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Milan ĐORĐEVIĆ

PESME
PIČKIN DIM

Znam, zbog ovog naslova možda uvrediće se
moje prijateljice i bliske mi žene, feministkinje.
Ali taj izraz našeg srpskog jezika tačno kaže
šta je sve ono oko čega se mnogi ljudi o maju,
sve ono za čim tajno i javno, žestoko baš žude,
ono što provode kos mirani u blistavu odeću,
ono što rade jako namršteni, potpisujući har je,
važni, vrlo udobno sedeći za masivnim stolovima,
ono što im bibavo, šumoravo počiva pred očima,
pod strogim i gospodarski moćnim pogledima.
Sve o čemu ne govorimo ili možda ono o čemu
brbljamo na banke ma, šapućemo na sastancima,
sred žagora ljudi kao među jajima ili u mrtvoj šini.
I tako sad ležim u krevetu, tu prikovan bolovima.
Kroz prozor gledam sijanje novembarskog sunca
i čekam da i meni dođe ono što će svima doći:
posle nečeg nalik danu, nešto slično tmuši noći.
Da, skoro sve je možda postalo samo pičkin dim.
I to kažem ja koji sam obožavao tu vlažnu divotu
među nogama žena, a čiji izmišljeni dim pominjem.
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Živim životom čoveka koji pokušava
i gleda da gospodar Bol koji ga muči
bude što manji pa sad ležim u postelji,
pijem lekove, ove bele pilule i dobijam
jako bolne i nešto manje bolne injekcije.
Moram reći, Bol mi nije pesnička slika
već posledica uklještenja nerva u nozi,
o tako mi svega svetog i svete erekcije!
Bol nije hipermangan u čaši punoj vode
a ni lava što kulja preko ljudskog krika.
Da, da, Bol nije slika ljudskog postojanja,
već privatna muka proćelavog stanovnika
trenutno jesenje hladnog grada Beograda.
I šta još da kažem o ljudskim mukama?
Šta još da napišem ovde, u bolnom sada?
Ipak mislim da ne treba bi toliko ličan
već pomalo herme čan i opšte liričan.
Eh, naše vrlo drago čovečanstvo, živiš,
mučiš se, gladuješ, ratuješ, planduješ,
raduješ se, ljubiš, gutaš, hodaš, umireš,
a ja se ovog trenutka borim sa Bolom
koji mi ne dozvoljava ni da se opuštam,
čitam, maštam, mada se Bolu o mam
i, neka bliski mi i daleki ljudi znaju,
evo, pišem ove skoro gole ispoves ,
reči smeštam ovde na har ji da igraju
svoju igru, mada nisu nage strip zete,
a ni ribe, svaka spremna da se mres ,
o divotni i često čudovišni naš svete!
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GOSPODIN BOL, LIČNO
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ČOKOLADE

Jedem švajcarske čokolada koje mi je donela
i poklonila Katarina, prijateljica iz Nemačke.
Opros te, uzvišeni, tajanstveni književni kri čari,
pišem pesmu, reći ćete, o svakodnevnom i običnom.
Ali mi ljudi ne živimo u večnos , već u svakodnevici
pa zato sebi dopuštam da pišem o običnim stvarima.
Da, kažem, slašću čokolade kao da ublažavam
gorčinu
skoro svih mojih sadašnjih noći, dana i ovakvog
života.
I tom tamnom slašću pokušavam da is snem
patnju.
Razume se, onu telesnu, ali i duševnu što crno
privlači
i to crno dna, pećina, utroba, zemlje, uglja i same
smr .
Da, ponoćno crno i ono crno gavrana i spaljene
trave.
Ali patnja je velika pus nja koju nikakvi gutljaji vode
ne mogu da unište i učine nevidljivom, možda
prijatnom.
Patnja nam ne može posta bujna šuma puna
plodova.
A čokolade me, naravno, spajaju sa davnim danima,
kad sam bio dete i jeo keks i čokolade i primiču me
i zelenim predelima gde rastu kakao i šećerna trska.
Jedem švajcarske čokolade, putujem od bola do
slas ,
kratko putujem usred ovog ljudskog i dugog
putovanja,
od mrtvih voda žalos , do prštanja svetlos i
rados ,
usred putovanja od vlažne beline rođenja do
nestajanja.

Iako baš dobro ne čujem, a i lošije vidim
i teško govorim, ipak osluškujem i gledam
mnoga živa bića i razne stvari tu oko sebe.
Da, osećam i blizinu kraja, morsku oseku,
ponovni dolazak nafrakane gospođe Smrt,
osećam završetak putovanja, ali ne bojim se.
Postoje utehe, postoje stalne promene svega
i znam, severci se pretvaraju u južne vetrove,
kiše postaju baš gus snegovi i bele vejavice,
u crnini mesečev srp se pretvara u belu kuglu,
sijanje podnevnog sunca smenjuje oštri mraz,
a bujanje vlažnog zelenila zimska ogolelost.
Sedim i gledam i pitam se: kako pesak curi,
da li reke menjaju tok, kako se menjaju oblici
pene mora i okeana, a kako, pak, oblici leda?
Nema, nema odgovora, nekada mi je bolje,
a nekada gore, ćutanje pa i sivo čekanje
otvaraju svoja škripava vrata i Praznina
i Punoća smeju se, jedna drugu začikuju
i govore nesavršene pa žive kao mi ljudi
koji kratko boravimo na ovoj Zemlji
gde nas dobra promena ipak raduje,
gde belo kao crno ponekada stanuje.
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za Iztoka Osojnika
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PROMENA
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IŠIJAS

To nije nimalo poe čna reč.
I došla je od tuđice, kako kaže
rečnik Milana Vujaklije.
A grčka reč ishion znači
karlična kost, ali to je nepravilno
od medicinske reči ishijas
– i to je neuralgično oboljenje
onoga ishijadičnoga živca
sa bolom od krsta i do stopala.
Da, kod ljudi se radi o nervu,
njegovom većem zapaljenju
i stalnim, užasnim bolovima.
Prijatelj, pisac Filip David,
šalje mi kompjuterom citat
i reči koje je napisao pisac
Tomas Man o svom išijasu.
A prijatelj, pesnik Hadžić,
piše mi o tom citatu i šaljivo
pita me, je li Man to prepisao
od mene ili sam ja od njega,
jer sam Ibrahimu o tome pisao.
No, moji bolovi se smanjuju,
napolju danonoćno sneg veje.
U kući i u toplom su mačke.
I šta je pre-bol ili, pak, radost?
Ali ljudima zajedničko sve je.
A sneg kao sneg, ravnodušno
i gusto nastavlja da nam veje.
I. gle, već belo pokriva zemlju
i bol čoveka koji je puno sam
a i čoveka što je sred letnje leje
kao biljka koju ću da vam dam.

sa položaja
Grad na dlanu ću
Sarajevo me gleda odozdo
Upitno: šta još hoćeš pijani đavole
Gigantska granata
Njegovu čašu od blata i snega
U snula u tlo
U dubinu ispod nogu i pogleda
Dole u tlo
Sabijeno Sarajevo
Grad u čaši
Toliko opkoljen brdom
Da novembarski pasirani smog
Nema gde
Zgrade sa tufnama vire iz pramena i oblaka
Kao da grad gori.
grad gori
i sećanju nema leka, privatna muka, nebitna
popiješ viski sa drugovima i ću š,
bella ciao zdravo poručniče,
gledaš grad dole
Sarajevo živo kuca ispod magle.
a srce kuca: sramota
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SARAJEVO REVISITED

12

Miloš ŽIVANOVIĆ
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beograđanka
Čuje se odjek koraka
Po pločniku pretrčanom pod nišanom
Trk Trk Trk
Čuje se odjek š klica
Po bla štu beogradskom razdraganom
Gnjec Gnjec Gnjec
Velegradska pravoslavna damo sa krstom oko vrata
Vuče se savest gnjila pod teretom zlata
Čuješ li joj gnjecav korak
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Sećanje suvišno si
Prognaše nas što te čuvamo

SREBRENICA.ORG.
Srebrenica.Org.

Plahta iz bolnice
S već tri smr na sebi.
Bjelina provede usne
U očima.
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Darko CVIJETIĆ

Tko od nas pogine mlađi
Više će putnika sres .
Mesak u osmjehu.
Moje se kos u majci
Presipaju
Ledenom vodom.
Vlasteli zakišnjavaju
Krovovi.
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U pripremi paučine
Prvo se orah
Raskućio.
Pa se freskama
Odgule angeli.
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E pita F za nož

Nema napona.
Kajmak kaplje po jetri
U zamrzivaču.
Znoj s čahure.
Dim strugan sa srne ne
U sušnici.
Mladi humus preveden
Na okupljanje.
Nok koje ne ubrajamo
U mene.
Gdje se drvo dogodi
Sjekire se talože.
Ide krv iz nosa
Zimskim svecima.
I uzmu kecelje.
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Uzalud čizme šparaš.
Dobrim vrtlarima nikada neće
Bi uvećana
Skromna zarada.

Kada nam pijesak popuni glavu.
I zastava se kopljem
Odmori.
Gusto
Kao riža s Tajne večere.
Ležat ćemo zažmireni.
Od svakih očiju
Zažmireni.
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Mina u polju

Naći će nas
Mladi arheolog.
Uzet će tvoju jednu
Moju kost.
Reći će opus se opus
Dušo
Ne budi napeta i uzaludna.
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Kao manevarski metak
Na počasnoj paljbi za ćiću.
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Ćićino strijeljanje II

Kad smo ga ubili pod orahom.
Rekao si kako se
Mater boji vadi krv
Iz prsta.
Ne boli rana
Nego u glinu žuri gaza.
Sve što mi je
Od bilja
Nema mišiće.
Gledano vodom
Nikakva obala ne stoji.
U plišu s kćerkinih
Zečeva
Zemlja se začinje.
O šli
Još sakupljaju svoje sjenke.
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Skini s mene lopa cu zemlje.
I idi
Dočeka
Svoj rođendan.

