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ПОГЛЕД У ПРОЗОРСКО СТАКЛО

Не постоји доба дана које више мрзим од јутра. 
Тада сам углавном сведена на мучно и тупо вегети- 
рање, на седење у столици, уз неуротично пуњење 
пепељаре. Сумрак, вече, ноћ - моје je природно 
окружење. Без звукова, и особито без јаке светлости. 
Само понекад, када се на измаку ноћи изнад четири 
оронула Лего солитера, преко пуга београдског Но- 
вог гробља надвије сазвежђе пурпурносивих облака, 
који праве нестваран коридор за пролазак сунчевих 
зрака, предосећам да ће бити добро време за пут. 
Онај исти, којим пролазим већ више од двадесет го
дина, од Београда до Новог Сада. Ко jи заправо ни- 
када није исти, није овдашњи, некада није ни од ово- 
га света. У њему пребивају душе свих започетих и 
одсањаних, доживљених и прижељкиваних путопи- 
са. Мојих и туђих. Каткада се иза замагљеног прозо
ра аутобуса могу назрети само равне површине ко
рима се једва види крај, по која тамнија нијанса зем- 
ље, или већ скорене флеке снега. Само ретко, када су 
прозори чисти и светли, а суви снег напада преко 
бачких равница, чини се да летим у саоницама пре
ко Дунава, тог панонског, леденог мора. Тада погле- 
дом могу да испратим све лађе и пароброде који 
плове даже на исток, и у својим кабинама можда 
скривају несрећне љубавнике са Титаника. И неке 
тајне, поверљиве хусарске приче о отмицама, урота
ма и дизању народа на буну.
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ПОЗИВ НА ПУТОПИС

Данае, међутим, нисам морала да кренем рано. 
Имала сам времена да на миру обавим своје јутарње 
женске ритуале, да успут бацим поглед на убиствена 
акта ко) а су ме чекала за поподневну факултетску 
седницу. Онда je зазвонио мобилни телефон, јавио 
се je дан познаник, песник из унутрашњости, на кота 
сам протеклих дана мислила поводом недавне зајед- 
ничке књижевне вечери. Неко осећање недоврше- 
ности и нелагоде увукло се у мене после тог догађа- 
ја. Нешто je ту недостајало. Не знам како сам звуча
ла, покушала сам да прикријем свој стварни дожив- 
љај. Њему се такође тај и следећи дан у Београду ни- 
су посрећили. Некако смо били на истом. Рекла сам 
да се поново спремам за Нови Сад. Њему je, имала 
сам утисак, то било уједно забавно и помало застра- 
шујуће. „Ти можеш да пишеш путопис”, прокомен- 
тарисао je, онако, више узгред. Али, ja то не чиним. 
Важно je да je остао запис гласа, помислила сам, гле- 
дајући број који je остао на дисплеју мобилног. А 
остало ће се десити негде успут, сада или ускоро, ка- 
да ме канџе авионске грабљивице подигну високо, 
високо изнад тла, међу небеске таласе. Ka обрнутој 
слици снежног мора, оног што се спушта одозго, у 
којем тако безбедно дишем.

10



БРАНДЕНБУРШКА КАПИЈА

У неким блештећим, мрзлим преподневним са- 
тима допутовала сам из Халеа, мога тренутног пре- 
бивалишта, у Берлин. Воз je до једне од главних пре- 
стоничких железничких станица путовао дуто, пре
ко мочварних предела смеђезеленог шибља и изуви- 
јаног дрвећа, и бројних предграђа од којих je свако 
могло бити један посебан градић. Када сам коначно 
изишла из воза и нашла се на отвореном простору 
града, први пут у животу ме je обузело ужасно и бес- 
помоћно осећање агорафобије. Ширина берлинских 
булев ар а дуж којих су поређане у савршеном реду 
куће, фирме, амбасаде и музеји у императорском 
стилу, као да нису грађени за смртне људе већ за фа
раоне. Монументална врата Универзитетске библи
отеке, чија je висина била неких седам метара, под- 
сећала су више на улаз у пирамиду него на грађеви- 
ну у којој су столећима похрањене књиге.
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ЛИЛИ МАРЛЕН

Идући, касније, чувеном улицом Unter den Linden 
којом се излази на Брандербуршку капију, покуша- 
вала сам да се селим истоимене љупке љубавне песме 
немачког минезенгера Балтера фон дер Фогелвајдеа. 
Она ме je некако грејала изнутра, помажући ми да 
препешачим неких триста метара до Париског пла
ца. Ту je за бројне туристе свих језика и раса неки чи- 
ка у халбцилиндру на вертлу изводио песму Лили 
Марлен. Нисам желела да га фотографишем као 
што су то учинили сви остали. Вече пре нута, найме, 
поново сам гледала истоимени Фасбиндеров филм у 
оригиналу, дакле на немачком, без превода.

У сцени када млади војници Трећег Рајха, у не
ком блатњавом рову на западном ратишту чују на 
радију да je бомбардован Београд, почиње та омам- 
љујућа мелодија као неки опијумски мементо, ко j и 
их испраћа у сигурну смрт. На екрану су се потом 
смењивале експлозије бомби, прскање шлемова и 
лобања, комадање удова, шикљање крви. Генијална 
и тако потресна Фасбиндерова фута потпуне људске 
деградације. Готово сам заплакала, j ер сам тих дана 
читала Прозраке Светлане Велмар-Јанковић о до- 
живљају немачке окупације једне осетљиве девојчи- 
це. За мене, дакле, звук тот вертла ни je могао имати 
туристички шарм фриволних берлинских клубова.
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2 0 0 8 1 7.
НЕБО НАД БЕРЛИНОМ

Коначно сам стигла до капије што израња са сва- 
ке берлинске разгледнице, из сваке емисије о овом 
метрополису, који je почетком прошлог века по 
уметничком значају заменио Париз. Али њена виси- 
на ме није уплашила. Као да je пролазак кроз Бран- 
дербуршку капију био налик преласку на неку другу, 
од нас скривену страну. Кренула сам помало неси- 
гурно. И тада, само у том тренутку преласка, нада 
мном се склонило небо, поравната ваздушна по- 
стеља испуњена димом облака. Одједном сам се 
нашла на врху света, на самом његовом видиковцу, 
одакле нас тек подигнута рука дели од горњих гале- 
рија. Оних истих ко je нам се са земље чине толико 
удаљене, каткада потпуно непрозирне. У трену про
ласка несвесно сам подигла руку. Све je било ту: ду- 
боко плаво, људско, смирујуће, безопасно. На тој 
другој страни - само велики парк пун опалог лишћа 
иза којег се простире моћни Reichstag. И обични 
пролазници са малим псима у шареним капутићи- 
ма. Код Kyhe сам, сигурно.
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КАФКИНО ДВОРИШТЕ

Те исте ноћи, у једном пансиону у Западном Бер
лину, где je традиција откључавања улазних врата 
стара три века, па je чак и њихов огромни кључ не- 
какав експонат заштићен специјалним државним 
законом, разгрнула сам завесе са огромних прозор- 
ских окана. Изван се ширио велики правоугаоник 
дворишних зграда из чијих je соба горело светло, 
иако поноћ већ одавно беше прошла. Пажњу ми je 
привукао прозор насупрот мом, само на вишем 
спрату. За столом je седео средовечни човек, радећи 
нешто за компјутером при чкиљавом светлу. Иза 
његових леђа сасвим депо сам могла разабрати ви- 
соке полице уредно послаганих књига. На једној од 
вьих писало je Кафка.

Стајала сам тако упијајући ноћну тишину која бе
ше испуњена неким невидљивим људским радњама, 
налик сценама из романа. Оне су се, сигурна сам, 
могле дешавати у свакој од тих осветљених соба. 
Очекивала сам да ће човек можда устати, можда 
отворити прозор.... можда крикнути у мрак који je 
гушио црвене ogcjaje на стаклу, можда раширити ру
ке у помоћ, дати знак да je жив, да му je неко потре- 
бан, да не жели да умре у тој дворишној зёради док ёа 
неопажено посматра непозната жена. Koja у њему 
види само кгьижевноё јунака у чији свет улази непо- 
звана, чак на силу. Надолазила je смрт са погледом 
на Кафкино двориште, гримаса ноћи што распаљује 
сећање, вечита чежња за сеновитим двориштима, 
чудовишна Umbra Vitae.

14



ДВОРИШТА, СЕНКЕ

Град се најбоље може упознати кроз своја дво- 
ришта. У средњоевропским и западним градовима 
она су обично скривена иза раскошних фасада, и 
путника увлаче у ноћни свет чуда, дању потпуно не- 
видљив. У њима живот тече непрестано, као замр- 
знути водоскок. Али тек ноћу, са својим помоћним, 
стражњим улазима и пролазима, она намернику ну
де сласти свемогућих фантазија. Као да сваки час 
можете да налетите на меланхолничног Оливера 
Твиста или смртно болесну Козет, таДнствене жене- 
гепарде са скупоценим перјаним шеширима и кр- 
зненим чизмицама, на чаробни огртач слепог миша 
KOM носи доктор Џекил, или на Шерлока Холмса ка- 
ко у паузи CBOMX дедуктивних каскада, скривен ис
под гавран-црног цилиндра, шмрче кокаин.

А дворишта јужних, балканских, грчких, кипар- 
ских, левантинских градова? Она постоје сама за се
бе, са својом нежном логиком столица, столова, 
столњака и шарених мушема, с бокорима цвећа и 
надсвођеном виновом лозом. Она су скрајнута иза 
дрвених ограда ниских кућа у којима мирише на 
свеже скувану кафу или печене паприке, где се сваг- 
да чују утишани или кликтави гласови жена, људи и 
деце. Маукање, лавеж и цвркут. Каткада, ломљење 
чаша и заводљива игра на столу.

У њима живот трфе као дремеж, slumber, тајно- 
вито прекомпоновање времена у којем само један 
тренутак - најчешће када дневно светло полако за- 
мире - може да значи све, све што смо икада желе-
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ли. Оно чувено: Ноћас сам те сањао. Како сан брзо 
прође, а и ти са н>им. Улица Станоја Главаша на ста- 
poj Палилули којом већ дуто година пролазим, по- 
глед на жбун аметист-љубичастих хортензија и бо
кал свеже воде, отварају ми даље пут ка мирисном 
Египатском базару у Цариграду, иза којег се настав- 
ља скровита Продавница циметове боје, негде, у не
ком забаченом дворишту Јеврејске четврти у Вроц
лаву.
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КУЋА БАХОВЕ МУЗИКЕ

У Лајпцигу je све узаврело. Готово на сваком ме
сту у граду за време божићног адвента осећа се теш
ки, слатки мирно пржених бадема и ушећереног во- 
ћа. Људи се тискају око сајамских тезги да би купи
ли чудесне, ручно рађене беле хермелинске зечеве и 
зечице назване по највећим композиторима и музи- 
чарима који су овде жив ели и стварали: Јохан или 
Јохана, Феликс, Франц, Роберт или Клара. Читава 
једна индустрии а елементарног, готово дечјег задо- 
вољства. Али треба ли уопште споменути да je ово 
пре света Бахов град, у коме je првосвештеник ка- 
денце вриска живео двадесетак година и радио као 
капелан и оргуљаш у цркви Светог Томе, где je и са- 
храњен.

