а не програм глобалне мреже.

Једнооки, спремио je обед и седи испред свог екрана. Он 
посматра, бира шта ће да гледа, врти фреквенције. Решеіье je 
једноставио. Насиље се само намеће. Лепе девојке, наге и об- 
учене, ипак више адреналина ствара крварење. Од Једнооког 
не може бити ништа сакривено. Он зна да je око изгубио због 
те тајне. Неко je заташкава и омета пријем са шпијунског ca- 
телита. Спика не прати тон. После неког времена, слика се 
унормалила, и он гледа шта je препоручено. Сексуалне пер- 
верзије га никад пису привлачиле, чак и ако су укључивале на- 
сиље, у j ед noj малој држави, једном малом граду. Зато гледа 
школски програм, учионице, ђаке, канцеларије, ходнике, 
школске WC-c, у баш неком роматичном граду, и баш га мр- 
зи да му протумачи име. Једнооки никако не може утицати на 
судбину оних које гледа. Он je свестан. Ово je једини начин да 
одоли нагону... компензацијом, вирењем у ту he спаваће собе, 
испуњавањем властите празнине, туђим ђубретом. Можда се 
у њему и назире целовит човек, лишен љубави, што га увели- 
ко брине. Зависай je од оних који му ту љубав могу пружити 
или ускратити, сателитским преносом ryher живота. Ето, да- 
кле, роба својих нагона.

Многе мајке су саме отхраниле синове, у друштву где вла- 
да такмичење. Многи очеви су читали новине и шетали децу 
док нису проходала, пуштајући их касније у парк, неприпре-
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мљене за надирућу асексуалност. Без обзира на претрпаност 
пријатне или непријатне стварности, треба рачунати на фик- 
цију, доступност оружја свакоме. И не можемо познавали 
фикцију без стварности, без неке будале која носи пиштољ. 
У супротном, Једнооки не би много обраћао пажњу на школ- 
ски програм. Временска прогноза, у кревету Боксера и њего- 
ве Цице.

Од тога могло je бити само боље. Њој или њему? Боксеру 
je било довољно.

— Зар сам толико лоша?
— Искулирај! Океј je.
Димила je цигарета, дим се дизао ка плафону и правио ма

глу коју нису видели.
— Знаш, јебига, недостаје нешто. Ти си супер риба, оно, 

скроз, ноге, гуза, сисе.
— Зезаш ме.
— Ma j ок, шла ли je, мени je било супер.
— Лажеш, није ли се свидело.
— Добро, онда ме задовољи.
— Како?
— Смисли, шла ja знам, задовољи ме некако.
— Па не знам како.
— Где живиш. Да ле одвезем.
Ћулала je склупчена на Боксеровим грудима, и посматра- 

ла како дим куковима прави осмице.
— Не иде ми ее.
— Овде не можеш да осланеш.
— Али, не иде ми се.
— Е слварно ме смараш, идем на обуку за рад на компјуте- 

рима. Нећу цел or живота да будем избацивач и полицајац.
— Знам, али ja сутра идем у Немачку и Швајцарску на тур- 

неју и желим да проведем jош мало времена са тобом. Иди ли, 
чекаћу те.

— А, певате стварно или, како се оно каже, па оно отвара- 
те уста и то...

— Да ли си нормалан. Где да певам стварно? Нормално да 
певам на матрицу. Боли неког шта ja певам.

— Шта и ти и остале, колико вас je, четири?
— Мада. И...
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— А шта траже. Ohe да вас карају.
— Нема тога, брате, само гледаіье ништа више.
— Ej, ако сазнам јебаћу ти кеву.
— Шта сереш, знаш да волим само тебе.
— А сисе показујеш свима.
— Ej, ... кад ти сутра почиње школа?
- Ујутру.
— Да дођем после школе по тебе? Да сви виде какву рибу 

шеташ. А!?
— Дођи. Овај, можеш да преспаваш, али немој да ми ди

раш папагаја и рибице.
— Важи.

Боксер je изашао у пет до десет. Једнооки мисли да га ри- 
ба Hohe чекати све време у стану. Шта опа тражи са шим. До- 
ћи he сутра Школу Министарства унутрашших послова, да се 
покаже његовим другарима, репродуковапа у многобројним 
примерцима. Није много старија од њега, али посао којим се 
бави утиче да изгледа старије. Устаје из кревета и пали по- 
следњу цигарету из кутије, креће се кроз стан вољна да опона- 
ша дим. У једном случају, посматрајући шено тело и покрете, 
Једнооки би желео да онанише. Само би желео. Она која га не 
познаје, делује као земљина тежа тамо где je нема. Иде кроз 
стан, изблиза изложена, припада joj улога оне која не пали 
светло. Индиго noh. Долази до акваријума са рибицама и раз- 
мишља о Боксеровом упозорењу. Посматра се у огледалу и 
поправља шминку, самим тим спремна на бржу акцију, по ми- 
шљењу Једнооког. Нага још увек, почиіье да телефонира, али 
то не траје дуго. Намешта косу, облачи уску црну блузу, по- 
правља шминку. Једнооки je под утицајем сасвим субјектив- 
ног утиска, мисли да je гледа неко други, зашто би иначе ис
тирала своју анонимност. Он сакривен, најчешће иевидљив, и 
сам анониман. И обучена му изгледа привлачно. Он и шегов 
дубоки смисао за стварност. Узела je нову паклицу цигарета, 
из фиоке.