ZEMLJA
I

Hukom sove
Ma sveta progovara
Iz zvonika
Ispod neba
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Goran IBRAJTER

Prš svemir
Tu je čedo
Voda, vatra
Vazduh, zemlja

II

Nicanja radi stvorena
Rukom veštom
Pantokratora umešena
Testo sveta da bude
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Semenju utroba
I drvetu gnezdo
A nama božjacima
Zdela ugodna i topla
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III

Zabodeš prste u travu
U kosu zemlje duboko
Sa deset grana niknuće čovek
Ras nje od onih strana
Na svakoj grani
Po deset p ca tačno
I sto p ca peva pesmu
To zemlje glas je

IV

Biva da gladni
Biva da žedni
Biva blato
I lju prah

19

Stena golema
I vreme nemo
U spravi čudnoj
Satu peščanom

Od blata kolibu sazdaš,
Na točku činiju i vrč
Glad i žeđ da toliš.
Neki vele i čoveka
Dah mu daneš
I spiralu životvornu
Nogu kreneš, ruku
I stazom ga pus š
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V

VI

Zagrabiš magme
Golom je rukom
U kuglu smotaš
I hitneš u nebo
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Ako se ne opečeš
Ako beleg ne ostane
Onda si nevin
Onda si bog
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Željka HORVAT ZHE

JEDAN ŽIVOTOPIS
Jedan životopis

Ime mu je Hrvoje
Prezime ne znam
Kaže da masturbira 3 puta dnevno
Termin: Doručak-ručak-večera
Živi u malom stanu
Ne voli pra suđe
Ne voli nogomet
Voli kanarince
I volio bi više jebat
Ne znam čime se bavi
Živi u Rijeci
Nosi smeđe cipele
i pozdravi me kada se sretnemo

Gledam kroz rešetke uništene plas ke
(tko se sve skrivao iza lika umjetnika?)
Onaj dječak sa manje odgoja piša
Dok Drugi lovi muhu ponesen ubilačkim nagonom
i Kamov je morao piša , sigurno
a tko je za njega ubijao muhe?
gdje te mogu naći danas?
rekao si
izmedju trećeg i četvrtog rebra, lijevo
sjest ću tu negdje, u kazalištu
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Za M.K.
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Zelena stolica u Radničkoj 56

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220
23

Ja budala – oni gadovi

Oni nisu pošteni ljudi
Bezobrazni su svi
I namjerno ginu
Znam ja
Lakše je umrije nego živje
I te njihove žene
Namjerno se bacaju pred bombe
Curice skaču
Dječaci igraju nogomet
Ispred tenkova i mitraljeza
I bebe puze po minama
Na kraju svi zajedno plešu u ritmu streljanja
Da bi TV voditelj mogao tužna lica reći:
„Opet sukob Izraela i Pales ne“
Eto, oni žele bi na vijes ma
I zato ginu
Gadovi dvolični, bezobrazni
A ja se budala tu nešto kao trudim

Pitaš zašto ubijam ose
Bacam kamenje u s jene
I ne hodam po fugama
Zašto pričam sa rakovima
I maltre ram ih
Zašto ne znam hoda u šlapama
Zašto još uvijek gradim tvrđave u plićaku,
nosim slamna šešir
zašto jedem Bobi flips i čitam Lacana
pitaš me zašto se kupam gola.
Kako da objasnim sebe
kada ne razumiješ moje ljetovanje
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Za F.Č.
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Moje ljetovanje
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Pokreni se

Obuci duge čarape na linije
Popuši mu
I piši
:
Kako si bacala kamenje
Rezala sonde
Pričala sa prozorima bez stakla
A bila si samo žedna
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Od danas nosim bodlje
kotrljat ću sunce
kao loptu za pilates
past ću, sigurno
na ogrebo ne
ću stavi ananas
da te mogu pozva
na desert
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Odluka
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Pišanje

pišali smo kao djeca, neho ce
pišali su i odrasli, i vojnici
u probojima, u zaklonima
u tamnicama, u noći,
i prijepodne i poslijepodne
u jutro
4 jaja na oko
za doručak
pišanje je prije toga
ali ležerno
i nitko više ne pita zašto smo
pišali od straha
i tko sve danas gazi po
vlas toj pišaki
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prevelike jakne
raščupane kose
drhtave ruke
na us ma im okus psovke
pivo u ruci
jer alkohol grije
ne, to nisu gubitnici
to je realnost
koju ne želimo gleda
pa okrećemo glave
ne želimo sluša
pa stavljamo slušalice vlas te glazbe
ali danas ih gledam
i slušam
kako će jedan od njih
opet ima dom
vra se svojoj ženi
ostavi se alkohola
i ponovno uređiva vrt svoje kuće
i kune se da hoće
i da ovako nije h o
ali kriva je poli ka, prokleta država
što sve uzima
krivi su oni što nose kožne jakne
ma, svi su krivi
pa opet red psovki
i gutljaj piva da se zagrije
jer vani je hladno
a hladno je i unutra
kada si sam u bijesu
i cijeli svijet prkosi
i cijeli svijet te mrzi
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žabica
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Već slavim tvoj poraz

nisi pobjednik
vidim buduća vremena
u snovima, i tebe
shva ćeš u pogledu
dijete koje gazi rukavice
i urla na mrave
shva t ćeš zidove koji umiru
i zašto
u čnice u našoj sobi imaju zube
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Ljuska mi je lijepo uništena
dobra kuhinja
bi godila
domaći kolači
izmišljaji pune sobu
Jaﬀa keksi su na stolu
hrpa papira iz drugog svjetskog rata
na rubovima stola
knjige održavaju ravnotežu
neuspješno, padaju jer
to je godina čakovečkih razglednica
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shvaćam
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Stalaža u tvom stanu

Hladni zidovi
Usamljeni kut
Diše prazninom i smrdi
Stalaža koja glumi ormar ili vitrinu
A sama zna da to nije
sličica zmije
Koja se savršeno uklapa u sivilo ormara
Koji nije siv
To mrtvilo zmije sinegdoha je stana
Po kojem kao da se kretala ogromna guja
Frizbi ljubičaste boje
Koji bi trebao bi znak živos i razigranos
Ali gljivi tu, odbačen
Gurnut u pozadinu
Tužno vireći
Poput pretučenog djeteta koje kriomice pra
Odlazak nasilnika
Sve te police zapravo su beskorisne i prazne
Jedna antologija odbacivanja i umiranja

POSVEĆUJEM
Posvećujem

Posvećujem se jedinstvu, onome ja, u redosledu
poimanja,
pa ipak zapisujem reči.
Šta je uis nu stvar, stvarsko biće, (stvarskost)?
Muze su iščezle, muškarci poginuli,
smrt i sud - to su zadnje stvari.
Kamen, staza, list, bunar, jastreb, kos, lipa i golub.
Misao, bivanje, teža, pad, uzlet, sagorevanje, čekić
i časovnik.
Od života koji se prikazuje kao beskonačan,
biram one kojima se posvećujem,
jer se imenom stvari označava čak i ono što se samo
ne pokazuje.
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Jelica KISO

Transcendentno telo,
svet bića i stvari,
fizičko telo, podešeno za proizvođenje,
pošto smo sve otkrili, treba sve da zaboravimo.
Emocionalni realite su kratkotrajni,

32

Ja pevam savremenog čoveka.
Pevam Hajdegeru, Whitmanu, Cassireru,
onome koji se sav izgubio u pesmi,
Kalvinu, praskozorju, Prustu, tanjiru kuvanih puževa,
dosadi, vetru, uz vetar.
Pevam svetu koji nikada nije predmet,
zemlji koja se ni na šta ne oslanja,
temeljenju, stanovanju, onome neskrivenom.
Jednostavne i suš nske odluke na putu kroz
pevanje,
kroz pesmu,
ne posvećujem
jer ne postoji zbirka poezije.
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iako efekat ne izostaje.
Reflektor na telo,
pod lupom kadenca jedne maske, glumca,
onoga koji proizvodi formu.
Nosim se mišlju da napišem
naučno-fantas čnu poeziju.
Pogleda daleku prošlost,
misteriju telesnog:
džungla, putevi, stomak i kuhinja,
pogleda avangardu.
Ne postoji zbirka poezije
pošto se preliva.
Prelivanje, paralogički kon nuitet,
arhitektura u pokretu.
Veliko delo stvoreno za oči.
Rasturač misaonih navika, pomak.
Poliespressivita.
I to je zastarilo.
Za zbirke s posvetom.
Posvećujem je onome koji se pojavljuje iza vrata.
Ulazi, spušta novine,
skida kapu.
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Onome koji nikada ni muvu nije zgazio.