Сваке године пред божићне празнике, строги 
протестански, пијетистички дух податно се предаје 
романтичарском заносу и Weltschmerzu, претварају- 
ћи се у топли сјај свећа и мошуса, који су попут зву- 
чне ауре осветљавали Менделсона док je, сређујући 
нотне криптограме, поново откривао својим суна- 
родницима и целом свету већ ломало заборављену 
Бахову музику.

Бавио се овај романтичар и Моцартовим нотним 
списима, а код свих, укључујући и Бетовена, може се 
препознати познати exo Бахових брилијантских 
хармонских прелива са каденцама које попут гот
ских шиљака музикализују само постојање. Оне 
учвршћују веру да je човек истински музикално би- 
ће, не у смислу обдарености и техничких знања ко j а
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се могу научити, већ - онако како je мислио Винавер 
- као срж самог космоса и његовог поретка, та нај- 
звучнија монада једног бесконачног кретања ва- 
сељенских ритмова. Рођена у нерватури црних и бе- 
лих дирки Бахових оргуља, у самом срцу слуха, бо- 
жанског и људског.
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ВИЗАНТИЈСКА ТОКАТА

Пре извођења неких од познатих Бахових токата, 
у цркви Светог Томе најпре су биле представљене 
духовне композиције за хор, оргуље и оркестар 
утлавном анонимних стваралаца раног средњег ве
ка. Оне су махом компоноване на библијске тексто- 
ве, псалме, молитвенике и делове из јеванђеља. По- 
себно je једна у својој мелодијској модулацији звуча
ла попут старе византијско-православне духовне 
музике, са високим, јасним, али лелујавим и облим 
мушким тенором који ветар доноси однекуд са ис
тока, или са јута. Највероватније из скопског мана- 
стира Нерези, на чијем левом крилу лежи тек скину
то Исусово тело са крста, поставлено између Бого
родице и Марије Магдалене. Оплакивање Христа, 
je дна од најпотреснијих фресака рађених у византиј- 
ском стилу на просторима старе царевине, изненада 
je испунила својом златном, свечаном тутом читав 
простор цркве Светога Томе у далеком Лајпцигу. И 
тај глас, ко jи je б одно певао на старонемачком, а ми- 
рисао на тамјан, воштанице и медено саће, на изма- 
глицу понад Охридског језера, на нешто моје. Нека- 
да, к ада je хришћанска црква била једно тело и једна 
душа, тајанствена токата што je скупа изводе визан- 
тијски и Бахови херувими.
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ЦРВЕНИ ТОРАЊ ЛАЈОНЕЛА 
ФАЈНИНГЕРА

Хале je једини немачки град чија престона црква 
Marktkirche има пет торњева, односно пет звоника. 
У њој je Мартин Лутер држао своје занесене и јетке 
проповеди join када je у овом саксонском граду на 
реци Зале основан један од првих европских универ- 
зитета, почетком XVI века. Америчко-немачки сли- 
кар јеврејског порекла Лајонел Фајнингер, који je 
једно време, пре појаве нацизма, желео да остане и 
настани се у овом граду, оставио je подоста цртежа 
и неколико сликарских студија цркава из Халеа, у 
препознатљивом, апстрактном, експресионистич- 
ко-кубистичком духу. Ту се читава грађевина на 
платну умножава кроз пресеке маса и површина, 
правилних и неправилних геометријских фигура. 
Експресионистичка готика, та неутажива чежња за 
апсолутним, сличена je код Фајнингера управо у на- 
глашеним шиљцима ових торњева, из чијих ентери- 
јера зраче светлосни позитиви троуглова, конвек- 
сних и конкавних углова, светлосмеђих, рђавих и 
плавих. Фајнингерова слика Martkirche von Halle 
(1930) к oj а се сада чува у Минхену, одавно je послала 
заштитни постер града Халеа у којем je Хендл мож- 
да први пут ослупінуо своју чувену Музику на води.

Недалеко од стоне цркве, на месту укрштаја ши
на неколико трамвајских л пни ј а које пролазе кроз 
главни трг, уздиже се Црвени торањ, сав од тамно- 
брик опеке, поред којег сам пролазила и стајала сва- 
ког дана на повратку кући. Из круга неког неумољи- 
вог понављања ка несигурној црти избављења, оној
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што обликује крст, овде и тамо, из сигурности стро- 
ге форме до њеног омекшавања и отапања у сликов- 
ним од) едима, из навике статичног пребројавања 
прастарих цигала - до једва чујних гласова који ода- 
шиљу поруке. Мени, што усрдно чекам дан поврат- 
ка, а схватам да ми старе фасаде нуде одмор и заш- 
титу, отварајући своја наручја, дарујући ми тако о ну 
вечиту раздаљину сећања. Њој, што остаје, не при- 
мећујући да je већ увелико отишла, сећајући се уз 
болну, живу свеет нечет нејасног, а заувек изгубље- 
ног и неопроштеног. Где je тај пољубац недоста- 
јања, упитала je некога перед себе, док je спуштала 
своје тело на зелену падину испод бањске виле генера
ла Белимарковића у рано преподне, кад већ навали 
летња јара.
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БУКОВА СПОМЕН-ПЛОЧА

У Халеу, том важном просветитељском центру, 
који и данас одаје нешто од протестантске укочено- 
сти и сивила, студирао je и наш Доситеј, а неко вре- 
ме живео и Вук Караџић, док je радио на свом кона- 
чном издању српских народних песама к oje су објав- 
љене у Лајпцигу. У близини задужбине Frankesche 
Stiftung, која je грађена током XVII и XVIII века, 
спуштајући се узаном, макадамском уличицом пе
ред руске капеле Теолошког факултета, избија се ди- 
ректно на једну стару једноспратну кућу изнад чијих 
улазних врата, са леве стране сто j и спомен табла по- 
стављена у време DDR-a, дакле седамдесетих година, 
приликом једне посете Тита председнику Хонекеру: 
Овде je живео и радио југословенски књижевник Вук 
Стефановић Караџић, творац српскохрватског књи- 
жевног језика. Плоча до данас није скинута. Али о то
ме се готово ништа не зна, јер тај језик као да je у ме- 
ђувремену постао прокажен и уклет, попут не- 
вољног знака распознавања оних што се дошаптава- 
ју по ходницима и кабинетима сумрачних академ- 
ских здања, проучавајући забрањене списе. Постао 
je ничији, напуштен језик, којим се непогрешиво 
препознајемо ми са ових југоисточних страна, ми- 
слећи на исте ствари, бесповратно одложене у бив- 
ше граматике и речнике.
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РУИНЕ И ПРИВИђЕЊА

Две средњовековне тврђаве, односно два замка, 
Moritzburg и Giebigensteinburg, налазе се на супрот- 
ним деловима Халеа, северном и јужном. Први под- 
сећа на дворце из Гримових бајки, са завојитим сте- 
пеницама којима се пење у тајновиту унутрашњост, 
на спратове, међуспратове и у подруме, који су да- 
нас углавном претворени у галерије. Други, ко j и je 
готово до темеља порушен, види се приликом ула- 
ска у овај град, високо на стеновитом узвишењу, по- 
пут очерупане орлушине надвијене над реком Зале. 
Али када се подигне зимска сумаглица са воде и сун- 
це обасја то урушено привиђење, кривудаве зидине 
Гибигенштајма сложе се у целовиту слику моћног 
утврђења, са чијих се прозора некада давно у реку 
бацила једна краљевна коју je запосео ђаво.

Чим пређе мали дрвени мост који повезује две 
куле замка Морицбург, у центру града, близу Опере 
и Универзитета, пролазник се поново nahe у дво- 
ришту у к oje су се некада склањали људи пред кугом, 
за време тридесетогодишњих, протестантско-като- 
личких ратова које су водили Немци против Швеђа- 
на. Кажу да и данас испод темеља замка и опасаног 
дворишта које га одваја од осталог света леже косту- 
ри, оклопи и оружја средњовековних ратника. А го
ре, у галеријским собицама са ниским, лучним тава- 
ницама, цветају јорговани, булке, анемоне и распу- 
кли кестенови у бодљикавим хаљетцима, изданци 
тих подземних, окрвављених ризома.
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ЈЕДАН СРЕДЊОВЕКОВНИ УСАМЉЕНИК

Постоји један лик KOM je претеча модерног чове- 
ка чија егзистенција почива на опасном приближа- 
вању апсурду. To je Бановић Страхиња, самотни ви- 
тез који креће у одбрану идеалних принципа без по- 
дршке својих најближих, супротстављајући се људ- 
ским, лицемерним и пролазним законима у име бо- 
жанских. Попут Антигоне. Апсолутни губитник у 
предвечерје Косовског боја, напуштен од свих, он 
спашава своју жену Анђелију од беса ситних душа на 
скоројевићком двору Југовића. Спашавајући je ти- 
ме, уједно, и од властите полуделе страсти према 
турском одметнику, дакле и од саме себе. Чин изда- 
је - личне и колективне - додатно оплемењује срп- 
скога јунака кроз хришћански опрост неверници, 
чији живот много не вреди ни њеном оцу и браћи. А 
ипак, свестан свог губитништва, упркос или баш 
због витешке етике, заједно са свим виђеним срп- 
ским главама гине на Косову. Да ли je то био његов 
избор или Божја промисао?
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НЕПОСЛАТА РАЗГЛЕДНИЦА

Одавно сам овладала најстрашнијим начинима 
памћења снова, пребивања у њиховим варљивим 
кадровима и кретањима кроз причу у којој се појав- 
љујеш увек откривеног профила, иза модрих засто- 
ра, у нечијем загрљају. Фигура која те љуби готово je 
усисала другу половину твога лица, спојивши се те
лом с тв oj им трупом и удовима попут Лаооконовог 
чудовишта. А напољу, на клизавим тротоарима, 
промичу фигуре у тамним капутима, свака измеш- 
тена укосо, некако нагнута, као да ће сваког часа из
губити равнотежу. Не можеш да се ишчупаш из тог 
загрљаја, беше ли то onaj безнадежни и непомични 
Мунков Пољубац?