Неко, ко се шуња у жбуњу око аутомобила, док она изла- 
зи из зграде, прати je. Она пали цигарету испод уличне лампе 
која се наизменично пали и гаси. Креће се мачкасто, кукови- 
ма напред, усправно, уверавајући у исти мах да не жури, али 
je груди откривају. Упоредо са њом на другом екрану, неко je 
у стопу прати. Једнооком je већ дуже време прилично забавно
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да гледа, иакоje лишен информисања путем изговорене речи, 
а нема ни музике. Близина улице, камиони, интер галактичке 
турбуленције. Уосталом, он може да чита са усана. Скреће на 
паркинг испод неке зграде са спомеником испред. Паркинг je 
пуст. Тајанствени пратилац се крије иза стуба. Једнооки баца 
поглед на ману града, и в иди у близини преграђен рукавац ре
ке, некакво купалиште. Шта кад би се сад десило неко уби- 
ство, сигурно би тај леш био бачен у то језеро, са каменом око 
ногу. Једнооки би то тако урадио. Она пали цигарету и стоји, 
без икаквс жеље да се сакрије. Током тог чекања, са скученим 
видиком, појављује се неко кога Цица вероватно очекује. Јед- 
нооки га назива господин Спонтани. Прилази и л>уби je у уста, 
свој посао су започели скромно. Убиство? Изгледи за такав 
развој су очигледно минимални. Je ли то све? Никако. Једно- 
оки се труди да чита са усана j ер му сад следе најдегутантни- 
ји делови приче. Можда почне и да навија. Псује недостатке 
модерне технике, j ер не чује ништа од буке проклетих камио- 
на. Уз одређене напоре и знања, стално притицање узбуђења и 
информации се одржава. Како-тако. Како je лепо чути глас 
прадомовине.

— Да ли си спре... (то се не чује)... пасош ... ту су ти до
кумента.

— Јесам... али, шифре ми нису најјасније, мислим збуњу- 
је... (пружа му пеки папир и показује, он га гледа, па je грли, 
додаје новине које je држао испод руке).

— Бићеш у групи са лепим Микицом и оним брђанима. 
Обрати пажњу на Стоју и Бору шмекера. ... н>у je посетио не- 
ки опозиционар, испитај са ким и за кога лобира. Е, а ако при- 
метиш швалерацију, да све прибележиш. Хоћу комплетну 
евиденцију. Покушај и да снимиш нешто, да имам касније за 
уцену.

— Сећаш се договора, још овај посао, и готово. Откупила 
сам се. Немој да ме зајебаваш.

— Ej, полако Цицо, треба да будет поносна што радиш за 
службу ДБ, за државу, бре. То су корисне информации. Како 
мислиш да идеш касније у Аустралију, а, тамо те највише пла- 
ћају, па кад на сто, а...

— Ja то све зарађујем, Славко. Нико то мени не поклања.
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— Па зато ти и кажем, радиш join мало за мене, зарадиш 
паре и отвори неки фризерски салон, j сбита, или оно за нокте. 
шта ja знам, немој сада да ме љутиш.

Страст, која може бити заједничка великом броју људи. 
Једнооки се изненадио колико добро разуме матерњи. Случај- 
но. Видно незадовољна, окреће се, али je господин Спонтани, 
хвата за руку и жсли одвести иако су већ прилично у мраку. 
Ах, ти државни службеници, са интересима који не ишчезава- 
ју кроз векове. Индиго ноћ уз малчице иејасан опис пада, и 
сви ликови се окупљају око ње, па онда одлазе на спавање.

У тренутку му je све прошло испред очију. Непроспавана 
ноћ, j утро и рано устајање, а касније су радио и телевизија 
учинили више од тога. Ослањао се на pH аве разлоге, j ер іьего- 
ва іьубомора није изазвана страхом да je изгубио вољену осо
бу, већ страхом да je испао будала. Да ли су жене одговор на 
сва његова питања? Он je сад нешто попут отпатка, тај непо- 
ражени боксер. Да ли je он са Цицом због престижа? Jep она 
je, иако курва, ипак добра риба. Није смешно кад ти неко от- 
ме женску. Како неко кога je васпитала мајка може да убије 
човека? Једнооки се нетрудно да га пронађе, онда кад je био 
сам код куће, на улици, у школи. У школи. То што гледа му 
доноси и обнавља, по потреби, између његова четири зида, 
оно што je некада морао тражити у свом животу.

У школи. Боксер се крсвељи, скаче и галами на часу био- 
логије. Кроз који сат Цица ће га чекати, а он као да се издваја 
из неке реалности, само да би се укључио у неку другу.