Iznutra i na površini kože, povod vrtloženja,
prolamanja, prebivanja,
kada se duša pomeša s telom,
kada se sa obe strane uniš ono što je za života
preko potrebno.
Suđenje u onome ko se voli.
Neprijatelj mira među našim dobrima.
Neprijatelj i najmanje razlike u mirisima.
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Telo

Imaginarno je slika zaustavljena na ulazu,
ka nekoj vrs poljupca bez pamćenja, koji je već
govor naroda.
Imena su, ovde, poslednje stvari.
Poljubac bez subjekta, čak ako je on još uvek
odvojen svojim zadovoljstvom ubiranja usana.
Uvek tuđih.
Zadovoljstvom razbaš njavanja od misaonog
trajanja.
Zadovoljstvom koje nudi mutno, prljavo, izmučeno.
Iz toga proizilazi fotografija jedne mlados .
Prkos podignute brade. Otvaranje koje je trenutno,
čak ishitreno.
Slika koja odnosi moje telo neslobodno od vlas h
znakova.
Zadovoljstvo, zapravo opčinjenost,
ali i trampa, iščekivanje, možda i tuge,
i krajnos smisla. Čekanje nesvodivog, nedostupnog.
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Prepodne u dvorištu: sunce, kuća, vrt, muzika,
kafa, čitanje, mir, cigareta, bez familijarnos .
Sva ona fantas čna uobraženja intelektualaca,
naivni čin želje da se bude zasnovan.
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Tragovi

Oktobar u junu. Na stolu nenapisana pisma,
nepročitana,
kao obično čudo dana, usitnjeno čudo.
U kljunu ključ, blisko nebu,
a dole, u nizinama, težina prećutanog u
vrednos onoga što postoji kao reč.
Crtež svetlos okolo, svuda, svetli kao fosfor,
romb zakrpe, dobro ušiven,
oblik po meri doživljenog.
Kada bih mogla sve da preću m, bilo bi lakše.
Satni mehanizam, oko vremena,
nedremano oko u pomaku brzokreta,
opominje, zastrašuje, pre .
Kandilj na stolu, paus fleka na stolnjaku,
ugriz na rubu suknje stavljene preko naslona stolice,
ugriz kao slika dodira, purpurni ugriz, krpa.
Na čaši o sak usne, prsta, nemarni zagrljaji.
Prazne vešalice, prazni čiviluci,
prazni cipelari, prazne cipele.
Prazna soba, soba odjeka i prozori koji škripe,
prorez na vra ma s kojih nije uklonjena reza.
Bliži se noć, noć koja nikada više neće bi ista,
i koja uzima od prethodnog jutra talog, težinu.
Ništa od sna nije ostalo, izuzeto iz vremena,
tumačenja lišeno, izvesnos lišeno,
brzokret koji ne brojim, ne s žem,
trag mene, jer možda ipak postojim.
U prevojima vremenskog niza, na granicama
odsečaka,
u tačkama-spojnicama vidiljivog i inog,
ni daleko, ni blizu, između dva znaka, dva dana,
kada bih mogla sve da preću m, bilo bi lakše.

Dragi,
sigurno su i tebi javili da hoće da obnove
sećanje na moju pripovetku Čovek, delite.
Čitao si je,
u stvari, ja sam čitala,
i si tada rekao da se svidela,
ali... ali da ima u njoj jedno mesto
gde Marija neosnovano podseća na mene,
dok je Hardko željan njenih poljubaca.
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Telo pisma

Tom prilikom sam objašnjavala
da je is na višak vrednos ,
i kako priznajem prazninu.
Uvek si bio ilustrator društvenih nauka,
tvoja fikcija je bila magija,
nešto primi vno i halucinantno.
I gitare.
Uz tebe sam,
dragi,
naučila da slušam.
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Nastaviće se...
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Nepomični i slobodni predme

Prozor ka pismu, drveće ka arabici,
raskošno i razgovetno ogledalo na čijoj površi je
fikcija,
s l – lako i neodređeno.
Upražnjena slika koja raduje, koja je najbliža
savršenstvu.
Dominacija ne postoji. Ni smrt.
Udobnost podijuma, scene, udobnost dubine
jastuka,
igra svetlos koja nadgornjava, u vlas čarolije.
Ishod presečen naglom oduzetošću.
Ispod pokrivača gde se nadzire, napinje, pročišćava,
kodifikuje, popravlja.
Telo je sredstvo. Tu se poseže za nečim iza,
daleko iza, i daleko ispod tkiva.
Silazak u pismo gde razdire ono što ne postoji,
gde se jedna noga, poduprta knjigom, perverzno
vrpolji u odsustvu druge,
gde karikatura pogađa telo,
gde je slika koju sam mislila da imam o sebi čist
modni trik,
mrežasta čarapa, šrafura, dakako pomamna, ali i
razarajuća.
Prorokov dlan na kojem se vr srednji prst,
srednja reč, određena ero zmom predstave
pomoću metonimije,
pomoću gledanja.
Javna ljubavna scena: incident proistekao iz
neopreznog opsedanja.
Dva tela u kolapsu.
Njihova čela, njihova čela su podignuta, mokra,
ništa nije rezervisano, ništa nije smišljeno unapred.
Trun na njegovom plavom odelu od serža,
njen šal na vetru dok čekaju tramvaj.
Meka vuna, čvorovi, marame, potkošulje,
nok , puckanje prs ma, zavese, zabranjeno
zadovoljstvo,
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igra koja povređuje diskreciju.
U svetlos budućih popodneva,
muzejski predme , pošteđeni, i bez lingvis čkog
znaka.
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Grad i proleće

Pravo umetnos na nečitljivost, zbog otvaranja
vrata,
zbog otkrivanja šifre, ista vrata koja pridržavaju
jedni za druge,
usplahirena retorika, retorika metalnog novčića
koji Ciganka proverava zubima,
bez većih ambicija od senzacionalis čke štampe
u kojoj se nalaze biseri lirizma.
Mašta o sobici u kojoj živiš kao samac,
pomisao na to da je podeliš s nekim koga si samo
okrznuo pogledom na ulici.
Konkretnost ljudskih izraza svedoči o tome
da su cigle ugrejane od sunca,
zbog neologizma cigli bu ne se znoje i plaču
zajedno sa crvenim maramama kakve imaju
još samo mašinovođe.
Zastrašujuće bogatstvo duha u gradu, na proleće,
ono što bi moglo da osuje i najtalentovanijeg
grafičara
koji je rešio da posvetli kosu palidrvcetom,
da gori, od sunca, preplanuo po parkovima,
pored uličnih svirača na tri žice,
da bi na kraju ipak stavio šešir,
hlad od usijanih metafizičkih noći,
ne baš kicoški, ali svakako nakrivljen.
Usmerava svoja ogledala, igru malog miša
prema reci tekućih zbivanja,
zakopčan da mu mišice pucaju pod košuljom,
gleda prema devojkama,
prema crnom cvetu rascvetanih raskrsnica,
prema raskršćima i novim modnim cipelama
koje neprestano opisuju krugove po gradu.
Bordelska iskustva i s snute pesnice,
provizorijum lepog i ružnog, na smenu,
slobodan, ipak, ali ne da vaskrsne iz mrtvih,
ni da hoda po vodi,
nego da uradi nešto što će i njega samog nadras ,
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nešto spasonosno, u cajno, javno.
Lenjirom iscrtane zgrade, i bandere nakošene,
izglodane telefonske žice kao razapet štrik
za džinovske suknje koje bi svaki dečak
poželeo da zadigne, nesen mentalno.
Nastanjen prostor pojedincima, psima, utakmicama
i vodkama,
prodajom poverenja, prodajom izdaje;
na ćoškovima, je ina domovina, svešću
neuzdignuta,
sve štrči, ništa nije dovedeno u red, sve ide glatko.
Diskretan novac, novac koji šuška dva puta,
deca koja mucaju, bose noge, pacovi,
kad se vadi parčence stakla iz tabana,
bez inscenacija, svako ponaosob dograđuje
i naslućuje celovitost.
Da bi, na kraju, ušao u sobičak, samicu,
siro njski stan, daleko od onog što zovemo
rafinman racija,
nego tek u jedno zagledano kidanje končića
koji viri iz rukava košulje.
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Njen raspored

Retko uspela fotografija na kojoj
tamnoputa žena, svetlih brkova i vijetnamskih očiju,
sedi na krovu stare i izanđale kućerine,
dok joj lepo izvajane noge u lakovanim crnim
cipelama
vise duž limenog oluka poput dve rasparene
bliznakinje.
Muzika čuvenog klarine ste koji
svaki put doteruje pisak tako što pljune pred
duvanje iz obraza,
a obraz elas čan. Na uglu ga uvek možeš vide ,
ili u reci, s nogama u hladnoj vodi.
Ona je pak uredno začešljala kosu, splela kike,
da bi ih odsekla tupom britvom,
stavila u koverat i poslala poštom.
Pune ruke, uvek u poslu, dok joj se noge vuku po
suncu,
penju uz stepenice, i pravo na ulaz. Pozvoni i beži!
Ali pre toga, nečujno, muklo, spus najnoviju ploču
najstarijeg džezera uvijenu u svetlo-smeđ kasapski
papir.
Cvikere, kako bi sunce došlo blaže,
ali one koje ne žuljaju nos,
ne toliko tamne, ne toliko ni svetle. Cvikeraška
mera.
Letnje vreme, julski dan,
nož, nožić, perorez, makar samo simbolično,
auten čna i retka stabla, kriva i kvrgava,
potrudi se da nađeš.
Drvena ku ja za cigarete iz ‘55-te,
đon koji kada udari o pločnik, kažu,
priziva rasulo vrednos ,
opštu zavrzlamu oko ljubavnih tak ka, čežnje, itd.
Dirljiv profil koji neguje, dirljiv naspram pozadine
severnog Dunava, obmanu senke i sunca,
njena ruka koja njiše tašnu, ali i obmana je deo
svega,
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uostalom to se zove slobodan razmah - obmana.
Hiljadu pisama koje beleži na poleđini voznih karata,
uz nadzor kakvog intelektualnog strip zera
koji, nad belim stolnjakom vagon-restorana,
sračunato pravi popis svega što ima.
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Muharem BAZDULJ

GROB
Nikad čovjek ne zna u kojoj će
vjeri umrije .
Ivo Andrić, Sveske,
uz napomenu Nar. reč u Bosni