Еуридикин зов изненада севну из жутих стакала 
прозорчића зеленопепељавих кућа; Еуридикино те
ло са лицем на брокатном јастуку, на постељи у ко- 
joj се сваки час може уснити стого дишњим сном, из
губити свеет, умрети, или убити се, свеједно, голих 
груди, обнажених бокова, с очима чија je милост ис
текла на чаршаве, коју покушавам да ухватим рука- 
ма, безуспешно, док ми цинобер цури кроз прете, а 
окер широким потезом маскира наша чела, јагоди- 
це, носеве. И тада, само муњевити окрет према же- 
ни-невести у црној ризи, која сто jи на пропланку 
крај послаганих дрва за потпалу, та црна дала, Света 
Петка, белокоса утопљеница, о к oj oj се не може на
писати ниједан стих.
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МРТВА ПРИРОДА CA ПЛАВИМ ЦВЕТОМ

Ваза у коју je сабијено пролеће сталних чекања на 
мосту, урна што чува златне крљушти подневног 
светла и љуспе Луциферових шаптаја, капљице ра- 
зних облика претворене у зеленило, тамнину шуме 
и плавет с о ну страну поноћи. Посуда за цвеће к oj а 
лебди у потоцима течног злата, окрећући се око сво- 
је осе као земљина кутла, час помилована месечевом 
светлошћу, час одгурнута дубоко у свемир. Ако по- 
стоји место где сирене иевају док разум спава, онда je 
то лежиште симетрије јутарњег месеца и поноћног 
сунца, што тоне дубоко у љубичастој пени ваздуха и 
воде. Износећи на површину света амфору са плавим 
цветом.
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ДЕВОЈКА НА МОСТУ

А кад избије поноћ, искрадам се неопажено из 
собе. Излазим на мост и чекам. Обично, тамо срет- 
нем три девојке: једну обучену у дугу хаљину боје 
грашка, са окер шеширом на глави, како замишље- 
но посматра реку; друга, нешто виша, од главе до 
пете обучена je у карминцрвено, са шеширом од 
зечје длаке исте боје који скрива њене разуздане, 
плаве праменове косе. Она je нагнута преко дрвене 
ограде моста, осврћући се за собом као да je неко 
прати. Положај њихових тела указује да су се ту тек 
на трен зауставиле, j ер им je пажњу можда привукао 
мукли, ноћни шум воде који само појачава дожив- 
љај потпуне одељености од свагдашњих часова.

Али трећа, она која леђима стоји окренута води, 
одевена у белу хаљину са тамним noj асом, налакћена 
на ограду моста, држи у руци жути сунцокрет-ше- 
шир као да ће га сваки час испустити. Дошла je да би 
на том месту остала, остала u чекала, та напуштена 
лутка, стиснутих усана и погледа у коме се могу пре- 
познати давнашња куцања на врата и нечији кораци, 
нека свежа туга још више појачана белином њене 
хаљине, негдашње срећно присуство у маси људи ко- 
ји се радују свакој једрилици што изрони са морског 
хоризонта, и затим замакне иза прве увале. У њеном 
мирном лицу, чије бледило почиње да ме подсећа на 
празну палету, одбројавам бивше и будуће откуцаје 
сата, опипавам пуле минута што навиру као речи ко- 
je покушавам да запамтим док ми Хипнос милује че
ло. И осећам споро, али неумољиво старење времена.
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ТРАПЕЗАСТА СОБА

Даље се слика премешта у собу трапезастог обли
ка, на врху ружног небодера са расклиматаним про
зорима и ролетнама к oje не могу да се спусте. Пра- 
Шим из прикрајка. Ту она наставља да чека. Седи на 
кревету, поред ње je ноћни сточић, преко пута поха- 
бана столица на коју je спустила свој шешир. Не па
ли светло. Удише ноћни ваздух пуним плућима, ма- 
да je у грудима стеже, док срце подрхтава као пробо
дена јабука. Изула je ципеле. Полако скинула хаљи- 
ну. Загледала се у велики младеж на малом стомаку 
који je лично на огромно зрно кафе. Нада се нечијем 
доласку, макар се и не уверила у његово физичко 
присуство. Обећао je. Покуцаће на врата, неће по
звонити, само ће ући, неопажено, као да улази у не- 
ки подземни трезор. Да ли ће га се сетити? Да ли ће 
се он сетити ње? Хоће ли се то десити сада, овде, по
ред упљуваних зидова, у овој постељи претесно j и за 
једног? Само да прегризе жицу којом je свезала сво- 
je сенке-пратиоце. И да ослободи њега. Врата ће се 
сама отворити.
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НОЋНИ ГОСТ

Ceo je за сто пун разбацаних хартија. На њима су 
били исписани стихови, више пуга прецртавани, 
мењани и прерађивани. Читао их je пажљиво, повре- 
мено климајући главом, ваљда у знак одобравања. 
Она je седела преко пуга ньега, управо изишла из ка- 
де, огрнута кућном хаљином. Одједном се постидела 
своје голотиње. Дошао je да попије неко пиће и да 
смота један цоинт, како je то често већ имао обичај. 
Она je отворила конзерву пива. Изишао je на терасу 
да попуши. „Не радим ово код куће већ дуто, знаш” 
- рекао je. Климнула je главом. Били су сами, после 
толико времена, после више од двадесет година по
знан ства. Брзо се вратио унутра. Наставио je да чита.

Сетила се његовог давнашњег наступа на сцени, 
када je говорио и певао стихове пратећи се на мал oj 
хармоници. Сала у којој je седела публика одједном 
се сузила и ишчезла попут прекида кабловског про
грама. Само je његова фигура на подијуму си j ала по
пут свеће ко j а за собом оставља печате руменог во
ска. Златни прети Тила Ојленшпигела брзо су прела- 
зили преко дирки, мех хармонике развлачио се го
тово без његове воље, позивајући на помамни плес.

Изађи, чекаћу те баш на оном мосту, пожури, j ер 
можда то нећеш бити ти, већ нека друга лепотица. 
Претворена у Мелеузину, жену са змијским репом, 
коју не смем да видим голу, чији je поглед грозомор- 
нији од Сфингиног. О томе певају њени стихови, 
прогутаће нас обоје. Тада ћу ти вратити то приви- 
ђење, нека остане твоје, сачекај да се огласи поноћ, и
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зачује глас ћука. Угасиће се рефлекторы, бићу поно- 
во обичан рапсод, гласоговорник туђих стихова, 
угаслих очију, неупадљивих кретњи, човек гомиле, 
наследник свих балада овог света, препродавац иде- 
алних слика, самотни просјак твоје пажње. ОсШало 
допиши сама.
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БЕЛИ ХОТЕЛ

На улазу у велику белу кућу саграђену у виктори- 
јанском стилу дочекао ме je готово снисходљиво љу- 
базан Кинез, шапатом изговарајући да je моја дво- 
дневна резервација за хотел Finck у Хамбургу потвр- 
ђена. Taj дан средином новембра, тако далеко од за- 
вичаја, мирисао je на почетак априла, на свежи куку- 
рек и прве зумбуле, а полумрак у ходнику необичног 
хотела-пансиона и апсолутна тишина подсећала je 
на неко тајновито, иако озлоглашено место из доба 
париске сецесије. Као да je из неке од малобројних 
соба зачас могао изићи кепец Тулуз Лотрек с набаче- 
ним моноклом, у загрљају неког од својих модела и 
понудити нешто сасвим опсцено.

Велика огледала к oj а лукаво побуђују самозаљу- 
бљеност Нарциса, витрине пуне порцелана са егзо- 
тичним и оријенталним мотивима, огромни аран- 
жмани вештачког цвећа разбашкарени на ниским 
сточићима, фотографије неких старих монденки са 
заваљеним главама и сањалачким капцима - нежно 
су обавијали исцрпљеног путника неким невидљим 
велом сачињеним од крепа, дима и соли Северног 
мора. Власник ми je на изразито умекшаном али та
чном немачком, са лицем развученим у некакав за- 
веренички смешак, показао моју мајушну „девојач- 
ку” собу к oj а je гледала на светларник. „Klein, aber 
romantisch”, рече, кезећи се, док je откључавао бела, 
старинска врата. У њој je могла становати пре мене 
Нана, или нека њена дружбеница, црна или бела 
одалиска.
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Кревет са азурноплавом, уштирканом постељи- 
ном, лавабо овалног облика покрај којег je стајао бе
ли бокал осликан виолетним перуникама и фрезија- 
ма, тапете проткане ружичастим нитима, тоалетни 
сточић и гардеробни ормар-огледало у којем тако 
јасно видиш свој лик, целу своју фигуру у три ди- 
мензије. А негде у позадини, иза потиљка, слутиш 
Нарциса. Дискретно, пепељаво осветљење попут не- 
изговорене поруке да овде можеш бити сам и заш- 
тићен, од света, па и од себе.

Тада, давно у Стразбуру, тој алзашкој престони- 
ци, у много већој луксузној соби са високим плафо- 
нима, готово сам се утушила од похоте пространог 
француског кревета ко jи je усисавао у св oje перине и 
мене, и њега, и нашу љубав, остављајући за собом са
мо пустош и несаницу. Ова хамбуршка соба je, ме- 
ђутим, деловала попут љупке кутијице за накит ко j а 
се затварала пред светом као главица цвета, да би се 
ноћу у њој могли чути и најудаљенији звуци. И шум 
таласа: речних, морских, језерских, што запљускују 
обале на којима сам некада, не знам када, сасвим си- 
гурно боравила.
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НАРЦИСОВ ОДР АЗ , НАГА МАДОНА

Бити сама у туђем граду значи непогрешиво 
изоштрити чуда за тренутна дешавања и памћење 
онога што je оставлено, баш у тренутку подизања 
авиона са тла. Сложити све своје делиће, тако да се
бе join увек можеш препознати по летимичним ми- 
слима на матерњем језику који се бори с неким не- 
познатим, ослобађајућим налетом туђег гласа, инто- 
нације, речи и облика, који као да ти поручују: Мо
жеш да осећаш и ёовориш и овако, додуше инвалидно, 
али другачије, много друГачије. И то си ти. Твоје 
памћење у сваком тренутку постаће рађање новоГ 
лика који си сакрила тамо, иза НарцисовоГ одраза.

Зато сам без много размишљања о могућој гра- 
матици промене идентитета позвала такси и возачу 
издала наређење, као кочијашу који вози кочију: 
„Hamburger Kunsthalle, bitte sehr, aber schnell, es ist 
schon spät”. И заиста, када сам изишла из таксија, ве
че се већ спустило, новембарска свежина допирала 
je из мрклине оближњих вода, а боравак у храму 
уметности био je ограничен на join само три сата.

Бити сам у великим светским галеријама или цр- 
квама, онда када можеш да умакнеш ревносним по- 
гледима ухода-чувара и готово ушеташ у слику, ико
ну или да се распоредиш у другом простору, значи 
суочавање са грумењем тог друГОГ језика који си у 
стању да проговорит само тамо, и само тада, и само 
тако. Сам себи, као ходочасник коме je сећање на 
пређашњи спој мисли, пипања, дрхтања и слова из- 
брисано, а онда изненада враћено муњевитом брзи-
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ном. Jep ти си неко ко je дошао на то место да про
живи неупоредиве тренутке свог личног палимпсе
ста, да клекне пред зидом плача, пре него што угле- 
да змијолике увојке Мункове Наге Мадоне, тог са- 
временог потомка Пикове даме.
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ХАМБУРШКО ПРОЛЕЋЕ, ДРУГИ ПУТ

Средином фебруара у вечерњим сатима овде се 
осећа мирис Северног мора, ко je би могло бити и 
оно Mittelmeer што запљускује непознато острво с 
кофт се протеже видик на египатску пустињу, зеле
ну делту Нила, и либанске Кедрове. Morao би бити и 
дах благости ca Егеја или тиркизни лахор са Јонског 
мора, удаљено свитање са јадранске пучине, хујање 
сахарских пешчаних дина које десетлећима облику- 
ју латице једне једине пустињске руже. Град који je 
положен у наручје широких канала, језера и реке 
Биле, обнажује своја бела плућа да би лакше дисао 
по киши к oj а свакодневно пада. Али он je упркос то
ме, за разлику од мог родног града, и даље бео, све- 
тлуцав попут слоноваче, склопљен од великих мер- 
мерних комада што личе на неке китњасте обелиске.