— Свиларићу, ако се не смириш послаћу те код директора.
— Зашто код директора професорка, ништа нисам урадио.
— Смири се, већ једном.
— Зашто код директора — и извади пиштољ испод клупе, 

уперивши га у плафон — па ништа нисам урадио.
Издваја се један делић из његове масе.
— Спусти пиштољ — покушава да га уразуми, мисли бит- 

но je да не покаже страх.
— Јел се бојите, професорка? — упире пиштољ ка њој. — 

Па ja ни немам пиштољ — упире пиштољ на ђаке, нико се не 
номера. Искаче из клупе. — Сад да вас видим, пичке! — јасно 
му je да нема повратка. — Ко се боји утоке join! — врти пи- 
штол> у руци. — Да видимо да ли има метака — нишани на сво-

118



je око. — He, ja немам пиштољ — узвикује, уз пригушено клик, 
уз мали одмор. Репетиција мозга, репетиција у стиховима са 
часа матерњег, репет, клепет, крила корморана. — Зашто не 
кажете да се бојите, професорка? — рука под деведесет степе
ни правок угла, здравог разума, прећи из једног угла учиони- 
це у други, док су сви полегали, он скакуће.

Колики ризик. Укратко, Једнооком постаје чудесно, j ер 
Боксер коначно поседује престиж.

— Да ли сам се ja то упуцао! — после врло кратког „Бум”, 
пита Боксер, а пред очима се смрачује, види црну рупу на цр- 
ној позадипи, која се шири, ушима чује зујање све веће, и за- 
тим све престаје. Професорка коначно вришти.

Једнооки je очаран. Од одушевљења, не може ни да нави- 
ja. Пало му je на намет да скенира Боксерову главу, прати мо- 
ждане таласе, електричне импулсе, итд. и да онда гледа шта се 
дешава док умире. А да му не би остала ни најмања сумња да 
je нешто пропустио, гледаће без престанка.

Од како се упуцао, са Боксером се ништа не дешава, осим 
што je у коми, и што je прикачен на апарате за вештачко одр- 
жавање живота. Одвезли су га у болницу где je оперисан, и 
мало су га искрпили, и имаће велики ожиљак у облику потко- 
вице на темену. После неког времена има одређене снове или 
визије, које у почетку представљају једва измешане боје, да би 
се временом све више и више, слике изоштравале. То стање 
траје скоро месец дана, а ловац још увек не одустаје. Цица се 
већ после пар дана изгубила, и не долази у посете. Боксерови 
мишићи атрофирају, нестају, лобања му je скроз деформиса- 
на. Једнооки скоро осећа сажаљење за овако јадног Боксера. 
Била je пред њим славна каријера.

Тишина. Боксер сања. Једнооки je окренут леђима екрану, 
и гледа кроз прозор на j ед ан киоск са брзом храном. Morao би 
да наручи пицу. Боксер сања како добија свој први посао. Ус- 
хићен иде да купи пљескавицу, и затим на радни задатак. Je- 
де и улази у неки казино на главни улаз. Пролази поред глав
ног обезбеђења, без проблема j ер га сви познају, улази код га- 
зде у канцеларију, вади пиштољ испод j акне, нервира се ј ep ће 
му се пљескавица охладити а онда ништа не ваља. Мало се 
убеђују, газда je врло узнемирен, али то не показује. Боксер са
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пуним устима прети, полусажвакана храпа лети свуда около, 
изнервирао се и на крају пуца. Три притушена хица и готово. 
Онда се враћа истим путем, и коначно je појео пљескавицу. 
Једнооки се тргао кад je чуо пуцњеве, и налази се затечен на- 
сталом ситуацијом јер не зна шта се догађа. Нервира се јер му 
je изгледа промакао најважиији део посла, само што није по- 
чео за косу да се чупа.

Позадински интереси Једнооког не ишчезавају, већ остају 
притајени у мраку чекајући нову прилику за афирмацију. He
fte још дуто чекати да налети неки сличая догађај, тога увек 
има. Биће зезнуто када се, у судару страсти, Боксер буде про- 
будио, у кревету поред којег дежура његова несрећна мајка и 
отац. Кад са главом у завојима, стане испред огледала и погле- 
да на шта личи, без једног ока. Затим погледа кроз прозор, и 
затим препозна киоск са брзом храпом. Осећа глад. Пренос 
електро-магнетних таласа на даљину није ништа у поређењу 
са преносом мишљсња на даљииу. Ако je то напредак, он мо
ра бити сасечен у корену, j ер уноси суміьу и раздор у међу- 
људске директне контакте помоћу изговорених речи.
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Јасмина Топић