Snijeg se topi, no zemlja je još tvrda. Teško je kopa :
zato je valjda i jama plića nego bi u ljeto bila. Dok gleda
raku uz rub katoličkog groblja, Miliju Alibegoviću se čini da
će zaplaka . Oči su mu crvene: malo od vjetra, a malo od
tuge. Nikad se nije navikao na bosanske zime, makar ima već
dvadesetak godina da je napus o Mostar. Najprije je zbog
studija pet godina živio u Sarajevu, a za m zbog ljubavi i zbog
posla već šesnaest u ovom nesretnom Jajcu. Malo je ljudi
na groblju u martovski sumrak devedeset druge. Jedva ih je
pedesetak došlo ispra Aliju Đorđevića.
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Alijina majka Enisa radila je kao službenica u sudu, a
Mili je bio sudija. Čini mu se da je oduvijek znao Aliju. Enisin
muž i Alijin otac zvao se Jovan. Bio je skoro dvadeset godina
stariji od svoje žene, ljekar po profesiji. Baš u vrijeme Enisine
kasne trudnoće, petnaestak dana pred porod, njezin se
šesnaestogodišnji brat Alija utopio negdje kod Vodica. Nakon
što se dječak rodio, Jovan je insis rao da nosi ime njegovog
rahmetli šure. Sve se to desilo prije nego je Mili doselio u
Jajce, među m on je tu priču čuo iz Enisinih usta najmanje
deset puta. Jer Enisa je Aliju sama othranila: Jovan je umro
prije dječakovog trećeg rođendana. Dočekala je da joj se sin
oženi pa je i ona umrla, ima tome tri-če ri godine.
Uz samu raku stoji uplakana Lidija, Alijina udovica,
lijepa i kršna žena iz nekog od onih podvlašićkih sela prema
Travniku. Mala Stela, dijete njeno i Alijino, jedva je prvi
rođendan proslavila. Mili je načuo da se ona već sprema
natrag na selo, u roditeljsku kuću, čim pokopa svog čovjeka.
Bili su tako lijepi njih dvoje u proljetnim jajačkim večerima
dok bi šetali korzom: on visok i tankovijast, a ona tek malo
niža i raskošnog bujnog jela. Vjerovatno ima više kila od

Zbog Lidije je Alija batalio fakultet, a da mu ma nije
zamjerila. Spetljao se s njom za vrijeme zimskog raspusta
nakon odslušanog prvog semestra. Prebacio se zapravo na
vanredni studij kad se oženio, no vjerovatno je i sama Enisa
znala da je to tek prelazna faza pred ispisivanje. Nije nikad
Alija bio čovjek od knjige i čitanja, a majka je njegova to vrlo
dobro znala. Brinula se samo da njezin sin ima svoj kruh u ruci,
a on ju je uvjerio da mu za to, kao uostalom ni njoj samoj, nije
potrebna fakultetska diploma. – Mama, si i mene i sebe s te
dvije ruke othranila – govorio joj je, a Enisa napuklim glasom
prenosila svim kolegama uz kafu na pauzi.
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njega, znao je misli Mili, a jednom mu je čak palo na pamet
da se njih dvoje garant seksaju isključivo misionarski: manje
zbog njezinog konzerva vnog odgoja, a više zarad činjenice
da je njoj mnogo lakše kad je on na njoj, nego bi njemu bilo
da ga ona, onako krupna, zajaši.

Još uvijek snena Lidija kao da je zaboravila sinoćnju
prepirku. Nije joj ipak bilo jasno oduševljenje Alijino dok joj
je pred očima mahao listom novinskog papira. U zaglavlju je
stajalo Zenička industrija mlijeka, a ispod sitnije raspisuje,
za m krupno i velikim slovima OGLAS, pa ponovo sitnije
za popunu radnog mjesta, pa podebljano distributer, nešto
niže jedan izvršilac za područja opš na Donji Vakuf, Jajce,
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Nije Aliji, među m, bilo lako, naročito kad je Lidija
zanijela. Dotad su njih dvoje zapravo živjeli od danas do
sutra: Alija je povremeno konobarisao, njoj bi potkatkad
nešto love poslala sestra iz Njemačke i to im je bilo dosta.
Beba je ipak bila nešto drugo, beba je mijenjala sve. Tražio
je h dana Alija posla na sudu, no posla nije bilo. Potucao se
od nemila do nedraga po jajačkim firmama, bivšim sourima
i ourima, ali posla ni za lijeka nije bilo. I onda se jedne noći
zapio, došao kući u dva ujutro i posvađao se s Lidijom. Ona
ga je trudnički nervozno iznapadala na pasja preskakala. Te je
noći, prvi put u braku, Alija prespavao sam na kauču. Slabo
je zapravo uopće i spavao. Oko pola osam, dok je Lidija još
spavala, izišao je kupi kruh i mlijeko. Svra o je usput na
kafu u obližnju baštu i tu uzeo čita novine. Ugledao je oglas
za koji je bio siguran da će mu promijeni život, istrgao tu
stranicu iz novina i otrčao kući probudi Lidiju i obradova je.
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Mrkonjić-Grad i Šipovo. Uslovi su bili SSS i vozačka dozvola,
a prijave su trebale bi potpune i blagovremene. Lidija se
brzo razbudila. Ovo bi bilo super, rekla je, samo da te prime.
Mjesec dana kasnije Alija je već radio za ZIM.
U če ri općine ove mikroregije s Jajcem kao
nezvaničnim središtem uglavnom je prodavano mlijeko iz
banjalučke mljekare, a ambiciozni je menadžment iz Zenice
u osvit tranzicije želio valjda poveća svoj promet u tom
kraju te su se tako ovi ekonomski činioci umiješali, činilo se
sretno, u život male obitelji Đorđevića. U vrijeme kad je mala
Stela počela sisa mlijeko iz grudi svoje majke, Alija je već
uveliko bio dobri duh lokalnih radnjica, trgovina, granapa i
samousluga. Sjedao je u svoj karavan već u tri ujutro, a vozeći
brzo po pustoj ces u Zenici je bio prije pet. Preuzeo bi svoju
turu i razvozio je tamo negdje do osam. Tad bi se vra o kući,
svalio se i spavao do podne ili pola jedan. Navikao se na
ovaj bizarni bioritam spavanja u dva dijela tako da mu se za
vrijeme praznika ili godišnjeg odmora često dešavalo da se
probudi oko pola tri, onako iz čista mira, te da onda ne može
zaspa do jutra. No volio je svoj posao i često govorio da ga
ne bi mijenjao za nijedan drugi. – Možda sam počeo iz nužde,
ali sad vidim da mi ne bi bilo bolje ni da sam kakav direktor –
tako je pričao.
Volio je Alija vozi i činilo mu se skoro blesavim
što mu neko plaća to da vozi. A vožnja usred noći i u rano
jutro bila je posebno lijepa. Svako je godišnje doba nosilo
nešto svoje, pa čak i svaki mjesec. Zimi bi Alija znao krenu
prema Zenici i prije tri jer se kroz snijeg sporo probijao uskim
bosanskim drumovima. Zimi noć vlada i do sedam ujutro, ali
mjesečina na snijegu blješ srebrno, a i zvijezde su nekako
sjajnije. Buđenje proljeća Alija je pra o preko kraćenja noći
i preko bokora poljskog cvijeća uz šumarke kraj ceste. Lje
se opet već u tri naslućuje zora u gus m tamno ljubičas m
preljevima, a što su Alijina ustajanja mračnija zna da je jesen
to bliža. Neki se rituali, među m, ne mijenjaju. Tako Alija
dok vozi prema Zenici i natrag uvijek sluša Treći program
sarajevskog radija. U gluhoj noći i bijelim jutrima on sluša
ozbiljnu muziku, pate čna glumačka čitanja poezije, radiodrame i duge ritmične rečenice filozofskih rasprava i eseja
o književnos . On ne voli čita , ali voli sluša ; čitanje ga je

A inače, izvan auta, radio nikad i ne sluša. Ni televiziju
ne gleda, osim katkad neki film na videu. Novine ne kupuje,
tek prelista povremeno u kafani zadržavajući se duže samo
na sportskim stranicama. Žene se i djeteta, među m, ne
može nagledat. Jedan je od onih očeva što znaju s bebama: i
smirit i uspavat i pelene promijenit. Kad su on i Lidija počeli
malu izvodi u kolicima uvijek ih je Alija vozio. A kad sjednu
negdje više gleda u Stelu, nego u Lidiju. Svake noći kad pođe
na posao zagleda se u krevetac sa usnulom curičicom, a
svako jutro kad se vra prvo je le pogleda . I u kolima mu
njezina slika, ali svake nedjelje drukčija. Jer otkako se Stela
rodila jajački fotograf Ismić nije imao bolje mušterije od Alije.
Svaki pet-šest dana donosio je na razvijanje novi film. Kao da
je želio od vremena ote što više trenutaka njezinog ranog
dje njstva, te prvotne faze života za koju svi psiholozi kažu
da je presudna za formiranje ličnos , a koje se opet, kao po
pravilu, niko ni u tragovima ne sjeća.
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zapravo uvijek uspavljivalo, a ovaj mu program pomaže da
ostane budan dok vozi sam bez saputnika i sagovornika.
Pokatkad i priča sam sa sobom, odnosno promrmlja kakvu
kratku repliku pa Jesi ga i zapetljo, Habermase ili Dobro
kažeš, moj Benjamine ili Zna ga i ovaj Krleža šuknut ili Svaka
čast, Mocarte, svaka dala ili Joj, Mihaliću, jesi i dosadan.