Његови становници су профињени и љубазни, 
говоре енглески и пију радије чај, одржавајући од 
памтивека интензивне везе са Британском импери
ям и посебно Лондоном. Они живе у одајама изнад 
канала, испод тенди и сунцобрана у јарким бојама, 
симулирајући час северну Венецију и Пиреј, час Ам
стердам или Ротердам са својим доковима, приста- 
ништем, лучким сценама у којима би радо глумили 
Болт Витман или Растко Петровић. Седе сами на те
расама својих скупоцених кућа и читају књигу, не 
окрећући се да виде ко je на метар од њих. А кроз из- 
лог кафеа у елитном делу града види се усамљен сто 
за којим нико не седи. На н>ега, као и на атински 
клуб Nostalgie већ извесно пада сенка касног попо-
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днева, што у Хамбургу и јесте и није сутон. Тек толи- 
ко да све изгледа као да je прекривено провидним, 
тамним муслином. Ниоткуда не дува празнина, са
мо позлата тишине на врхунцу своје зрелости. Кроз 
њу, пренесени у овај час, у ову ћутњу, дишемо и нас 
двоје, заручници давно одузете ватре.
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LA TEMPESTA





КИША, ОЛУЈНА НОЋ

Има дана, свуда на свету, када непрестано пада 
киша. Без обзира на годишње доба, месец, календар, 
на тренутак дана или ноћи. Je ли то небеско сећање 
на потоп и Нојеву барку? „Пада киша као у свим 
мојим новелама”, рекао je Крлежа када су га једном 
питали нешто о смислу живота. Да ли je можда била 
јесен, риђа трулеж и мирис камфора што га упијају 
бели болнички чаршави у Дневнику о Чарнојевићу? 
Или крај зиме и наговештај пролећа, када још увек 
све мирује под покорицом леда, а неко измршавело 
кљусе вуче за собом кола натоварена дрветом за 
потпалу, поводећи се блатњавим сеоским друмови- 
ма, негде почетком отровног месеца марта, у проза
идам а Милутина Ускоковића?

Или je пак била провала облака, олуја укрштених 
знакова Анђела и Демона, киша препотопска, старо
заветна, киша после које као да више нема живота 
за младог Вертера, ко j и св oj oj Лоти, седећи на ивици 
кревета, блед и готово у самртном ропцу изговара 
последње речи љубави? Познато испитно питање за 
студенте послератне београдске германистике гла
сило je: „Какво je било време када je Вертер открио 
своја осећања Лоти?” Презнојавале су се тако читаве 
генерације типујући на одређене метеоролошке 
околности, док им се у свеет коначно ни je урезала 
реч Sturm. А Drang je уследио, потом.
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ХИПЕРБОРЕЈА, ЛЕД

Далеке поларне зоне - Норвешка и Скандинави- 
ја, Хипербореја и Аљаска, коначно Гренланд и Зем- 
ља Андерсенове Снежне краљице - сажимају душу 
кристала, оне кристалне решетке о којој су писали 
Валери и Цел ан. У бесконачним леденим пустиња- 
ма, монголским и гренландским, развита се посебан 
осећај за разне врсте снега и његових отисака, како 
нас учи госпођица Смила Петера Хета. И велике гле- 
черске тајне о којима нише Исидора Секулић, само 
су људска чежња за савршеним спокојством у коме 
нема осећања за лично и појединачно, већ само за 
огромне масе сапетога бескраЦ и његова увек нова, 
увек иста, за човека незамислива рађања.

Ноћ и дан су спојени у једну неодређену светло- 
сну објаву, због које л-уди могу да доживе различи- 
та, чудовишна привиђења.. Постоји сећање на неки 
бивши и неки будући живот, замрзнут у трену са- 
дашњем, замагљене слике забрађених мушкараца на 
саоницама које шкрипе по снегу, и млаз топле крви 
испод крзна уловљене звери: Од јутрос следим, траг 
плена, каже ловац у књизи Расе Немање Митровића, 
пре пада у хибернацију, склапајући очи испод по- 
клопца снежног саркофага.
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СУМАТРА, ЛАВА

А на Суматри и у Растковој Африци отапају се 
гигантске сузе глечера и слави лава. Тамо je врелина 
посебне боје, и она се може спознати различитим 
чулима: мирисом, слухом, додиром, па чак и видом, 
онда када се појави лелујава мрена испред рожњаче, 
извлачећи дужицу у праву сахарску линију фатамор- 
гане, иза које титрају небеса, воде, извори, корали и 
гроздови банана.

Тамо, на Суматри и у Африци све je могуће, јep 
додир влажног и податног тела, црног, жутог или 
белот, као на Гогеновим сликама - на чудан начин 
продужава живот, попут осуђеника на смрт, који 
добија свој последњи оброк и молитву. Те ускоме- 
шане боје, иако само три - црвена, жута и црна - 
творе универзум који се може сместити join j едино 
у апсолутно жуто Ван Гога, који нам говори трепе- 
тљикама и светлосним мрвицама своје сликарске 
нафоре. Његова жута кружи око људских глава, 
око предмета и ствари као материја, или као дух, 
не као боја.

Да ли je онда Војислав Илић био лесник скучене 
имагинације, како то неки мисле, зато што je све ви
део у сивим, сумрачним гамама свог песничког ока? 
Зато што je више волео сеновити, влажни и хладни 
камен античких руина и бич београдске кошаве, по
пут Ускоковића, од јутарњих сунчаних хвалница 
Дучићевих?

На другој страни света, у забитима америчког ју- 
га, у Фокнеровим лепљивим романима, жега тера
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људе на лудило и убиство. У колу смрдљивих муши- 
ца к oje лебде понад мочвара стражари пун месец, 
онај ко)и забија нож у груди, или пресеца гркљан, 
свеједно. Суматра, прошаптах. И одмах схватих да 
зазивам Бенов и Коцбеков Египат, изнова, око ча- 
пље и пунину бадема, она) међупростор на коме се 
можда могу срести бореални и )'ужни ветрови. Ісе 
and Heat.
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ТЕРОРИСТИЧКИ УПАД СТВАРНОСТИ 1

Нећу овога пута да тумачим познату изреку 
Црњанског о „случају комедијанту” који се потру- 
дио да ме најбезочније подсети на чињеницу једног 
присилног бивствовања у тзв. стварности, на сваку 
негацију мојих суматраистичких correspondence. У 
последње време, све чешће, долазе ми у намет за- 
вршни стихови песме Мирис јабуковог цвета До
брослава Смиљанића ко j и гласе : она прошлост којој 
смо дужни / gohu Йе по нас. Да ли сам о диета дужна 
некој прошлости и којој, јесам ли и ja само заробље- 
ница неког мучног фатализма који обележава ове 
балканске просторе? Да ли je потуљени говор мр- 
жње о којој je писао Андрић ипак нешто што свако 
од нас, у неком тренутку, мора искусити на власти- 
тој кожи? Да ли je та прошлост, да ли je и ова садаш- 
њост коначно моја, или тек подругљиво наметање 
нечијег ђаволског избора, у коме нема места за пош- 
товање, опрост и љубав према ближњем? Човек je 
изгледа заиста рођен зао, како je то писао Фројд, и 
читав његов живот тек сада ми се чини као сизи- 
фовски напор да бар нешто, незнатно мало у себи 
промени на бол>е.

О којој je то прошлости о диета реч у овој песми? 
О љубавној, историјској, културној, сазнајној, егзи- 
стенцијалној, реалној или измаштаној, о ком време- 
ну мог и нашег, тако вољеног, а пролазног живота? 
Да ли je мирис јабуковог цвета, тај метафорички 
близанац Црњанскових трешања и корала, или Да- 
ниловљевих сензација липа у цвату, можда ипак и
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онај тмоли, застрашујући воњ Настасијевићеве да- 
фине, те погребене, Офелијине страсти, „кад нељу- 
бљено мре”?

Сва ова питања која упућујем себи у виду самого- 
вора као да желе да прекину нит писања, крхку фе- 
номенологију сећања - онако како оно обликује овај 
текст - и смештају ме у један други жанр кога сам се 
одувек клонила - дневнички, ма шта он могао да 
значи. Да ме једноставно одврате од мојих онирич- 
ких сањарења и привежу - попут уловљене живо- 
тиње - за неумољиви редослед чигьеница и времена 
који тече према календару: од 7. марта 2006. и 
даље.... Од јесени преко готово непостојеће зиме и 
свелог пролећа 2006. и 2007, бесовски вртлози су 
променили смер и почели да ме прогоне и усисавају 
овде, у Србији. Taj упад друтог времена које ме при- 
сиљава да буде моје, као што то сугерише поменута 
песма, да ме прене из летаргије чежње и насладе - 
парадоксално - носи са собом слична осећања, али 
са другачијом поруком. Реци шта ти се дешавало 
ових дана, прекини с илузијом суматраистичких сна- 
треша свега онога што си желела сачувати заувек, 
кажи шта je сада. А то сада заправо je оно што сам 
мислила да je прошло, или да га можда никада није 
ни било, осим у неким избрисаним речима и на из- 
обличеним екранима наших телевизијских апарата. 
Али се ипак вратило по нас, по мене.

Наједном, прође ми кроз главу како су сви поби- 
јени и умрли људи последних десетак година овде у 
Србији, који су се тако убедљиво, ваљда верујући у 
вечни живот смешили са плаката, екрана, јавних 
трибина, да би, као прозраци, изненада прелетели у 
неко стање већ виђеног, избледелог лика, неких по-
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лупридошлих духова шло су витлали нашим живо- 
тима, сводом злобом или добротом, манипулацијом, 
свеједно. Али je извесно да су некако превише лако 
отишли у заборав, онако како одлазе сви, сви које су 
л>уди неко време жалили, волели, мрзели и једно- 
ставно - заборавили. Jep свему томе претходио je са- 
мозаборав нас самих, вегетативно стање самооплод- 
н-е да би се преживело. Да бисмо толико заборавили 
и себе и друге, и онај живот, и ону земљу у к oj oj су 
многи од нас рођени, одрасли, а многи и умрли. 
Имам ли уопште отаџбину, изузев сумњиве потврде 
на коју многи преко границе гледају са неверицом, 
jep још у век нема св oj истински идентитет, свој оти- 
сак прста.