ЗАПОСЕДНУТА КУЋА

Допадала нам се та кућа. Била je пространа и стара, издво- 
јена иза низа нових, савремених грађевина, окречених пастел- 
ним бојама. One би у касно пролеће постајале нарочито j арке, 
када би зеленило реке, норед које су изграђене, разнело своје 
мирнее и даље, у све градске поре, до најудаљенијих крајева. 
Кућа je била сакривена и заштићена од свих промена на фону 
времена. И својом спол.ашњошћу je одударала од околине jep 
смо њен ентеријер могли само да измаштамо. Као сакривени 
и давно заборављени рукавци реке, која се полагано претвара- 
ла у бару, у мртвају — међу барско биље и по који заборавље- 
ни цветак јарко жуте боје. Некада je у тој кући неко вероватно 
и живео. Изгледала je напуштено. Иза куће je била фабрика 
сличне фасаде. Некада се ту производила свила. Кажем слич- 
не фасаде jep кућа никада није изгледала сасвим исто, али нај- 
чешће je била боје прљаво црвене цигле од које je и саграђе- 
на. Било je тешко уочити све њене ћошкове, и уопште, наслу- 
тити обим, понекад нам се чинила већом. У кратко, мислили 
смо да je запоседнемо. Moja сестра и ja. Нисмо никад говори
ли о томе. Знали смо да то обоје желимо.

Често бисмо, док смо били млађи, пролазили норед те ку- 
ће у нуту ка другој страни преводнице, где бих ja пецао, док 
би сестра на свежњу папира, пажљиво пребројаних за одређе- 
ни дан у недељи, скицирала околину реке — и река са својом 
околином никада није изгледала исто. У природи и у мом се- 
ћању била je обична, добро знана, са свим тајним местима на 
којима су рибе могле да, као судбину, очекују моју удицу, али 
не и на сестриним цртежима. Два иста — нису била иста. У по- 
четку сам мислио да je то чудно. Касније, поучен искуством,

121



или навиком, онако споро и сигурно како je и кућа улазила у 
наше мисли и снове, схватио сам да постоји нека за мене не- 
разјашњива веза. Хелена je имала обичај да, сваког деветог 
дана, са девст папира у блоку за цртаіье, обилази те непредви- 
диве ћошкове куће о којој смо маштали. Направила би понеку 
скицу пре него што ми се продруживала у ишчскивању мог 
нодводног плена.

То je није много занимало. Није j ела месо, није марила за 
храпу. Некада би, у веома ретким нападима глади, одлучила 
да нацрта иску новрћку, или житарицу, и то би било довољно. 
Имала je толико бујну машту, касније сам открио да се іьена 
машта храни том мистериозном грађевином тако блиско пове- 
заном са нашим животима, да није било потребе да било шта 
друго у животу поседује. А и били смо заједно. Непотребни 
другима. Други нису били потребни нама. Понекад бисмо чак 
помишљали да нам она, кућа, није допуштала да склопимо 
одвојене бракове. Озбиљне брачне понуде пропуштали смо 
као упецаие рибе, које би биле одмах враћене у мутну и непо- 
знату воду, тек са малим ожиљком на усници.

Сваке девете године, откад знамо за наше тајне путеве, де- 
шавало се — да ли случајно? — у време младог месеца, да са- 
іьамо идентичан сан. Улазимо у кућу, коју смо заиосели, увек 
je у питању jутро, тако да су све просторије осветљене, про
тивно законима физике — задржавајући ону јутарњу плавет, 
што je био иосебан квалитет наше запоседнуте куће.

Добијамо кључеве од свих соба, не види се од кога, или су 
кључеви већ били ту; чекају нас канте са фарбом, четкице, и 
сав потребан материјал... Затим намештај, лена велика огле- 
дала, и две флауте у углу највеће просторије. Проводимо тамо 
године док коначно и последіьи кутак не буде сређен. Зашто 
године? Дешавало се, с времена на време, да неки делови ку- 
ће нестану j ер заборавимо на іьих, или пак не стигнемо да их 
обиђемо. Тада прође много времена пре него што се сетимо 
комплетног распореда избрисаних просторија. Заборављајући 
и присећајући се, месецима и годинама, на крају успевамо да 
памтимо сваки кутак, у сваком тренутку, и реиовираіье бива 
коначно завршено. Кућа дише онако како дишемо и ми.

Посебна страст нам je постала свирање флаута. Биле су то 
композиције непознате, класичне, или било које друге врете 
музике. Флаута je, перед свакодневних цртежа, за које смо мо-
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рали да одвојимо посебан део куће, послала Хелеиина велика 
љубав. Умела je данима да производи питоме мелодије испу- 
њавајући и најтамније кутове наше запоседнуте куће. Да, на- 
равно да смо и те, тамне, и one најтампије делове наше куће, 
врло добро памтили. После неколико година, Хелена je пре
стала да говори. Уместо говора свирала би флауту. Флаута je 
производила читаву скалу іьених расположена, у савршеиој 
симбиози покрета тела — плућа, усана и прстију моје драге се
стре и сјајног телашца инструмента. Произвела je на крају и 
ону јединствену мелодију, за сваког од нас непоновљиву — 
мелодију сопствепе душе. Kyha je тада просто процветала. 
Имала je фасаду топлог спектра дугиних боја, врло ретко je 
мешала ћошкове, као скривене речне рукавце, била je поетоја- 
на. Ретки пролазници, наравне да je током свих година нашег 
боравка било пролазпика, дивили би се шеној лепоти, уколи- 
ко би им кућа у сагласју са душом мојс сестре то дозвол>ава- 
ла. У тим тренуцима иепоновљиве среће свирали бисмо у ду- 
ету, у ерцу нашег рајског врта...