Svađali su se burno i žestoko i te martovske noći, a
onda se već nakon ponoći strasno mirili. Nije Alija te noći
pošteno ni oka sklopio, a bila su tri sata i trebalo je poći
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Lidija je povremeno predlagala Aliji da traži drugi
posao, ali on za to nije h o ni ču . Govorila mu je da je posao
opasan, da plata nije tako dobra da bi on svake noći riskirao
i vozio par sto na kilometara. Ona je kao i mnogi nevozači
noćnu vožnju smatrala težom od dnevne i činilo se da joj teže
pada to što on noću vozi do Zenice i natrag, nego što bi joj
smetalo da kojim slučajem svaki dan vozi do Zagreba, ali dok
sunce sja. Zaludna su bila Alijina ubjeđivanja kako on više
voli vozi noću, kako mu prija gleda zlatne pruge farova što
sijeku crni kolovoz, kako je, u krajnjoj liniji, noću i sigurnije
vozi jer ima manje saobraćaja, a kako se on u vožnji ne boji
svoje greške, nego kakve budale za volanom iz suprotnog
smjera.
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prema Zenici. Nije ga Lidija odgovorala, makar ju jest bilo
strah zbog njegove neispavanos , ali nije željela tako brzo
pokopa pomirenje. Mnogo će si puta kasnije zamjera to
što ga nije ni pokušala spriječi , a ako je išta bude tješilo biće
to tek činjenica da za Aliju nije bio fatalan njegov umor te da
bi se ista stvar desila i da je spavao kao janje.
Ujutro su na Komaru našli izrešetan Alijin karavan, a
na asfaltu su se miješali krv i mlijeko. Na povratku iz Zenice
Alija je naišao na barikadu. Tih su noći bradonje izlazile na
raskrižja i planinske prevoje, blokirali saobraćaj i prije li, a
Alija je bio prva žrtva u svom kraju. Niko nije znao šta se tačno
desilo, no činjenica je da su se ubice uspaničile i razbježale.
Zašto su ga ubili niko nije znao, kao što se nije znalo ni to da li
su znali koga ubijaju i da li su uopće namjeravali koga ubi ili
se kakva pijandura osilila.
Alijino su jelo dovukli u Jajce i tad je nastupila ona
mučna posthumna tragedija koja se ovih dana neprestano
mota po mislima Milija Alibegovića. Svi su znali da je Alija
mrtav, o tome su pisale i novine, o tome se govorilo na radiju i
televiziji, no na jajačkim zidovima te po jablanima i topolama
nije bilo smrtovnica, a nije se znalo ni kad će bi sahrana. A
čaršija je brujala o razlozima.
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Kažu da je Lidija željela da Alija bude ukopan na
muslimanskom groblju, uz mezar svoje majke Enise i kažu
da iz islamske zajednice nisu htjeli ni ču za to. Nećemo na
našem groblju kopat ni Đorđeviće ni Karađorđeviće, rekao je
navodno neko uplakanoj Lidiji. I kažu da je ona potom o šla
do popa pravoslavnog želeći svog muža pokopa do oca mu
Jovana, a da joj je ovaj, vele, rekao kako ne može Aliju na
posvećenoj i krštenoj zemlji sahranit. I kažu da je Lidija sva
u suzama o šla župniku Jozi, a da se ovaj na kraju smilovao.
Bilo je, naravno, i onih, a takvih je bilo ponajviše, što
su govorili da Lidija mrtvog Aliju krs i to po svom zakonu, no
Mili je takve iskreno i duboko prezirao. I prezirao je kasabu
u kojoj, kao i u svim bosanskim kasabama, grobljima ravnaju
vjerske zajednice i u kojoj je plava smrtovnica bez simbola
zapravo pokojnikova žuta zvijezda: znak da nije ničiji i da je
gori od pseta. I osjećao je da će zaplaka dok je tvrda zemlja
padala po mrtvom Aliji, osjećao je kako suze nadiru snažno i
neumoljivo, ali se suzdržavao koliko je dugo mogao.
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A kad je u tvrdoj bosanskoj zemlji, između špicaste
tarabe i mase rimskih križeva ugledao pravokutnu ploču
sa Alijinim imenom, suze su grunule. Ono malo ljudi što su
ispra li Aliju čudno su ga gledali, a Lidija mu je prišla pa ju je
zagrlio i grcajući je pokušao tješi . On je, među m, djelovao
neutješnije od nje, a nije zapravo ni znao zašto plače. Ili ipak
jest. Sje o se svoje pokojne majke Mare i njezina ponosa što
joj je sin sudija, ugledan i pametan čovjek. Dobra ma Mara
bila je prak čki nepismena i za cijelog je života pročitala samo
jednu jedinu knjigu: Zagorkinu Gričku vješ cu te je do smr
pučke mudros iz ove knjige smatrala za skoro vrhunaravna
otkrovenja. Mili se nekoć smijao tome, a sad se uz jecaje
sjeća kako bi mu ma polako i svečano znala govori : – Samo
srodna bol može izmami suze, jer upravo sami zbog sebe
plačemo. Sjeća se Mili svoje mrtve majke, sjeća se njezinih
riječi, plače i misli: bože dragi, đe će mene kopat?
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Saša ILIĆ