А реч je заправо, о изгнању из раја, сцени из жи
вота Адама и Еве? Мирис сумпора у зеленој јези. Сто- 
ju се пред олујом без праве свести; у том je раздвоје- 
ност, разлаз, неболомство.
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LA TEMPESTA

Осетих поново, сада, још јаче, та) давни мирис 
сумпора који се дими из некакве маслинастозелене, 
готово леонардовске позадине, понад које се азурно 
плаветнило неба претвара у претњу олујних облака, 
што негде с друге стране реке спуштају тамносиву 
зрачну завесу на идилични пејзаж омалене слике 
Ђорђонеове. у десном доњем углу, сто)и замишље- 
ни мушкарац обучен у свечано, племићко, ренесан- 
сно одело, потпуно одсутног, сањалачког погледа, 
као да истовремено припада и не припада унутраш- 
њости слике. Платно je испуњено светлошћу која 
наговештава полагано замирање боја, иначе веома 
интензивних. У левом горњем углу склупчана седи 
нага жена к oj а у наручју држи дете, жена, мајка пу- 
них облина, визија његовог сна, можда идеална мр- 
тва драга, или Мадона с дететом, можда једноставно 
жена, алегорија материнства и стварања, толико 
удаљена у свом непорецивом присуству од те само- 
задовољне мушке фигуре. Између њих - облаци 
Громовника - к ojи најављују потпуно раздвајање. 
Чије? Moje? Њихово? Наше?

Kora ћу пре гледати, мислила сам тада, као петна- 
естогодишња девојчица пред загонетним платном у 
венецијанској Академији? Данае сасвим сигурно 
знам да поглед није нужно мушки, а објекат гледања 
није, нити може бити само жена. Воајеризам онога 
који гледа може се назвати тим именом само онда 
када се у томе тражи провокација, узбуђење, надок- 
нада за властиту опустошеност и немоћ. То ми се да-
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нас чини главном, премда прилично плитком ин- 
спирацијом многих писаца и уметника. Визуелни 
надражај и фотографски опис као такав, сценарио 
кичастог „случајног сусрета” с егзотичном лепоти- 
цом... А неко самозадовољан и сетан зури у њихове 
туфнасте сукњице, препланула леђа и ужива управо 
у немогућности да им се приближи. Да им нешто 
добаци, додирне их, омирише...

Не, то увек мора бити гледање које жели да ре- 
конструише или измисли причу, да прецизира се- 
ћање, славећи наше бивствовање које би без тог 
урањања по г лед ом било тако сиромашно. Гледати их 
обоје, жену и мушкарца, замишљати како би изгле- 
дали у покрету, у корачају? Гледање није пасиван акт 
на ко)и упућује тзв. воајеризам, већ визита кретања у 
времену и простору, изазов идеји и чудима једнако, 
наизменично укрштање призора у врложењу време
на и простора. Да, бесовски вртлог.

Лепота тела у окрету? Она) андрогини плесач 
Црњанског из Друге књиге Сеоба? Усхићење Стивена 
Дедалуса чије гледање претвара женску фигуру у ру- 
жичастог фламингоса? Хоризонт обале на коме не- 
стаје Манов Тађу, испраћен смртним љубавним 
ропцем? Или поглед искоса Фелинијевих прелепих 
дечака из Сатирикона који гледају на начин нама 
непознат и недоступан, као људи Римске епохе и 
Старога века, одсликавајући у својим крејоном 
уоквиреним очима читав један ишчезли, па ипак 
препознатљив свет? Свет сфумата у очима младог 
либанског бога музике? Жена или мушкарац? Или 
предео с мостом, реком и средњовековним градом у 
даљини? Ваздушне масе које комешају саме елемен- 
те слике, ако она уопште постоји таква, у раму, ако
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одавно није напустила задати паспарту и излила се у 
своје првобитне менталне скице, у сво) колаж мрља 
на првобитноі, размазаноі површини?

Шта и кота заправо видим? Композицију раздва- 
јања, или посебности, несводивости? Сваког понао- 
соб, и жену са дететом, и меланхолничног мушкарца. 
Почињу полако да их гутају оријашка небеса, која йо- 
пут набујале реке плаве читаво платно. Заједно, смо 
ипак, сви, у потопу.
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ТАЂУ из ХАМ АМЕТ А

Још увек пратим тај хоризонт обале на којој се 
Тађу преображава у неку плошну фигуру сличну 
дечјем, Клеовом цртежу који може да личи на све: 
на изувијану линију, танано тело чапље или роде, на 
балерину из музичке купце, или кажипрст који се 
окреће око своје осе, док се сасвим не стопи са са
харском лини)ом иза које почиње царство фатамор- 
гане. А са ове стране те линије, један тунижански Та- 
ђу звао се Карло, Италијан од неких тридесетак го
дина, који je својим грацилним плесом забављао го
сте у хамаметским хотелима. Сваке вечери на по- 
кретној позорници осветљеној венцем разнобојних 
светиљки, окружен онижим Арапима у дубоко изре- 
заним свиленим кошуљама, ко jи су се борили за ње- 
гову наклоност. Карлов животни ритам разбуктавао 
се и убрзавао тек касно увече, када je на подијум из- 
лазио у широкој белој туници, машући рукавима 
крилима. Његово тело повијало се у свим могућим 
правцима као да je змија а не човек, остављајући 
зрнца вилинске прашине по нашим ознојеним, за- 
нетим телима. Смешио се уздржано, готово стидљи- 
во, ни трата од оних дрских, похотљивих погледа де
чака деликвената и проститутки из Пазолонијевих 
филмова, који из обести и туте продају своје тело. 
Карло je ваљда оличавао некакву идеју - да ли лепо
те или невиности, готово девичанства - нисам си- 
гурна. Можда најпре вечне младости, попут чароб- 
њака из балета „Крцко Орашчић”, ко jи својим цр- 
ним ноћним плаштом претвара људе и ствари у је-

49



зовите снове, да би се ујутру пробудили у свом без- 
грешном свету без одраслих. У чистој надстварно- 
сти. У Нађином зеленом уздаху.

Преко дана, особито у часовима sieste, Карло je 
нехајно седео за шанком Pool bara, пушио скупе ци- 
гарете и испијао коктеле Tequila Sunrise, водећи шар- 
мантну конверзацију на француском, убацујући 
вешто понеку италијанску реч. Волео je да се слика 
са узбуђеним девојкама у чијем je присуству изгле- 
дао још лепши. Његово „Ciao” изговорено тако да 
му лице добије управо онај староримски израз, зву
чало je као тајна порука да je Манов Тађу долетео из 
Венеције баш на обале Сахаре и Средоземног мора, 
променивши своје име у Карло. Трагом галебовог 
лета, присилно спуштен са небеса у земљину орбиту, 
на тле, укроћен жуљевитим рукама оних чији задах 
воња на палубу и помије.
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ТЕРОРИСТИЧКИ УПАД СТВАРНОСТИ 2

А да има много људи који join увек воле да 
стрељају галебове и албатросе, са некаквом, готово 
душебрижничком насладом, потврдила ми je проте- 
клих дана интуиција, неки предосећај к oj и ми још 
од фебруара не да мира, попут паразитског демона 
који се настанио негде испод груди и потискује ми 
дијафрагму нагоре према срцу, не дајући да дишем. 
Moj стари страх од „превремене сахране” оживљава 
у тренуцима када се ноћу изненада пробудим гуше- 
ћи се, панично проверавајући јесам ли одиста у кре- 
вету или у мртвачком сандуку чији поклопац може 
да отвори само промисао Едгара Алана Поа....

И та прошлост из песме Д. С. некако непрестано 
кези своје зубе према мени, навлачећи маске позна- 
тих, на тренутке невидљивих лица. Ту где сам рође- 
на, галебови и албатроси некада су прилазили близу 
људској руци, и душа je с душом разговарала. И јабу- 
ков цвет шири исти мирис као коралне трешње на 
Суматри.
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ХИПНАГОГИЧКЕ СЛИКЕ

У сну који ми je јутрос испунио утробу неописи- 
вим осећајем нечег недохватљивог, па ипак заувек 
настањеног и затрпаног негде у доњим пределима 
карлице, разливала се светлост и лице благо насме
шено и спокојно после вођења љубави, лице обећа- 
но заувек. Да ли je то био знак те бивше жудње про- 
гонитељке или најава да ће се и она прошлост, и ова 
садашњост, потпуно непрозирна - срести у једном 
једином тренутку фијука будућности? Лице к oje ми 
се указало носило je неку поруку, неку из давнина 
афричког тла завештану светињу старице, чији су 
образи били испресовани и тетовирани најживљим 
бојама. „Само она може да се слика са мном”, рече 
тада берберска вештица-богиња ко j а пребива у зе- 
муници-храму, једном од многих у Тунису, и одведе 
ме у своју шпиљу. Посадила ме je на асуру и благо 
нагнула свој образ према мом, не померајући усне 
док je шкљоцао блиц мог младог француског прати- 
оца. На фотографији, сасвим магловитој, назирала 
се аура будућих догађаја и твоје речи, Мајко: „Гле, 
имаш очи как ангел”.

..Лепет крила, слова на диспледу кода ми нешто 
битно говоре, сада, док ходам гледадући у наопаке 
натписе табли на београдским улицами, читадући с 
десна на лево та пешчана арапска слова, покушаваду- 
hu да ухватим чудовишно ласо којим ме држит у по
кори, на коленима, крв која цури из задедничке ране и 
ми je лижемо, једно другом, можда изневеривши похо
ту, крв кодом се умивамо, од коде сада коначно прогле-
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дасмо. Без лица, и без гласа. Само шум средоземних 
таласа дедног раног дутра и опроштад, сасвим оби- 
чан, готово туристички. Заустављам слику и лепим 
je на ово лице коде сам изрезала из сна. У коде гледам, а 
не видим га. А црно сунце отиче из тубе мог тела, не- 
заустављиво.
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ПОСМРТНЕ ПОЧАСТИ

Буљим у празан, црвоточан сандук из којег као са 
дна Римског бунара бије киселкасти задах који трује 
атмосферу. Рентгенски снимак куге што покоси зе- 
маљско и небеско биље спустићу унутра, као рели- 
квију, последњи пут. Пробошћу га светлосним ко- 
цем иза којег неће остати чак ни зубне крунице. Ни- 
једна једина влас, ни форензичка драгоценост пре
сахле Семене течности. И велики жути облак распр- 
снуће се затим изнад наших глава. Расечено срце не- 
ће моћи да се излије у небеске шуме столетних хра- 
стова одакле силази сребро, већ ће ископнити попут 
прљавог, пролећног снега. Некада беше то олтар ср- 
ца, боштво, сада лепа ствар, резигнирано je пред 
крај свог несрећног живота обележеног злом Форту- 
ном закључио велики Прешерен, онај који je знао да 
je љубав само трен пакленог надања и узалудног уз- 
ношења срца. Али je сила њеног одбацивања, па и 
понижена, много јача. Губитак вере, романтичар- 
ско разочарење у идеал љубави није само реторички 
хир. Она остаје или као вечити жиг који повремено 
заурла из утробе, или као тупа, готово бездушна си
ла заборава. Потпуног.