Сваке девете године жалили бисмо за сном који je носио 
овај број и месец, у првој четвртини своје ноћи. Али године су 
запета пролазиле, младост je остала само у сећањима — j еди
но у том сећању на нашу кућу и путељак до друге стране пре- 
воднице, где бих ja пецао, а Хелена правила скицс. Помреће- 
мо тамо једног дана, далеким и безосећајним рођацима & по- 
томцима ће остати кућа коју смо годинама сашали, они ће je 
срушити како би се обогатили продајом земљишта и цигала; 
или још боље, сами ћемо je с пуним правом порушити, пре не
го што буде сувише касно. Требало je да будс запоседнута, ко- 
начно, након толико деценија чекаша, а затим, ако треба, и по
рушена пре него што запета буде касно.

Увек ћу се тога сећати j ер се доводило једноставно и без 
сувишних noj единости. Седели смо у дневној соби нашег со
литера, у граду у којем има превшие прашине, једино од пра- 
шине и отровних фабричких испареіьа има више заборава, ко- 
ји нас ее није тицао, j ер ми нисмо били склони заборављању. 
Знали смо. Дошао je тај дан када ћемо кренути да запоседне- 
мо кућу која je толико пута бивала запоседнута у сновима. У 
ствари, нисмо били сигурни да су то само снови. Најзад, више 
од половине живота je прошло у тим цикличним тзв. сновима, 
да су снови постали сенка у нашим телима, мелодија која се
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није дала извести ни на једном другом инструменту, осим на 
флаутама из дневне собе куће која нас je загюсела. Моји шта- 
пови за пецање све pehe су били забацивани у зеленкасту во
ду реке, Хеленине скице постале су композиције премале да 
стану на зидове скромног стана, а и нису биле прав;вене за 
ово приврсмено станиште. Отишао сам до кухиіъе, направио 
нам по шол3у топле чоколаде, послужио чоколадни кекс на 
плавом тањирићу са златном цртом. Узимали смо посластице 
у тишини. Сдаст се ширила нашим стомацима као и ова нео- 
позива одлука. И страх. На Хеленино велико изненађење, 
устао сам и извадио из тајне фиоке свог нисаћег стола дебелу 
кіьигу, десетине свезака укоричених пре месец дана. Погледа- 
ла ме je у ишчекиваіьу.

— Ево, roje историја снова које смо имали. Морао сам да 
их запишем. Знам, наравно да ће рођаци & потомци помисли- 
ти да смо подудели. Они то већ мисле. Време je да кренемо.

— Сигуран си да кіьигу треба оставити?
— Да, имаш ли времена да понесет своје слике?
— Не. Уосталом, оне су сигурно окачене на зидовима куће!
Имали смо само оно што смо попели на себи. Зачудо, иако 

смо веровали да je пала ноћ, било je тек прошло нодне. Летња 
врелина je пржила ваздух и замагл-ивала видик. Пут нам je 
био добро познат. Можда je ово било лето давно прошле мла
дости, а ноћ већ одавно у нама. Било je веома тихо. Ако je за- 
иста било нодне, нико ни не би био луд да излази по оваквој 
оморини. Кућа се налазила на двадесетак минута хода, али je 
време сада споро пролазило. Најзад, застадосмо испред ула- 
зних врата, разгрнувши високу траву и шибље. Запуштена, че
кала je Нас. Као у сну, контуре су поигравале у ваздуху, од 
пламена лета, готово провидног. Кључ je био у брави. Обгр- 
лио сам Хелену око струка (чини ми се да je производила ме- 
лодију на својој флаути), па откључавши и отворивши улаз 
склошьених очију закорачисмо у куііу. Било je пеонисиво ла- 
ко. Након што смо закл-учали врата, мада ми je помало било и 
жао, свих тих снова који су морали да ностану стварност, као 
у магновењу, видео сам отвор у који сам убацио кључ, са сва- 
ки случај.

Да још неком случајно не падне на памет да краде, у нашој 
кући, наш сан сада остварен, на да у he у кућу, а кућа запосед- 
нута.
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Boja Чолановић

НАЧЕЛО НЕИЗВЕСТНОСТИ

Да су сумње међу мислима налик на слепе мишеве међу 
птицама (јер, увек лете у сумрак), Лазар први пут озбиљно 
разумеде кад га Басна замоли да приђу прозору да би joj тамо, 
при не сасвим поузданој светлости смираја, осмотрио кожу на 
плећима. Један каиш епитела од неких пола педља ширине, 
могао je утврдити, био je ту и тамо ишаран руменкастим оси
ном величине проса. „Има га, стварно’, промуца збуіьено и 
извуче кажипрст из оковратника женине раскопчане летње 
блузе који je дотле држао затегнут на средний шепих neha. 
„Лено се види. Али, скоро сам сигуран, то Бе бити само оно 
исто што ти je и пре излазило по раменима. Лане или кад ли 
всћ, не памтим. Можда, од врућине.”