REVOLUCIJA ĆE MI VRATITI MLADOST

Budilnik se oglasio prodornom metalnom jekom sa
nahtkasne kraj kreveta. Fluorescentne kazaljke su pulsirale u
polumraku sobe. Vladimir Berat je izvukao ruku ispod
pokrivača i refleksno potražio izvor buke, među m kada je
pokušao da utuli zvono, njegovi prs su završili u čaši sa
vodom koja se pritom prevrnula i otkotrljavši se, lupila o pod.
Čovekova ruka je onda nasumično počela da lovi: zgrabila je
najpre naočare, pa olovku da bi naposletku nespretno
dohva la metalnu ručku budilnika, zaustavivši napokon
zvonjenje. Tišina koja je nastupila nakon ovog manevra još
uvek je trala u njegovim ušima i nije se smirivala dugo, kao
da je iznenadni metalni zvuk ozbiljno narušio minulu noćnu
ravnotežu. Sada je sve ponovo bilo mirno. On je još uvek
ležao, poluprobuđen, nespreman da se digne iz kreveta koji
mu se činio kao srasli deo tela. Razmišljao je kako takav ne
može da ustane ni da napravi ijedan korak. Ovo mu se
obično događalo nakon celonoćnog rada. Znao je da treba da
sačeka kako bi taj osećaj oslabio. Često bi se pitao pošto sve
to prođe, da li je on sebe samo zavaravao ili je taj noćni teret
zaista bio stvaran. Nije imao odgovor. Tek, teret bi nestao
ubrzo kada bi izvukao i drugu ruku, i protegao se. I ovoga puta
je učinio isto. Onda se prevalio na bok, prema nahtkasni.
Pitao se zbog čega je sinoć ostavio sat tako daleko. Obično ga
je stavljao na isto mesto gde bi ga ujutru lako pronašao.
Vladimir nije podnosio ta mala iskliznuća iz reda. Činila su ga
nervoznim i nesigurnim. A to nije voleo, naročito ne na
početku dana kao što je ovaj. Kao što će možda bi sutrašnji
dan. Ta misao ga je naterala da se rasani mnogo brže nego
inače. S m zvonjenjem otpočelo je da se odmotava neko
klupko njegovog života za koje je dugo verovao da se više
nikada neće pokrenu . Vladimir je seo na ivicu kreveta
osećajući kako mu jutarnja hladnoća prija. Prs ma je prošao
kroz kosu. U poslednje vreme, otkako više nije morao da
odlazi na posao u Odeljenje za informisanje Gradskog
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komiteta, gde je već godinama radio kao lektor, dozvolio je
sebi da ne posećuje frizera baš tako često. Sada mu je kosa
već pokrivala vrat. Možda i previše, pomislio je, pokušavajući
da izmeri prs ma njenu dužinu. Ustanovivši tri debljine prsta,
odlučio je da u toku dana ipak ode do svog starog berberina
u Sinđelićevoj ulici, skra i opere kosu. Na kraju krajeva, da
čuje šta ljudi misle o svemu što se događa. Berberi i taksis su
oduvek bili najvažnije javno mnenje u Beogradu. Bar za njega.
Tu se merila težina svake izgovorene ili napisane reči. Ne u
novinama, kako su mnogi mislili. Ne. Novine su bile samo
provodnici energija koje su svoj pravi oblik dobijale u m
nezvaničnim forumima ovih dvaju esnafa. Tu je mogao
najlakše da oceni koji je list bio u prednos kod čitalaca i zbog
čega: Borba ili Poli ka? Bila je to naizgled večna dilema koja
je poslednjih meseci i njemu postajala sve važnija. Ustavši sa
kreveta, potražio je nasumično papuče i krenuo prema
kupa lu. Zastao je za trenutak i otvorio vrata na Ireninoj sobi.
Upalio je svetlo i pre nego što je ustanovio da te noći nije
spavala u svom krevetu, ose o je snažan udar u očima, zbog
čega je brže-bolje vra o prekidač u prvobitni položaj. Ponovo
je bio u prijatnom polumraku. Na putu do kupa la, zakačio je
nešto na podu, otresao nogu i oslobodio se. Pretpostavio je
da se radilo o košulji. Ostavio ju je na podu. Borba ili Poli ka?
postavio je sebi pitanje kada se našao pred ogledalom. Onda
je upalio svetlo: u trenutku je iščezla koprena sa tamne siluete
koja je do maločas zurila u njega. Poli ka, odgovorilo mu je
osmehnuto lice iz ogledala: na njemu su još uvek bili vidljivi
tragovi šminke, svetlog pudera i maskare koja se oko očiju
donekle razlila praveći mu neprirodne podočnjake. Jedino su
njegove pune izvijene usne, namazane jarkom crvenom
bojom još uvek čuvale formu. Vrh nosa je, među m, usled
noćnog češanja ili trenja sa jastukom, ostao bez boje, pa je iz
čitave te palete provirivao kao sumorna jutarnja hrid. Vladimir
je opipao svoje lice, približivši se ogledalu kao da želi da utvrdi
da li je to zaista bio on. A onda je iz ormarića izvadio veliku
plavu ku ju kreme „nivea“ i tupfer vate kojim je, uvežbanim
pokre ma počeo da skida šminku. Polako se pomaljao njegov
stari lik. U prvom trenutku mu se učinilo kako mu je koža na
jagodicama dobila neku neuobičajenu pigmentaciju. Ali se
ispostavilo da se radilo o crvenilu koje je nastalo usled
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iritacije. Ubrzo je nestalo. I sve je bilo kao i ranije. Bio je
zadovoljan. Ipak je koris o profesionalnu šminku. Nije to bilo
kao ranije kada je od Vere pozajmio stari puder i ruž. Lice mu
je buknulo kada je posle prve probdevene noći, našminkan,
zaspao na papirima za stolom. Pod prs ma je osećao kako
mu neveliki ožiljak na levoj slepoočnici pulsira. Nije bio
siguran da li je do toga došlo usled fizičkog iscrpljivanja ili
kožne infekcije lošom šminkom. Nakon te prve noći, shva o
je dve stvari: da njegovo lice ne trpi bilo kakav mejk-ap i s
druge strane da mejk-ap ne čine samo karmin i puder. Vera ga
je zaprepašćeno pogledala kada ju je sutradan pitao gde
nabavlja šminku i koje marke najčešće koris . Shva o je da je
zbog nečega postavio neprijatno pitanje. Izgledalo je kao da
se pos dela u prvom trenutku, a onda je izvadila ogledalce iz
tašne i ogledajući se iz velike blizine, odgovorila mu da njoj
šminka nije bitna, ali da svakako treba ima u vidu da se koža
s godinama menja, i da ona zahteva svoje. Jednom rečju,
koris la je sve i svašta. Uglavnom je inu šminku. Ose o je to
Vladimir na vlas toj koži. Nije baš najbolje uspeo da joj
objasni zbog čega se odjednom zainteresovao za tu stvar.
Sedeli su tog popodneva u baš hotela Moskva na Terazijama.
Verina duga smeđa kosa bila je prebačena preko levog
ramena. Upravo se spremala da krene kući kada joj je postavio
to pitanje, potpuno je zbunivši. Onda je podigla kragnu
man la, ustala i pokušala da se osmehne. Vladimir je ostao
za stolom, zureći u njenu priliku koja je polako odmicala ka
podzemnom prolazu. Uskoro je više nije video. Ostao je sam
sa svojim otkrićem od prethodne noći, koje ga je uzbuđivalo
više od pogleda na Verin beli hipno čki vrat. Od tog dana je
počeo da istražuje u svetu šminke. O šao je do male drogerije
Jasmin i kupio svoj prvi Diorov set. Bilo je to u Makedonskoj
ulici, pored prodavnice šešira Begej, u čijem izlogu je h dana
na tamnoputoj lutki stajao rkizni slameni šešir širokog
oboda. Kada je ušao unutra, ose o je najpre nelagodnost
koju je, kako mu se činilo u tom času, mogao da prepozna u
izrazu svog lica u velikom ogledalu, postavljenom pored
pulta. Nije znao šta da kaže prodavačici koja mu je diskretno
prišla i upitala ga šta želi. Kada su na koncu zajednički došli do
toga da mu je potreban večernji mejk-ap „za suprugu“,
predložila mu je mali Diorov set. Za početak, rekla je
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namignuvši mu. U stvari nije znao da li mu je zaista namignula
ili mu se kasnije učinilo da se to dogodilo. Uplašio se pri
pomisli da je ta žena u trenutku možda prozrela njegovu malu
tajnu. Pla vši, zgrabio je kesu i pobegao iz drogerije,
obećavajući sebi da se više nikada neće vra . I zaista ga
dugo nije bilo. Ceo jedan dan. Sledeće noći je shva o da će
mu bi potrebno i mleko za skidanje šminke, za m tupferi
vate pre svega, alkohol, lak za nokte, pa aceton, pribor za
manikir. Pomislio je kako šminkanje nije naivna stvar i da je
zahtevalo od čoveka mnogo više nego što se moglo
pretpostavi . Skidanje šminke i čišćenje lica bilo je podjednako
važno kao i izbor mejk-apa. Kada se ponovo našao pred
vra ma Jasmina, pomislio je kako više nikada neće moći da
se oslobodi te zavisnos koja je kod njega rapidno
napredovala. Za pultom je stajala ista prodavačica u ljubičastoj
košulji i razvrstavala lakove za nokte prema ton-skali. Uslužno
se osmehnula, ali nijednim gestom nije pokazala da ga se
seća. Bio joj je zahvalan na tome. Tako je vešto radila svoj
posao da joj se Vladimir potpuno prepus o, slušajući je kako
priča o šminkanju kao o egzistencijalnom problemu prvog
reda. U jednom trenutku se trgao, kao da se prenuo iz
letargije, videvši kako mu ona na nokat malog prsta nanosi
različite nijanse laka. Upitao se šta on to radi u drogeriji s tom
ženom čiji govor ga je zavodio, terajući ga da poveruje kako
su te boje na njegovom noktu izraz njegove zatomljene
ličnos . Pogledao ju je u oči, susrevši se sa hladnom zelenom
raspuklinom njenih dužica. Oči su joj bile donekle azijatski
iskošene, ali on nije mogao da proceni da li je to bila prirodna
kosina ili ju je ona pos gla veš m šminkanjem. Ona, među m,
nije prestajala da priča skidajući mu acetonom nanose laka.
Vladimir je shva o da je deo opijenos po cao od njenog
parfema čiji miris ga je pozivao da zaboravi na uobičajene
konvencije ponašanja. Neznatno se približio njenom dugom
osunčanom vratu i snažno udahnuo. Ose vši kako gubi
kontrolu nad sobom, povukao je ruku k sebi i rekao joj da bi
želeo da kupi bezbojni lak. Prodavačica je klimnula glavom,
rekavši mu da je to dobra odluka. Pružajući mu kesicu sa
lakom, žena se osmehnula. Vladimir je bez pozdrava napus o
drogeriju. Tako je prošao njegov drugi susret sa Evom. Hodao
je Makedonskom ulicom sve do zgrade Poli ke, pred kojom je
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ins nk vno zastao kao da se odjednom se o da nije trebalo
krenu u tom pravcu. Među m, jedan pogled u visinu vra o
mu je samopouzdanje. Konačno je ose o da mu je ta stvar sa
Poli kom počela menja život. Dugo je tavorio u Gradskom
komitetu, okapajući nad besmislenim tekstovima –
izveštajima, planovima i govorima, uglavnom bez ikakve
ideje. Sve je to trebalo nekako uredi i doves do stanja
čitljivos , što nije bilo nimalo lako. Taj jezik s kojim se
svakodnevno rvao kao da je bolovao od amnezije. Njegov
posao bio je da ga oživi, oslobodi ga ukočenos i nauči ga da
se ponovo seća. Kao da je svim m ljudima bio potreban neko
ko bi im najzad pokazao kako izgleda jedna ispravna rečenica.
Ali bilo je to, izgleda, nemoguće... – Nemoguće, ponovio je
poluglasno Vladimir, završavajući čišćenje lica pred ogledalom
u kupa lu. Mahinalno je opipao svoju glatku kožu i zadovoljno
se osmehnuo. Još jedna noć bila je gotova.
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*