Изгубити веру у вољену или вољеног, то je оно на 
шта цил>а Дилен Томас када к аже: „Љубавници су 
изгубили љубав, али љубав je остала”. Љубавници се 
можда више никада неће срести, обрисаће га она као 
тешком муком одстрањену тетоважу, исцуриће пе- 
пео сећања у неки међупланетарни океан. Jep ниш- 
та не може вратити те часове cjaja у трави, нити
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величанство цвећа, певао je давно лесник са језер- 
ским очима, Колриџ. То изговарају љубавници у мед
ном старом америчком, веома гледаном филму, оп- 
седнути идејом љубави, несвесни да су сами криви за 
губитак љубави, која упркос њиховом разлазу, још 
моћније постоји. Негде на росним капљицама лати- 
ца цвећа, невидљива, а свеприсутна. Хоће ли им 
опет показати своје измењено лице, смеју ли изнова 
да погледају у дубоки тун ел што се сурвава кроз цен- 
тар зеница, у који срљамо и он да к ада je све пред на- 
ма заклоњено и неприступачно?

У цик зоре испратићу погреб тог окуженог била, 
скинути са себе груби хаљетак од сена, 
избрисаку таj вампирски симулакрум, 
бацити венчик зимзелени низводно низ поток, 
где су чакље жалосне врбе извукле са дна 
твоје поднадуло, слеђено девојачко тело, 
Офелија.
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ОТПОСЛАТИ ГЛАС





ВИОЛИНИСТА НА КРОВУ

Пруст je на крају свог великог романа Једна Сва- 
нова л>убав, у коме je опевана илузија протраћених, 
јалових и бесмислених љубавних опсесија, на крају 
самоиронично поентирао: „И када помислим да сам 
хтео да умрем, да сам хтео да се убијем због жене ко- 
ja уопште ни je била мој тип”. А то je можда само за
то што непрестано славимо лаж и обожавамо при- 
вид, несвесни његове разорне моћи. Волети лепоту 
лажи, управо њено појавно - како je Бодлер мислио 
-ау ствари суштинско лице, можда покушава да 
нас спасе од оне врете трагичног разочарења ко je je 
романтичаре некада терало у лудило и смрт. Та про- 
фињена слутња и неизвесност обмане, ма у каквом 
се облику појавила пред нам а, и у нама, као зов не
ких бивших смрти или будущих усхићења, свејед- 
но...../ер Гашењем j ед не звезде на небу пали се друга 
звезда, још сјајнија, чије се светлеће тело смешта у 
наручје оное пређашњег гнезда, пали се и гаси као све- 
ћица на божићном дрвету, наизменично, онако како 
бриде и замиру те oj и додири на мом телу, како клизе 
у покривач од трнаца, осветљени чкиљавом лампом 
и омекшани звуком који допире са оближњег крова. 
По њему целу ноћ на прстима ходају Виолиниста и са 
њим малени Каирос, бдијући над недужним, уснулим 
љубавницима.
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АЛБА

Прошла je одавно поноћ, већ je одзвонило три на 
великом зидном часовнику. Уснули смо једно у дру
гом прошавши кроз телесни омотач као кроз Цела- 
нову кристалну решетку, безгласно. Да ли то напољу 
падају снежне пахуље или ројеви лептирова? У дну 
собе клекнуо je један Матисов клавир разјапљених 
чељусти, као да очекује девојку-жртву. Пале се лам- 
пиони у угловима таванице. И ти лежиш норед ме
не, сасвим мирно, на одстојању једне светлосне пру- 
ге која свој облик хитро мења у мач. Слика готово 
замрлих љубавника пројектује се на таваници. На 
њиховим челима разазнаје се први стих ранојутарње 
албе: Растанак je реч за љубав.
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ДИОНИС СА КОНТРАБАСОМ

Њих једино може да пробуди зов из средишта 
Земље, из вулканског чвора континенталних и воде- 
них меридијана. Тутњава која се претвара у сетну 
Фадо успаванку. Од њене мелодије попово ће скло- 
пити очи живи, они који никада не могу заспати, а 
пробудиће се мртви које узалуд ишчекујемо. Читава 
лити)а познатих и непознатих лица, поворка богова 
и хероја, полубогова и нимфи. Сви су се окупили да 
виде Диониса са контрабасом који жичани врат и 
тело своје кабасте љубавнице надражује до бола, от- 
кида њено дрвено месо и шиба je својим дугачким, 
вештим прстима. Изазивајући je погледом као на 
шпанској кориди, где се тореадор бори на живот и 
смрт. Под рефлекторима једне позоришне сцене у 
престоници Филипа Македонског и његовог сина 
Александра, фрагилни потомак распусног Диониса 
покушавао je да од своје робусне драге измами те 
речи. Taj уздах који већ слуте хармоника са преливи- 
ма сопран саксофона, Орфејева фрула и глас из не
беса девојке са бузукијем, вечерње свештенице Дио- 
нисовог храма.
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ШУМСКА ПОСТЕЉА, ЗЕЛЕНИ АМБИС

До Едесе, града на сат и по удаљености од мири- 
са морске соли и Солуна, стаже се локалним ком- 
форним возом који пролази кроз планинска ме- 
сташца и села, иза којих се уздижу прастари врхови 
Проклетија уз албанску границу под снегом. На про
зору железничке станице тога љупког градића који 
дао да je пресељен из Западне Србије, испресецан 
вијугавим водопадима, речицама и потоцима са мо- 
стовима, шаренио се постер који je оглашавао 25 
имена лесника из пет балканских земаља, укључују- 
ћи и моје, последње име у јарко розе правоутаонику, 
после којег je следио један бео, празан. Балкански пе- 
сници - милион дијапазона, наслов песничког фести- 
вала који je украшавао излог сваке књижаре, парфи- 
мерије или посластичарнице у Едеси. Чак и киоска 
за продају свећа и иконица, тих неизбежних ностал- 
гичних сувенира.

Са велике терасе хотела Xenia украшене јонским 
стубовима и кичастим копијама каријатида, није пу- 
цао поглед на море, већ на непрегледну планинску 
долину кроз коју je текла речица, уз чије се бокове 
свио бели манастир са модрим прозорчићима. Пла- 
нински масив ни je дозвољавао поглед на горе, или 
преко, чак ни изнад њега, већ само у недохватљиви 
амбис зеленила михољског новембра, дан после Ми- 
тровдана, када се снови комешају и претачу кроз про
стор попут Лавоазјеових спојених судова.

......онај пут, који слутиш са места што се по- 
мера као покретно око. И непокретни као годови

62



стабала, где се планине приближаваду u удалаваду за
висло OS чежње онога коди чека. На том. месту, што 
виси изнад провалиде светлости, где сунце може сва- 
ком да одузме вид, а месец подари невидљивост. Ода- 
тле по мрклини, из снега и пене, долази неко, лаган 
као распукла чашица маслачка, праћен властитим 
стопами. На том месту, коде де морско узглавље, 
шумска постеља Тристана и Изолде.
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ПОВРАТАК, ТЕРОРИСТИЧКИ
УПАД СТВАРНОСТИ 3

Чим сам у Солуну ушла у полурасходовани воз за 
Београд и на питанье кондуктеру: „Када стижемо?” 
чула набусити одговор: „чеха), бре, нисмо join ни 
кренули”, схватих да се поново налазим у тесној 
конзерви за сардине чији се метални поклопац не 
може никако отворити. А оно што je потом уследи
ло, односно наставило се са још већом жестином 
бљувања жучи и ватре на Неболомство, сада ме je са- 
свим суочило са тим многоструким лицем зла. Као 
искуственом чињеницом која je разорно усмерена 
на другое-, и као некаквим аксиомом који се не везу- 
је ни за кога појединачно, већ попут медузе плута 
морем и каткада смртоносно ожари онога ко није 
довољно на опрезу. Jep, када се Дон Кихот јадао Сан- 
чу Панси на људску превртљивост и поквареност, 
овај му je мирно одговорио: „Људи су углавном ло- 
ши, а могу да буду и гори”.

Да ли се овај исказ Сервантесовог резонера може 
прихватити као универзалан, непроблематизован и 
без резерви? Jep особито у књижевности, тема зла 
увек je представљала изазов за писце различитих 
епоха и стилова, а негативни и демонични јунаци 
који као да су под дејством Хофмановог ђавољег 
еликсира снажно су привлачили читалачку публику, 
чак и онда када jy je тако нешто извесно саблажња- 
вало. Модерна књижевност, особито од романтизма 
до данас - тематизује и истражује зло из различитих 
перспектива и нивоа, дајући му несумњиво симбо- 
лички примат над врлином. Вечиту људску подвоје-
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ноет, или умногострученост на светлу и тамну стра
ну бића, хришћанство je покушало да превлада Бож
иим заповестима, уместо да их посматра као неодво- 
јиве силе ко je се узајамно привлаче, одбијају или бо
ре за превласт, постојећи напоредо, као сенке оног 
другог.
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ЦВЕЋЕ ЗЛА

Платоново схватање Бога као апсолутног добра 
које никада не може бити одговорно за неваљалство 
човека дуто je фаворизовало врлину, а кажњавало 
оно лоше у доведу. Али проблем je у томе што се зло 
може осетити, препознати, интуитивно наслутити, 
надо веома тешдо рационално описати или објасни- 
ти. Да ли je стога човед примарно добар или зао и 
шта то утиче на афирмацију једног или другог до- 
живљаја односно начела, било из психолошдо-пси- 
хоаналитичде, прагматичде, етичде, социјалне, ре- 
лигијсде или метафизичде перспедтиве? И доначно 
дадве то има везе са уметношћу, са неболомством, са 
раздвајањем или предорачењем, свеједно, и у дадвој 
je дорелацији зло са естетсдим вредностима?

Бодлер je због своје збирде Цвеће зла био изведен 
на суд, а слично се десило и Флоберу и Золи. Његова 
песма „Литаније Сатани” дао да je програмсда песма 
прослављања зла, последице неумољивог прихва- 
тања људсдог пада, али уједно и подстицај оног из- 
губљеног склада у човедовој души. Сувише je добро 
Бодлер спознао неумољиву беспомоћност људсде 
индивидуе у свету посрнулог анђела да би дозволио 
да његови fleurs du mal остану на нивоу орнаментал- 
не жалопојде без имало отрова упућених и друштву 
доје их je изнедрило.