Узбуна беше настала тридесет минута раиије, после теле- 
фонског разговора са Толстојевом улицом.

Одонуд се јавила Даринка са вешћу да je і-ьена млађа кћи, 
Екица, синоћ добила рубеоле; то, само по себи, не би било од 
значаја да се Даринка није сетила да им je Басна, која очекује 
бобу, долазила нре неки дан у песету; заразу je највероватни- 
је избегла, јер су пријатељице седеле и ћаскале углавном саме 
у трпезарији, али ђаво нити оре нити копа, она joj саветује да 
о свему што хитније поразговара с гинекологом.

„Немам живаца за оклевање”, рече Басна закопчавајући 
блузу. „Сутра, чим сване, идем до Јездимировића.”

„Хм”, учини Лазар. „Нисмо вал-да баш толико малеро- 
зни.”

Примаријус дочека грудницу, рекло би се, са искрении ху- 
мором. „Ви знате ко ослушкује своје тело као да je Страдива- 
ријусова виолина. Не уображавајте, Басна, молим вас. Сад кад
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сте ушли у четврти месец у плоду су већ формирани сви орга- 
ни. Опасности нема. Или вам ово шло говорим не звучи до- 
вољно убедљиво? У реду, хај’те да вас и лабораторијски разу
верим.” Он joj написа упут за Институт на Торлаку, после че- 
га жена, не часећи, дозва такси, одвезе се до те установе, и да- 
де крв на серолошку анализу. Рекоше joj да ће резултат доби
ти кроз десет дана.

Наступи време потиснуте стрепње, време хмовања, које je 
за Лазара (а, по свему судећи, и за Басну) имало бар нешто за- 
једничко са сном: дало се, найме, преврнути као палачинка. 
Ако до оног телефонског разговора није ниједном имао петље 
да се наглас радује детету које je коначно било на нуту, сада 
ниједном речју не подели са животном сапутницом примисао 
да би необрнљиви царски рез могао заувек срубити и ту по- 
следњу наду; Басна je, на крају крајева, у септембру пунила 
четрдесет и две. Како ли се носила са лаоконтским гујама од- 
суства сазнања о правом стању ствари, могао je, у најбољем 
случају, претпостављати. Он сам се узалуд упињао да искора- 
чи из лажне очигледности, из лажногтајанства, такође. Гушио 
je, са осећањем клонућа, већ мање-више устаљене пориве да 
Басну понуди нечим за шта je држао да je добро и корисно и 
за плод, и док би, загрљени, пред починак ћутке шетали Таш- 
мајданом, презирао би себе због те немоћи, као псовку од чо- 
века, упоређујући своју неодољиву потребу да се докопа пра
вок и брзог одговора са заумним послом замишљања трептаја 
струне без струне, или лављег осмеха без лава.

Уочи дана кад je требало отићи по резултат анализе, Лазар 
пређе у Баснину постељу. Какав je нечувен дармар, какав vol
te face у њиховој свакодневици начинила оном телефонском 
вешћу Даринка из Толстојеве улице! Из племенитих побуда, 
ко да посумња, али и да би се ослободила осећања кривице 
уколико би... Или дете са урођсном телесном маном, или до- 
века без деце, говорив je у себи под морање. Приљубљен по
бочке уз жену, као кашика у кашици, он доживе нагон власти- 
те шаке да у садашњим околностима обујми Баснину набре- 
клу дојку као најобичније светогрђе. Тако je. Беше минула већ 
читава вечност од онда кад су Басна и он, стојећи на врху стр- 
ме ташмајданске стазе, гледали како се низбрдо, први пут на 
котураљкама, спушта петогодишіьа Јармила; девојчица би ов- 
да-онда замлатарала рукама да не изгуби равнотежу, и Лазар
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je тада, иако дирнут што њихова кћи успева да се одржи на но- 
гама, осетио у исти мах и необјашњив бол, можда због прита- 
јеног значења призора са дететом које се, само и несигурно, 
све брже удаљава од родителѣ; то чувство, уосталом, никад 
није открио никоме, па ни Басни, ни пре ни после Јармилине 
смрти. Злослути призор му се и раније наметао, али чињени- 
ца да му он и сад изиђе пред духовно око веома га узнемири. 
У неко доба, ипак задрема (са сећањем на то како су не одвећ 
давно, уједној рецимо егзотичној землей, малишанима делили 
отровне бомбоне и одећу заражену богињама).

„Титар je доста висок”, рече Басна сутрадан, по повратку 
са Торлака. „Један према сто двадесет и осам.”