Iznad table teškog trpezarijskog stola, nasuprot
Vladimiru, izvirivala je velika žućkasta glava mačka Kokoa koji
je svojim opsesivnim pogledom pokušavao da mu saopš
da je gladan. Mačak se odmah, pošto je Vladimir počeo
spremanje omleta, popeo na stolicu i započeo svoj jutarnji
ritual izmamljivanja doručka. Pošto Irena nije bila tu, nije mu
ništa drugo preostalo nego da se sam izbori za svoj obrok
kod Vladimira. Njeno odsustvo je, s druge strane, otvaralo
mogućnost da konačno pojede nešto ukusnije od mačje hrane
koju mu je Irena obično kupovala. Tako mu se Vladimirov
omlet sa slaninom verovatno činio kao pravi presedan u
nizu sumornih dana i jednolične mačje prehrane. Vladimir,
među m, nije mnogo hajao za to. Stavio je pored tanjira svoj
crni notes i između zalogaja bi dopisivao šta sve treba obavi
u toku ovog značajnog vikenda. Tek kada je podvukao niz
stavki, shva o je da je dva puta upisao „podšišivanje“. Pošto
je precrtao tu ponovljenu obavezu, upisao je „odlazak kod
Eve“. Pokušao je jednim pogledom da obuhva svoja dva
dana na papiru: ličili su mu na impresivni uspon uz planinu.
Podigao je glavu, neho ce želeći da podeli s nekim svoje
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iznenadno ushićenje ali s druge strane stola ga je dočekao
Kokoov pogled pun prekora. Vladimir se namrš o i vra o
omletu i notesu. Kao da je za trenutak izgubio nit. Pokušao je
da se prise šta ga je toliko ushi lo načas. Žvaćući, shva o je
da to sigurno nisu bila pržena jaja. A onda se vra o na notes,
pogledao je spisak i shva o. Ovaj petak i subota biće mu prva
velika nagrada u životu. Možda i jedina. Možda sve ostalo
nije ni važno, pomislio je ubadajući poslednji komad omleta.
Koko je ispus o mjauk razočaranja. Pogledi su im se sreli na
trenutak. Vladimir se zbunio: u aprilu je napunio četrdeset i
šest godina. Možda je suviše rano za takvu počast. Pokušao
je da se se koliko je godina imao Andrić kada je 1961. o šao
po nagradu u Stokholm. Ne više od sedamdeset, zaključio
je. Nikada nije bio u dobrim odnosima sa ciframa. Oduvek
mu je bilo teško da zapam nečiji telefonski broj ili godinu
rođenja. Čak i Andrićevu. Još na fakultetu je mešao godine
rođenja Crnjanskog, Krleže i Andrića, ali kasnije je pronašao
jedinstvenu formulu vršnjaka: dva plus dva. Jedan od njih i
najveći, tj. Andrić, mislio je Vladimir, bio je vršnjak sa Titom,
a za Titovu sahranu je predsednik Gradskog komiteta naložio
da se pripremi osamdeset osam ruža. Tito je umro pre osam
godina, računao je Vladimir pospremajući sto, što znači da
je Andrić rođen 1892. i da je u Stokholmu imao šezdeset
devet. Razlika od dvadeset tri godine ga je sneveselila.
Zaista, pomislio je, možda je sve to došlo prerano za njega.
A možda i nije. Svi znaci su nagoveštavali da će se nešto
bitno dogodi u njegovom životu: najpre susret s Verom Zec,
a potom velika siva koverta koja se nekim čudom pojavila
na njegovom radnom stolu. Moglo bi se reći da je sve to
nahrupilo istovremeno. Već je pomišljao da njegov jednolični
život s ćerkom, koja je imala sve manje razumevanja za
njega, ništa neće moći da promeni. Ustajao bi rano, uzimao
svoju torbu i odlazio u Komitet, gde ga je čekala njegova
kancelarija. U toku radnog dana imao je polučasovnu pauzu
od dvanaest do pola jedan, što bi on iskoris o da pobegne
od gomile papira i nepismenih tekstova, i okrepi se čašicom
pića u Brankovini. Obično bi usput kupio Poli ku, prelistao je
na brzinu, uzaludno pokušavajući da se probije kroz nemuš
jezik novinskih članaka. Ispijajući svoje piće, Vladimir Berat je
shvatao da je taj jezički sindrom zahva o sve oko njega i da
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izgleda nije bilo načina da se ponovo pronađe jezik kojim bi se
prenosile informacije tako da čovek može bez poteškoća da
razume poslatu poruku. Čitalac u Beogradu bio je primoran
da domišlja šta to piše „između redova“ ili zbog čega su dva
teksta objavljena jedan pored drugog ili zašto se baš u ovom
trenutku pojavljuje neki feljton i da li to ima neke veze sa
događajima na poli čkoj sceni. Pre nego što je hteo da krene
nazad na posao, Vladimiru je zapao za oko jedan članak o
pripremanju Gebelsovih četvorotomnih dnevnika za štampu
u minhenskom Zauru. Se o se da je nedavno čitao o aferi oko
pojave lažnog Hitlerovog dnevnika, a pre toga o poslednjim
danima Rudolfa Hesa. Možda je to imalo neke veze sa
današnjim stanjem jezika, pomislio je, taj niz slučajnos koji
je donosio tekstove o nacis ma i njihovom dobu. Uzdrhtao
je pri pomisli da se možda, negde u svetu, obnavlja zla kob
Trećeg rajha. A Jugoslavija? zapitao se: Jugoslavija će bi prva
na udaru. Vidno uznemiren tom mišlju, brže-bolje se vra o
na posao.
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Vladimir Berat je obukao svoj somotni sako, uzeo
kišni man l sa čiviluka i dograbivši staru kožnu torbu u kojoj
je već bio zadenut kišobran, izašao je iz stana. Na ulici ga je
pored gužve dočekao i iznenadni osećaj nelagodnos . Dok je
plaćao novine na trafici, prime o je da mu se sa nok ju još
uvek presijavao bezbojni ali izrazito sjajan lak. Zgrabio je
Poli ku, i brzo sklonio ruku sa pulta. Kusur od dvesta dinara
nerado je ostavio na keramičkoj tacni. Bio je štedljiv i taj
donekle iznuđeni gest ga je oneraspoložio. Pogledao je još
jednom novac na tacni a za m prodavca u trafici, koji mu se
osmehnuo u znak zahvalnos . Nije imao izbora, okrenuo se i
nastavio da korača, probijajući se kroz gužvu. Usput je
preleteo preko naslovne strane novina ne bi li pronašao nešto
važno u vezi s poslom. Onda je zastao, shva vši da mu je
poslata jasna poruka. U malom okviru na dnu naslovne
strane, u crnom masnom sku, stajalo je nekoliko rečenica,
kako je Vladimir razumeo, upućenih upravo njemu. Bila je to
najava Poli kinog specijalnog izdanja Bitka za is nu: „Narod
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je sam ispisao svedočanstvo svog vremena!“ Sâm, pomislio
je Vladimir: Kako da ne. Bili su to plodovi njegove i samo
njegove bitke, odnosno rubrike kojoj se ozbiljno posve o
poslednjih meseci. Zapravo, sve se odvijalo po planu.
Poprimalo je obrise nečeg što niko nije mogao da predvidi, pa
ni on sam. Vladimir je zastao pred izlogom male berberske
radnje u Sinđelićevoj ulici i pošto je ustanovio da nema
mušterija, ušao je unutra. Gojazni berberin An ć sedeo je na
klupi za mušetrije i čitao novine. Izgledalo je kao da se nije
iznenadio kada je ugledao Vladimira na vra ma. – Dugo me
nije bilo... – rekao je Vladimir kačeći man l na kuku iza vrata.
– Zar? – nasmejao se berberin ispod oka, nastavljajući da
čita: – Samo vi sedite... Ja moram još ovo da pročitam... –
Razume se, rekao je Vladimir i seo u udobnu stolicu za šišanje
naspram velikog ogledala u kome je mogao da vidi pozadinu
berberske radnje, kalendar sa slikom Malog Lošinja,
uramljenu majstorsku diplomu, mali stočić pretrpan dnevnom
štampom i zamišljeno lice berberina An ća, na kome bi samo
guste obrve povremeno zaigrale prilikom čitanja. – Eh, eh, šta
je to sutra? – pitao je berberin astma čnim glasom, odloživši
novine. – Mislite na utakmicu? – rekao je Vladimir tobože
zbunjen: – Sutra je subota... – Heh, da, – promrmljao je
berberin zagledajući Vladimirovu kosu: – Hoćete samo šišanje
ili...? – I podšišivanje i pranje, odgovorio je Vladimir: – A može
i brijanje. – Kao i obično, dakle... – Znam da je utakmica, ali
kakva? – Zašto to kažete? – Pa vidite, Vladimire, eh, eh, to
sutra neće bi obična stvar... Ja vam garantujem. Pa, vi to
bolje znate. – Trebalo bi – reče Vladimir prepuštajući se
frizerovim veš m rukama. Pošto mu je privezao široku teget
maramu oko vrata, berberin je počeo da ga češlja: Hoćete da
skra m kao i obično. – Da, da, potvrdio je Vladimir: Kao i
obično. – Onda na pe cu? – Dajte na četvorku... I pranje. –
Razume se, eh. I pranje. I brijanje. – A šta vi očekujte sutra?
– Ih, zar se ja pitam. – Pa ovo je, valjda, još uvek samoupravno
društvo. – Ne zasmejavajte me – reče čovek teško dišući: – Ko
još ovde samoupravlja? Pa ni Ivica Osim ne zna koga će sutra
u m. Čitate li štampu? – Pa nije baš tako – negodovao je
Vladimir. – Verujte mi. Prošla su ta vremena, eh, eh. Kad vam
kažem – uveravao ga je berberin dok je mon rao češalj na
mašinici za šišanje: – Htedoh vam reći, pokosiće nas u toj
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utakmici... Ovako! – I berberin pri skom na dugme uključi
mašinicu koja poče nervozno da zuji k pored Vladimirove
glave. On htede da kaže kako se ne slaže s m, ali videvši
berberinovu odlučnost u ogledalu, samo zatvori oči. Zaista,
pitao se Vladimir dok mu je mašinica klizila po vratu, kako se
to dogodilo da neko ispadne iz igre, a drugi bude iznenada
uključen. Kao on. Možda kao Dejan Savićević. Kao još neki
ljudi koje poznaje. U početku je verovao da se to njemu
dogodilo slučajno. Krivio je Irenu i mačka Kokoa, ali potom je,
sećajući se Aristotela, shva o da se tu ipak radilo o nekoj vrs
entelehije, nekakvoj višoj energiji koja je samoj sebi odredila
pravac i svrhu. Tako je jednog dana, na kancelarijskom stolu
lektora Vladimira Berata osvanula velika sivkasta koverta sa
porukom „Preda uredniku nedeljnog izdanja Poli ke“. Dve
reči bile su dvostruko podvučene, sećao se Vladimir: „preda “
i „nedeljnog“. Kada je kasnije razmišljao o toj naknadnoj
intervenciji, shvatao bi da se radilo o signalima koji su bili
upućeni različi m osobama. Prva zapovest – njemu, a druga
– uredniku. Pošto je ustanovio na kalendaru koji je dan,
shva o je da ne mora odmah nakon posla da juri u Poli ku,
već da će moći sutradan ujutru da odnese tu pošiljku. Ionako
je sa Verom te večeri trebalo da ide na Kaporov Kraj vikenda.
Bio je to njihov prvi izlazak. Pošto je posle podne s gao kući,
već sa vrata ga je zapahnuo rezak miris akrilne boje. Irena je,
uprkos njegovom pro vljenju, u međuvremenu počela da
farba police za knjige u crno. Nje nije bilo kod kuće, ali je zato
dnevna soba bila u opštem haosu. Knjige poređane pored
zida, nasred sobe hrpa novina i časopisa, dok su se tri sveže
prefarbane police sušile na raširenim novinama. Po sobi je
tumarao mačak, gotovo omamljen isparenjima. Vladimir je
odložio kovertu i novine na sto i odmah otvorio prozor. Nije
imao mnogo vremena. Trebalo je da se istušira i spremi za
izlazak. Pogledao je na zidni sat i brže-bolje počeo da se
svlači, žureći ka kupa lu. Te večeri mu baš ništa nije polazilo
za rukom. Najpre je zakasnio na sastanak ispred
Jugoslovenskog dramskog pozorišta, potom je telefonirao
Veri sa govornice, ali nje nije bilo kod kuće. Zbog toga se
vra o u pozorište i ušao na predstavu. Napravio je opštu
pometnju dok je pronašao svoje mesto. Pokušavao je da pra
igru na sceni, nadajući se da je Vera tu negde i da će se posle
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predstave naći u holu. Predstava se, među m, završila ali
Vere nije bilo. Vladimir se probio među prvima do garderobe
i tamo je čekao sve do izdavanja poslednjeg kaputa sa čiviluka.
Svi su o šli i još samo on je stajao naslonjen na pult, zureći u
garderoberku. Krenuo je kući, gde ga je dočekao is onaj
miris. Dok je zaključavao vrata, učinilo mu se da je nešto jači
nego tog popodneva. Zavirio je u dnevnu sobu i zatekao is
nered. Prozor je bio zatvoren. Vladimir je odahnuo,
raskomo o se i ušao u sobu. Razmišljao je šta će reći Veri
kada je bude nazvao. Bio je to vrlo neprijatan početak jedne
veze. Tada se se o koverte. Prizor na stolu ga je prestravio.
Velika crna fleka, iz prevrnute kan ce sa farbom, beše se
proširila preko stola, zahva vši i jedan deo presavijenih
novina, i koverte pod njima. Vladimir je jeknuo, zgrabivši
kovertu i novine sa stola. Brzopleto je pregledao kovertu i
ustanovio da se crnilo u vidu dvozube nepravilne viljuške
duboko zarilo u nju. Iscepao je kovertu sa neoštećene strane
i pažljivo izvukao njenu sadržinu. Bila su to če ri, sada
slepljena lista, o pkana na pisaćoj mašini, očigledno staroj,
pošto je veći deo vidljivih redova imao dve boje, crvenu i
crnu. Vladimir ih je pažljivo razdvojio i poređao na pod, jedan
pored drugog. Ustanovio je da su crnom farbom bili prekriveni
uglavnom gornji delovi listova, kao i središnji, i to počev od
leve margine ka sredini stranice. Na svu sreću, format koverte
bio je nešto veći od listova papira, pa je ona crna viljuška
uspela da proburazi samo levu marginu teksta, mislio je
Vladimir, osećajući kako počinje da ga obuzima groznica.
Ruke su mu drhtale. Imao je osećaj da nikada neće uspe da
reši ovaj problem. Pomišljao je da pozove šefa i sve mu
objasni, ali je ubrzo odustao od te ideje. Zapravo, nije bio
siguran ko mu je tu kovertu stavio na sto. Niko mu se nije
obra o lično. Možda to i nije bio njegov šef. Razne misli su
počele da ga more, kao i narastajuća sumnja da će svojom
nesmotrenošću možda uprska misiju koja mu je iznenada
poverena. Osmotrio je još jednom prostor oko sebe,
shvatajući da će mora najpre da se izbori sa crnom bojom
koja je polako počela da zahvata parket pod stolom, za m
tepih, po kome su mačje šape ostavile trag, kao i njegove
cipele. Pogledao je svoje prste, jagodice su mu bile crne,
vrhovi cipela ofarbani, manžetna na košulji orošena crnim
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kapljicama. Trebalo je što pre spreči širenje te crne infekcije,
pomislio je Vladimir. Ali kako? Gusta crna farba je i dalje
neumitno klizila sa stola. Kapala je, proizvodeći periodični
potmuli zvuk koji je Vladimira direktno pogađao u stomak. U
jednom času je poželeo da povra . Otvorio je usta dok mu je
koren jezika refleksno počeo da se spušta, po skujući
near kulisani grleni zvuk napolje. Nikada do tada nije ose o
takvu odvratnost nad flekama od farbe. Disao je duboko
pokušavajući da se smiri. Svaki novi pogled na crnu farbu koja
se razlivala sa stola ga je uznemiravala, a naročito fleke sa
otkucanih stranica na podu. Jednostavno nije mogao da se
kontroliše. A znao je da mu je sada samokontrola bila
potrebnija nego ikada. Takođe, vrlo dobro je znao da za
ispravljanje moguće životne stranpu ce ima samo jednu noć,
tu jednu noć koja se dizala pred njim kao nepremos vi zid.
Disao je ubrzano i plitko, smirujući nekako nagon za
povraćanjem. A onda je otpočeo svoje dugo noćno čišćenje,
svlačeći najpre odeću i odlažući je na već umrljani tepih.
Obrisao je dlanove o košulju i odbacio je od sebe. Naposletku
je ostao samo u donjem vešu, ali kada je pogledao malo
bolje, i na njemu je ugledao tragove farbe, pa je skinuo i to.
Odlučio je potom da ofarbani sto izvrne na tepih, koji će
potom navući preko velike fleke na parketu. Učinivši to, bacao
je na tu malu deponiju sve što je pronašao u svojoj blizini
umazano farbom. Na kraju se udaljio sa tog mesta, koračajući
unazad ka kupa lu. Otvorio je vrata laktom, isto tako je upalio
i svetlo, a onda je u ogledalu prime o da na licu ima tragove
crne boje. Iznerviran, uleteo je u kadu i pus o jak mlaz tople
vode. Dok je nivo vode rastao, Vladimir je dograbio Irenin gel
za tuširanje i ispraznio ga do kraja, is skujući njegovu sadržinu
u šaku. Uzeo je potom sapun, pa svoj šampon, ali farba se
nije skidala. Pomislio je kako možda u podrumu ima malo
razređivača, ali to je sada bilo daleko od njega. U tom času je
pozvonio telefon u predsoblju. To je Vera, pomislio je i ne
znajući šta da učini, bespomoćno je kliznuo ispod površine
vode. Kada se okupao, shva o je da ni ribaćom četkom ne
može da sastruže farbu sa jagodica prs ju, koja se u
međuvremenu uvukla duboko u smežuranu kožu. Slično se
dogodilo i sa flekama na licu. Vladimir je potražio nešto u
Ireninom neseseru, odlučivši se naposletku za puder. Posuo
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je njime najpre ruke, a onda se na trenutak zagledao u svoj
odraz u ogledalu. Pokušao je nespretno prs ma da nanese
sloj pudera u prahu na obraze, a onda je otkinuo komad vate
i pomoću njega je počeo da sakriva tragove crne boje koja mu
je naružila levu nozdrvu, deo gornje nausnice – koja je
podsećala na neki dalijevski brk – kao i bradu. Pogledao se još
jednom u ogledalo i nasmejao. Trebalo je i ostatak lica prekri
puderom kako bi se sve izjednačilo. To je i učinio. Ogrnuo se
bade-man lom i izašao iz kupa la. Sada ga je čekao najteži
deo noći. Rekonstrukcija teksta koji je dobio u Komitetu. Ono
što je u panici uspeo da vidi, činilo mu se lako za odgonetanje.
Jedino početak je bio potpuno uništen. Ali ono što je uništeno,
pomislio je ohrabreni Vladimir, može ponovo bi napisano.
Ko će pogodi ko je pravi pošiljalac poruke? Važno je da u
jeziku zavlada red i to onaj bez zamućenos i nesigurnos ,
koji će omogući da poruka kad-tad s gne na cilj.