Зола je, пад, у чувеном предговору свом роману 
Тереза Ракен злочин своје јунадиње образлагао изу- 
чавањем темперамента и животињсдих нагона доји 
су урођени човеду, а сву je дривицу бацио на репре-
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сиван и хипократски механизам ондашњег францу- 
ског друштва и односа који у њему владају. Експре- 
сионисти су, несумњиво на трагу Достојевског, го
ворили о појединачном и колективном, чак цивили- 
зацијском очишћењу људских грехова - да би се по- 
ново достигао принцип доброте који je после Ниче- 
ових „проповеди” против човека и бога заувек изгу- 
бљен. Злочин, лудило и первертирана сексуалност 
појављују се стога у функцији критике ауторитарно- 
сти породичне, националне или политичке заједни- 
це ко j а у човеку гуши ирационално и подсвесно, сан 
и визију, примални крик коме je био тако близу 
Растко Петровић. Другим речима, у модерној кн>и- 
жевности не може се говорили о строгој подели на 
добро и зло. Те категорије су практично укинуте, де- 
конструисане и сведене на својеврсну историјску ре
плику и тумачење. А они комадићи разбијеног ста- 
кла из Андерсенове бајке Снежна кратыща сви носи
мо на својим потпетицама као знак суморног са- 
знања да читав свет, и нас у њему, како то каже Лаш 
X. Свенсен у Филозофији зла видимо изокренуто, на- 
казно, као рај гнусобе.
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ПАТЊА JE МНОГОЛИКА

Да ли je у основи зла примарни егоизам и екс- 
тремни страх за властити опстанак, како je о томе 
писао јапански модерниста Рјуносуке Акутагава у 
својој чувеној причи РашомонР. Страх од губитка 
властите индивидуалности? Управо je ову могућ- 
ност различитог тумачења зла и Кривице поставио у 
свом филму Акиро Куросава. У каквој су вези зло- 
чин и казна, преступ и кајање, страст за кршењем 
Десет Божјих заповести и њиховим придржавањем? 
Да ли je телесно опасније од духовног или обрнуто? 
Jep ако je читав наш живот само својеврсна борба за 
досезање врлине, напредовање ка добру, дакле тек 
смањење степена присуства зла и његове разорне 
моћи у нама и другима - зашто смо онда на крају на- 
грађени смрћу ко j а поништава и то тешко освојено 
добро? Можда je смрт ипак само вечно подсећање да 
чак ни аутентична вера не може да искупи људску 
несавршеност, подељеност и ахасверство оних ко j и 
су изгнани из paja. Misery is manifold - гласи почетак 
ГІоове приче Берениса о женама фантомима. Њего- 
ве дуге, мелодијски тајновите реченице праћене су 
честим рефренима, исггуњене ноћним, гаврановим 
граком.
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ОТПОСЛАТИ ГЛАС*

.Улице и њихова завојита, скрајнута раскрш- 
ћа чувају на свом џомбастом београдском асфалту 
ожиљке, угризе и мрље од крви, излучевина и суза. 
Чак и онда онда када се уклоне та кобна обележја не- 
гдањег екстеријера испод блештећег месечевог ре
флектора. Нема више ничег што ме ceha на тебе Бе- 
рениса, моја сестра под велом, близнакшьо мода, моја 
обожавана руино. Наши ласерски зуби повађени су 
одавно, измешани са сићушним драгуљима и лазур- 
ним облуцима, сакривени у врећу која их чува попут 
амајлије. Погребена je она као и твој леш, Берениса, 
преко ње je набацана хумка од црнице и снега у ле- 
гури зиме, док се кроз зрак чује синкопирани лепет 
крила. Читава картографија птичјих летова на раз
личите стране света, у кошмар, ка намрешканој по- 
вршини мора, у тишину к oj а не познаје exo.

Ако join можеш да чујеш мој отпослати глас, ако 
ти се не враћа само чиста материјалност одјека, тај 
врисак идеје о повратку; али где, коме, чавли су већ 
пободени кроз кости, где да легнеш осим на усијани 
равни камен, на бело платно из којег се ишчаурила

Ова и следеће три прозаиде инспирисане су кратким при- 
чама Е. А. Поа Берениса, Лигеја, Морела и Елеонора (Berenice, 
Ligea, Morella, Eleonora).
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Свеприсутна сенка, где да те нахраним ако не за тр- 
пезом мога тела, где да те сретнем осим на ђубриш- 
ту цитата, где да отпочинеш осим у рупи у зиду, у 
кртичњаку заспал их, и ту да останеш вечно, и после 
друге смрти?
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ГАВРАНОВА ЉУБАВНИЦА

Коме да захвалим за ово фаустовско знатье него 
теби, Лигеја? Moje дрхтаве речи ишчезавају на по- 
махниталом ветру којим управљаш сваке ноћи, опо- 
мињући ме на непогрешиви тренутак доласка. Вра
та и прозори, таваница и кров шибају тада увис, рас- 
прскавајући се у парампарчад, у ковитлацу еола са 
непознатих острва и мрежама твоје црне косе. На 
једном од њих живиш ти, гавранова наложнице, 
одавно спаљена на ломачи преоране хумке наших 
заједничких предака. И када приљубиш своје перја- 
но лице уз мој образ, знам да ће за тобом долетети 
читава поворка верних гавран-пратиља. Коме ће у 
крило пасти оглодана рука, теби или мени, и чији ћу 
прстен препознати у шкрињи где остављаш мрвице 
хумуса, за мене изгладнелог ?
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ЗАЗИДАНА ЈАБУКА

На пустопољини, где се спржена трава протеже 
докле допире поглед, сто)и мала капела, слична ко- 
стурници, у ко)о) обитаваш свахе ноћи, Морела. Из- 
међу два супротна зида подигох ти мост који лебди 
између куполе и пода, као обешен периво). У том 
уском пролазу, тесном каналу, пузи твоје слабашно 
вијугаво тело, и за собом оставља знаке оностраног 
шара ко)и насељава цркве са огромним скерлетним 
кубетима.У њима су те крунисали, царице моја, 
пошто те спустих у лес на ово) пустопољини, увије- 
ну у провидни покров, као мумију коју нико други 
не може попово да откола о сим мене, као посебну 
врсту скарабеја што ми куца у грудима попут сата. 
Мене, твога ученика, следбеника и пратиоца на 
овом и оном свету, у то) ћелији девојчице-краљице, 
где се време мери полаганим труљењем златне, зази- 
дане јабуке.
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КАД ДУСИ ПОЛУДЕ

И ако се огласиш, Елеонора, то je најчешће изју- 
тра рано, док Canal Grande још увек држи затворене 
своје отечене капке и не дозвољава да га узнемира- 
вају ни галебова ни људска вриска. Ни шапат, чак. 
Али у том предворју белине, на степеницама непре- 
кинутог сећања, зауставим корак да б их видео себе 
самог, у све три димензије, у пуној светлости херу
вимских слапова, обележавајући баш оно место у 
кругу где се гледамо ти и ja, очи у очи, кроз велове, 
кроз завесе од устајалог ваздуха који нагриза барок- 
но тело овог града, испод лукова у којима понекад 
промине твој снимљени глас, подешен на фреквен- 
цију разних столећа, да би потом крикнуо и уминуо 
тек иза овалних портрета полуделих духова. Увек у 
исто доба j утра и вечери, када зазвони ca Santa Ma
ria della Salute, a сенке почињу да личе на бисте, Mo
je и твоје, нестајући без трата у прљавим таласима 
Великог, вечног канала.
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РОМАНТИЗАМ, ИЗГУБЉЕНЕ ИЛУЗИЈЕ

Иза ових жена-фантома, анђела са девојачким 
лицем које јунака воде у спокојну кућу смрти, нази- 
ре се морбидни и онострани лик Едгара Алана Поа 
који je записао да нема важније теме у књижевности 
од „смрти лене жене”. Романтизам je прва велика 
епоха у историји људског духа к oj а je још у век у до
слуху са нашим временом, управо онда када га оно 
релативизује и пориче. Одсуство смисла у савреме- 
ности повезано je са разочарењем и досадом, што 
потиче управо од романтичарских писаца, ко j и су се 
први изборили за самосталност уметности. Они су 
потражили Свети Грал у изједначавању свога живо
та и писања, а ово се појавило у св oj жестини join са
мо током друге и треће деценије прошлога века код 
екстатичних авангардиста. Ако су имагинација као 
аналитичка и уједно синтетичка душевна способ
ност - како je мислио По - а уз њих оригиналност и 
исповест, биле неопходне да се поезија ослободи 
крутих стега просветитељских догми, романтичар- 
ска проза донела je апологију историјске прошло- 
сти, али и фатум загробне љубави, кроз обостране 
жртве љубавника.
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БРОНТЕ, ПУШКИН

Највећи романтичарски роман после Новалисо- 
вих бескрайних, музичких и космичких прстенова 
највероватније су Оркански висови рано преминуле 
средње сестре Бронте, Емили. Љубав Кетрин Ерншо 
Лентли и Хитклифа древна je и постојана, опора и 
груба као непомерљиво стење покрајине Јоркшир. 
Њу не могу изменили ни годишња доба која преоде- 
вају овај суморни енглески предео, ни суву, камени- 
ту земљу у којој мало шта успева, осим што се на њој 
тискају надгробии каменови и плоче, дувају оркан
ски ветрови који носе гласове живих и покојника. Ja 
сам Хитклиф, изговара болно Кетрин пре него што 
joj смрт одузме глас и осуди га на вечно лутање Ор- 
канским висовима. За љубав вољеном Хитклифу ко- 
ји се осветнички заветовао њеном мученичком духу.

Пушкинов Евгеније Оњегин истовремено je епос, 
поема и фрагментарни, сасвим модер ан роман у сти
ху, роман о изгубљеним илузијама једног мушкарца 
и je дне жене, Оњегина и Татјане. Прича о горком за- 
растању ране сломљеног срца, о бесповратном гу- 
битку вере и психолошко-етичком преображају на- 
пуштене и понижене жене. Да ли се она свети Оње- 
гину, или га само стиже заслужена казна? Татјана се 
одупире Евгенију не толико што се он променио и 
покајао, већ што je она заузела другачији однос пре- 
ма објекплу своје љубави. А снег једнако пада и пре
крива широке плочнике Сент Петерсбурга. Све je 
исто, а ипак je све другачије, вера у љубав заувек из- 
губљена, идеал срушен са пијадестала занесености,
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иако не и сахрањен. Ипак, угашена je свака нада да се 
та бивша, страствена љубав онако тургењевљевски, 
поново разгори. Татјана и Оњегин заправо су пар ко- 
ји се није волео на начин типичних романтичарских 
љубавника обележених фатумом. Волео je свако за 
себе, из различитих побуда, у друго време, на другом 
месту. Па ипак, њима никада није било суђено да се 
сретну, осим у тренуцима растанака.
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РЕАЛИЗАМ, ДОСАДА

Судбина Флоберове јунакиње Еме Бовари, пак, 
може се свести на прилично једноставан образац 
брачног троугла, односно прељубе коју почини уда- 
та жена. То je уједно и тема „највећег друштвеног 
романа” Ана Карењина, како се о Толстојевом делу 
изразио Томас Ман, Золиног експерименталног „ле- 
карског картона” Тереза Ракен, Мопасанових цини- 
чно-меланхолничних новела, али и егзотичног Бу- 
ђења америчке списатељице Кејт Шопен. У свим 
овим примерима женино неверство je чин побуне и 
разбуктавање сексуалности кроз доживљај прожив- 
тьеног тела, потрата за идентитетом која се на крају 
исказује као њихов трагичан избор.