„Шта би то значило”, упита гьен муж.
„Увећан број антитела.”
„Зараза?”
„Не мора бити. Можда je тај титар за мене нормалаи. Ако 

и следећа анализа покаже исти однос, моћи ћемо да одахне- 
мо.”

„А, ако буде више или мање од j ед ан према сто двадесет и 
осам?”

„То већ не би ваљало. Нанослетку, видећемо за десет да
на.”

„Да ниси опет дала крв?”
Басна потврди главом, и због тог искушења од десет нових 

дана и исто толико ноћи Лазар уздрхта. Kao гипки бодеж који 
се, хитнут, зарио у стабло, рекао би неиску сан песник. „Из ове 
коже немамо куд”, додаде.

Не прође ни пола седмице, а њих двоје напрасно одлучи- 
ше да тај други резултат не сачекују у Београду: отпутоваће 
у Дубровник, где je фестивал, додуше, већ завршен, тамо Бе 
им докторка Струњаш на хотел јавити шта je утврдила обно- 
вљена серолошка анализа. Спакованіе се на највећу брзину и 
Лазар, пред сам полазак на ЈАТ-ову аутобуску станицу, стрпа 
у торбу Или-или Великог Данца, кіьигу којом ће покушати да 
на овом одмору-по-невол>и скрати време (а оно му je сад, у сл- 
утњи, деловало попут еона довољних да се морски краставац 
развије у освајача Месеца); ДЦ-9 га, истину рећи, само проду- 
жи.

Још једном на белом хлебу, премда у преиначеној сцено
графіей, они стадоше да троше преостале августовске дане
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мање-више као и сви други гости у нагло опустелом Дубров
нику. Пре подне би моторним чамцем одлазили на Локрум, 
где би се до ручка сунчали и купали у ували на североисточ- 
ној страни, по подне би до нека доба лешкарили, а онда крс- 
тали у шетњу обилазећи и нехотице места за која су их вези- 
вале успомене из времена пре Јармилиног рођења, док би са
те пред починах проводили махом у постељи, уз кіьигу или 
новине. Лазар убрзо увиде да Кјеркегор није кадар да му др- 
жи пажњу, па, преплашен, даде предност решавању укрште- 
них речи; бавио би се тим маловредним али сврсисходним по
слом са нечистом страшћу све док не би, исцрпен и преморен, 
заспао. Било му je јасно да Басна несравњиво боље подноси 
оно што их je снашло, док су његову муку одавали тек повре
мени муњевито кратки изливи гнева због таквих тричарија 
као што je чињеница да се тоалет-папир не цепа на местима 
где je избушен. Другог септембра по подне Лазар се узврпо- 
љи, и, купивши књижицу о лото-еиетемима, остаде све до ве
чере пред Градском кафаном радећи нешто што никад дотле 
није сањао да би могао радити — попуњавајући листиће лота 
и спортске прогнозе.

Како се до следећег јутра Струіьаш не јави, Басна му пред
ложи да оде сам на Локрум, а да она сачека у хотелу телефон- 
ски поз ив. Лазар на то пристаде са немогућом смешом олак- 
шања и зебіье. До једанаест одрема потрбушке на пешкиру 
простртом преко стене, а онда, под обоцем нејасно усмерене 
чежње, хитро у стаде и, кашљући, заплива из увале ха југу; био 
je решен да морем обиђе oxo Локрума. По радозналости xojy 
испољи (дох je пливао поред нудистичхе плаже) за нага жен- 
ска тела опружена дуж обале, могло се гюмислити да жуди за 
прибежиштем у саблазни. Код југоисточног рта наиђе на 
хладну струју, и вода му поцури на нос. Минут хасније спопа- 
де га предсмртиа малахсалост и он, престрашен, стаде да до- 
зива у помоћ.

Извухоше га у чамац у последнем тренутху. Спасиоци, 
двојица мл ah их мештана, не могоше да се начуде дављенико- 
вом изгледу: био je осут гримизним пегама по целом телу, дох 
je на образима имао црвенило са обрисима лептирових крила. 
Ти знаци, међутим, нестадоше пре него што чамац пристаде у 
скровитој луци.
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Поново у хотелу, где још није било никаквих новости, Ла
зар прећута овај малтене кобни догађај, али не могаде да Ба
сни не исприча (са растојања, дабоме) да je на Локруму уснио 
како у благо усталасаном пределу покривеном Билимом од 
пене покушава да учврсти на ногама котураљке, док му један 
хладни језик из потаје лиже очне капке; и како je у сну био не 
саобраћајпи инжењер, оно што стварно јесте, него проучава- 
лац наследних особина дрвене ноге. Уто зазвони телефон и 
Басна похита ка ноћном сточићу.

С другог краја жице, докторка Струњаш je поручивала да 
могу бити потпуно мирни, и овај татар износи један према сто 
двадесет и осам, примаријус Јездимировић je, дакле, био у 
праву. Не знајући како се осећа, Лазар у својој уобразиљи ви
де будилник који ступа у дејство пошто je човек већ умро.