И у нашим скромним културним околностима, 
реалистички табун су полако почели да попуштају. 
Отуда се женино брачно неверство отеловљује не- 
прикривеном сценом коитуса на столици, у готово 
заборављеном роману Сеоска учителица, рано умр- 
лог кијевског духовника Светолика Ранковића. Ње- 
гова Љубица je по жестини преступа у патријархал- 
ној заједници несумњиво изнад поменутих јуна- 
киња светске књижевности. Так о je „српска госпођа 
Бовари” уједно и жртва и блудница, и она која вара 
и која бива преварена. Чедније варијанте мотива бо- 
варизма оличене су у госпођи Марији, ко j а се завету- 
је загробној, узвишеној љубави у истоименом рома
ну Драгутина Илића. Проблем Ане Недићеве и мо
наха Иринеја у роману ђакон Богородичине цркве 
Исидоре Секулић уноси додатну, онеспокојавајућу
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околност у њихову љубав - тиме што je сексуална 
чулна страст директно онемогућена, па ипак разор- 
но делује на ђакона који je изабрао неизвестан пут 
посвећења Богу.

Али прави разлог неверства садржан je у једном 
неподношљивом осећању досаде, засићености, пра- 
знине и тупости, у мртвилу срца. У свему ономе што 
je супротно романтичарским ликовима. И зато je ре- 
алистички роман просто незамислив без расапа пси- 
хологи je монументалних ликова те претходне епохе.

78



ВАЈМАРСКИ МИНЕР АЛИ

На маленој дрвеној клупи уз фонтану испред ду- 
гачке, окер жуте Гетеове куће, у по дне обично седи 
Лота под сунцобраном, и чита сетна Вертерова пи- 
сма. Њен шешир попут беле раде често се окреће у 
правду бројних радозналаца који походе музеј оно- 
га који je веровао да je песнички поглед, и доживљај, 
и осећање света, нешто што суштински раздваја 
ствараоца од осталих људи. И да сходно томе, пе- 
сничко дело има властите законитости, сродне ва- 
сељенским и природним процесима. Лепе, хармони- 
чне, али уједно и, ништитељске.

У његовој радној соби, на полицама неколико 
метара високе библиотеке, између кожних повеза 
средњовековних књига, промичу снажне и благе че- 
стице атома к oje потичу од тила Лотине подсукње, 
од Вертеровог бола, од Мефистовог морилачког 
присуства, Фаустовог самомучења и Маргаретиних 
увојака. По дашчаном патосу, под корацима знати- 
жељника који се селе из собе у собу, све до оне ca Ју- 
нонином мраморном главом, слеже се прах једног 
леденог поретка у који je веровао Јохан Волфганг, у 
то безстрасно живљење читаве породице минерала. 
Лапис, оникс, аметист, жад, азур, јантар, смарагд, 
цитрин, морион, сафир, кварц. Сваки посвећен сво- 
јој судбини, поређан уредно у кутију налик на вели
ко саће. Гете je веровао у говор спектра, у квареж ме- 
талних боја и њихово проклетство, у записе прежи- 
велих и мртвих ствари које су сачуване у овим кон- 
структима светлости и таме. Jep je људе и своје јуна-
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ке посматрао осетивши неки тајни дослух између 
органског и неорганског света, између лазулита и 
мисли. Два космичка печата минерала и атома, злат- 
ни и сребрни дах удвојених магнетних поља, јесу ли 
то Лота и Вертер? Или тек бледуњави, жути листови 
писама који joj нехотице падају низ наборе хаљине, у 
трену када залази децембарско сунце и б лижи се ве- 
черња олуја, доносећи снег, први те зиме у Вајмару.
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РУЖА ОД КВАРЦА

А да сам на неком другом крају света, тамо где 
миленијуми вајају руже од кварца, би ли и то могла да 
прочитат измену редова тих прашних писама, из 
палимпсеста мојих несувислих и очајничких речи, Ло
та? Тамо где се пустињски песак излива у никад ви- 
ђени океан, у химеру подводних гребенова, пободен 
je Посејдонов трозубац. Око њега круже сипе, окто- 
поди, раже и огромне буљооке рибе чије очне јабу- 
чице подсећају на фарове. Ту je ноћно станиште ју- 
жне светлости ко j а скрива чудне створове бездана 
што дишу рибљим шкргама, припремајући ново ка- 
тапултирање сунца у истом трену његовог потонућа 
ка твојим, сивим небесима. Овде, где се полако пре- 
тварам у напуштеног становника морског лавирин- 
та, чува ме само разнобојно братство планктона и 
понека пешчана ружа што се обрће у свим прав ди
ма земаљског и морског света. Ja сам тај пратилац 
сирена са лудским удовима и омамним гласом који 
слушаш сваке ноћи, када се склопе казалке на Град
ском торњу и одзвони поноћ, негде на северу.
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ШАПАТ С ЈУЖНИХ СТРАНА

Сунце, обешено изнад гроба на краду града. У се
новитом пустом врту отвореном за путнике и лута- 
лице, и све оне ко)и желе да побегну из вреве Једре- 
на и његових тесних, збијених сокака. Тамо, на дру- 
го) јужној страни, где сунце треба да спусти своју 
главу, води пут којим ходи свако ко не разлику) е 
ноћ од дана, зору од сумрака, јутарња од ноћних 
свитања. Тамо си оставио своје смртно тело и пле- 
сњиве каталоге успомена с утабаног крвавог поља. 
Где су гавранови вребали сваки тво) миг, сваки тр- 
за) руке. И шапат самоме себи: Бадазите, овде ничу 
божури брже но што се распрскавају секунде, и мод 
бес кружите њиховим крвотоком, заувек. Xogahy као 
приказа без главе и удова, човек-трупина. Као и ти 
Мурате, забрављен у оклоп о који he злослутнице ло
мити своде клунове, не би ли позобале преостало жи
во месо... Да ли сам и да заиста живео само за освету 
Алахову, за pacuehe хришћана, попут оног прету- 
жноГ данског краљевића? Или ме де чудновато вукла 
суманута жела за освадањем недоступних ловишта 
и тадни? Кроз шуморење столетних кипариса слу- 
шао сам о Слову лубве, што га де спевао медоносним 
гласом деспот са соколом. И он се затим престави у 
лову, сломленог срца, без порода, обасдан вечном ми- 
лошЬу. Можеш ли ме бар овде сачувати, оче, у колев- 
ци што су де свили минарети, далеко од клетве цар
ства, твога и њиховога, у гробу над кодим сунчев нар 
никад не залази, на измаку овог помахниталог света?
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Jep покорном тишином моје ледене постеље одјекују 
крици ратника, и у празном бунару увек таласа оно 
исто, светачко лице.
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НОЋ БЕЗ ГЛАСА

Taj глас нисам могла да чујем, бар не ноћас. Исцу- 
рео je негде у катрану збијених масива, заробљен у 
хангару периферијских кровова. Узалуд су прети 
пребирали по тишини, тело je остало тлу в о и бежи- 
вотно као напуштена боксерска врећа, као закључа- 
на соба. Ни ударац га није могао оживети, ни те сли- 
ке од речи које се уместо кише сливају низ прозор- 
ско стакло, ни плавет прекоокеанских сметова што 
стижу електронским импулсима сада, кад те извесно 
нема. А ипак си испоручен раздвојеном присуству 
као скупоцен прастари новчић, који се котрља у сво- 
јој бесмисленој љутњи. До првог сливника. И мирно 
одбројаваш минуте истека ноћи, чију вољу не може- 
мо сломити.
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ПОЈМОВНИК ПРОЛАЗНОСТИ

Осетих поново нелагоду с доласком јутра. И да- 
нашњи дан je предвиђен за пут, уобичајено тетурање 
међу заспалим укућанима и хладним зидовима, ис- 
крадање из куће, измештање у неки други времен- 
ски, просторни и говорни ритам. To je ипак само 
пресељење тела на обале друге реке, преко пута јед- 
не друге тврђаве, Петроварадинске. Иза je остала 
Фрушка, Срем, Тоскана, Сијена, Венеција, Хајдел- 
берг, Цариград, Сахара, сви ти изукрштани мериди- 
јани који овлаш скицирају нејасан суматраистички 
знак, обрис, неки списак појмова што цакле и у за- 
бораву и у сећању. Појмовник пролазности познаје 
речи двориште, море, жуто, мртви, град, плаво, /a 
tempesta, неболомство, руине, Нарцис, музика, при- 
виђење, тело, сенка, писмо, сфумато, пустиња, 
Еуридика, досада, ружа од кварца, вајмарски мине- 
рали, ватра, растанак, зло, заручници. Са ког краја 
ћутања проговарају потом као слике, приче, музич- 
ки запис, као слово, тон, боја, као нота урезана у 
свом вечном измицању означавања? Напослетку, 
остаје кућа гласа. Там о где станују глас и његов сле
пи торзо. И кад мреном обавијем своје тело, да ли 
ме то обнажује, да ли скрива?

Београд, новембар, 2005 - децембар, 2007.
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О ПЕСНИКИЊИ

Бојана Стојановић Пантовић (Београд,1960) пре- 
даје на Одсеку за компаративну књижевност Фило- 
зофског факултета у Новом Саду. Пише научне сту
дите и огледе, критику, есеје, поезију, лирску прозу и 
преводи са словеначког и енглеског језика. Била je 
гостујући професор у Љубљани, Хамбургу, Берлину, 
Халеу и Вроцлаву. Поезију и лирску прозу објављује 
у бројним часописима и листовима. Превођена je на 
енглески, словеначки, македонски и грчки језик. 
Објавила je следеће књиге и антологије: Поетика 
Мирана Јарца (1987), Линија додира (студије u огле- 
ди, 1995), Наслеђе суматраизма (поетичке фигуре у 
српском песништву деведесетих, 1998), Српски екс- 
пресионизам (1998), Српске прозаиде - антологија 
песамау проза (2001), Критичка писма (2002), Мор- 
фологија експресионистичке прозе (2003), Раскрала 
метафоре (критике и есеји, 2004), Бескрајна (пе- 
сничка збирка, 2005), Неболомство - панорама срп- 
скоГ песништва краја XX века (2006), Побуна против 
средишта (нови прилози о модерној српској књижев- 
ности, 2006).

Добитница je награда: „Милан Богдановић” (2000), 
„Исидоријана” (2000), „Гордана Тодоровић” (2005), 
„Златна значка” Културно-просветне заједнице Срби- 
је за допринос култури (2007). Живи у Београду.
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У OBOJ књизи

ДЕВОЈКА НА МОСТУ

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
35

39 
40 
41

Поглед у прозорско стакло
Позив на путопис
Брандербуршка капија
Лили Марлен
Небо над Берлином
Кафкино двориште
Дворишта, сенке
Кућа Бахове музике
Византијска токата
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