129





КОРТАСАР ПРИПОВЕДАЧ

Прича мора судбински да се приближава крају као велика 
цез имПровизација или Моиартова симфонија. Ако се зауста- 
ви, све оде дођавола, каже Кортасар на једном месту. Taj став 
ће редким читаоцима ове књиге који евентуално не познају 
Кортасаров литерарни свет, наговестити писца очараног фор- 
мом, њеном неумољивом логиком. И, заиста, ако изузмемо 
Доналда Бартелмија, и можда, Итала Калвина, тешко да се мо- 
жемо сетити приповедача који je у својим текстовима толико 
био опседнут формой приповедања, променама ликова нара- 
ције, вазда вођене у дослуху са темама. Кортасар je, норед то
га и писац, који не окреће главу од друштвене и историјске си- 
туације, који воли да на приповедачки начин партиципира у 
реалности. У универзалној реалности света.

Говорећи о властитом схватању и пракси писања, прича 
пре свега, Кортасар je рекао: Добар писац je онај који дели- 
мично модификује језик.

Ове модификације нас подсећају како на његову млада- 
лачку очараност надреализмом, тако и на његову љубав према 
филму, фотографији, џезу... Из тих уметности, типичних за 
XX век, чини се, Хулио Кортасар je црпео инвентивне фор- 
малне захвате и примењивао их у својим причама и приповет- 
кама. Захвате које je предузимао у равни текста: на нивоу 
структуре целе приче, структуре фрагмента и, коначно, у мо- 
дификацијама самог језика, што преводиоце са шпанског че- 
сто суочава са проблемима и потрагом за анаграмским, реци- 
мо, решењима у материјалу језика-корелатива. Матрица нара- 
ције (линеарна и нелинеарна, мозаичка) и матрица истражива- 
ња „исклизнућа” у њој, провоцирају Кортасарову имагинаци-
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jy, и он тражећи, откривајући их и самом себи, исписује своје 
најбоље приче, као егземпларне примере иновативних техни
ка. Маневри претапања кадрова и планова, позајмљени из 
филма и уметничке фотографије, једна су од Кортасарових 
очаравајућих инвенција: мајушне кравице на пољима прекри- 
вен им булкама, колиба од шећера из које људи излазе као мра- 
ви, коіъ зелених очију у чијој позадини je поље треке, крште- 
ње у иркви која не верује у перспективу па се пеѣе или пада 
по самој себи, језеро са чамчићима као иипеле, у задѣем пла
ну je једна огромна'рыба насмејанихусана тиркизне боје...

Као та риба у води, Хулио Кортасар се једнако успешно 
сналази када приповеда о Аргентини и Латинској Америци 
уопште, као и када пређе у Европу и позабави се париским ме- 
троом. На неки начин, Хулио Кортасар je до краја универзал- 
ни писац, светски писац у правом смислу речи, он и његови 
јунаци би, да се нашалим, гледали и волели Гленду Џексон са 
истом страшћу љубитеља филма, и у Хонг Конгу и на Мада
гаскару, у Сијетлу и Бездану. Такође, по Кортасаровом увере- 
іьу, место приповедача je поред боксерског ринга, колико и у 
тајној бази герилаца, у семинарској библиотеци Сантјага, ко
лико и марсељској луци. У целом том запоседнутом простору, 
Кортасара опчињава спој реалног и фантастичног, стварног и 
измаштаног и он уплићући нити једног и другог, правећи од 
њих чвор и колевку, прати доцније одвијање приче по меха- 
низмима које управо спрега једног и другог намеће самом 
творцу. Верујем да je Хулио Кортасар био уверен да сем исти
не и „истине” опште стварности, вазда постоји и једна нади
стина приче, као креације појединца, замрзнуте конструкције 
чињеничног и имагинативног. Реализам je превазилажен оча- 
равајућим „излетима” немогућег, а ескапизму склона фанта
стика, код Кортасара je скрупулозним чињеницама враћана у 
колосек свакодневице и историје (општепознатог).

Приче савремених српских писаца, различитих поетика и 
генерацијске припадности, покаткад полазе од Кортасарових 
прича, слика, мотива, ид ej а, а покаткад се подстицај великог 
писца више наслућује него што би био образложив ма којом 
аналитичком процедуром.

Захваљујући се свим својим пријатељима и колегама на 
учешћу у Пројекпсу Кортасар, морам да истакнем да je ова 
књига њихова колико и моја. И да њима припада већа захвал-
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пост што књига постоји него мени, који je, ето, нашао време
на да све ове приче споји у књигу, као омаж мајсторству Ху- 
лија Кортасара. Онима који нису разумели смисао оваквих 
пројеката, могу обећати да ћу и даље предузимати сличне, све 
док не схвате да je добра прича важнија од било кога посебно, 
од њих или од мене.

Baca ПАВКОВИЋ
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БЕЛЕШКЕ О ПРИПОВЕДАЧИМА

ЉУБИЦА АРСИЋ (1955), приповедачица и романсијерка. Об- 
јавила четири збирке приповедака: Прст у месо (1984), Бару- 
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