Kada je izašao iz berbernice, Vladimir je odahnuo
jer mu kratki razgovor sa An ćem nije nimalo prijao. Bilo je
nečeg teškog u njegovim komentarima, što se Vladimiru nije
sviđalo, a što ranije nije primećivao. Pešačeći niz Bulevar,
pokušavao je da odgonetne zbog čega je čovek koga već dugo
poznaje tako sumnjičavo čekao sutrašnji dan. Onda se se o
da nije pogledao koje novine je berberin čitao kada je ušao.
Možda je u tome ležala odgonetka. A možda je čovek zaista
bio isprepadan ishodom sutrašnje utakmice na Stadionu JNA.
Ta misao ga podse da nije upla o sportsku prognozu i da
bi to svakako trebalo učini . Pre dva dana je čitao intervju
sa selektorom francuske reprezentacije Mišelom Pla nijem i
tog časa mu je postalo jasno da dolazak „trikolora“ u Beograd
može da znači samo jedno: njihov poraz. I to nije zaključio
samo na osnovu nesvakidašnje samouverenos koja je bila
uobičajena za „dete sreće“ kakvo je celog svog života bio
Pla ni, već i na osnovu datuma koji je bio određen za susret
dveju reprezentacija. Devetnaes novembar. Plavi m će
tog dana bi na visini svog zadatka, osmehnuo se Vladimir
prolazeći pored trafike na kojoj je tog jutra kupio novine. To
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mu je potvrđivao svaki kadar Beograda koji mu je promicao
pred očima: crveni rep tramvaja pri skretanju u Ruzveltovu
ulicu, simetrija zgrade Elektrotehničkog fakulteta, lica ljudi
koji su mu dolazili u susret, samouvereno i rešeno, terajući
ga da se skloni u stranu pred nevidljivim strujanjem koje se
komešalo ulicama grada, tražeći put ka čis ni na kojoj će se
za samo dvadeset i če ri časa zakotrlja lopta.

(odlomak iz rukopisa Pad Kolumbije)

BALTIČKI NOKTURNO

Herman Cilkovski bio je dirnut sopstvenim lošim
društvom koje mu je za njegov trideset i treći rođendan
poklonilo prase tek pobeglo sa oštrice noža.
Nalakćen na šank u bifeu „Odra“ na periferiji
Gdanjska, Herman Cilkovski privremeno je odložio pribor za
disanje i krike i lako se onesves o osećajući da vremenska
mašina gubi tačnost i da vasionska beskonačnost lagano
prelazi u orgijanje.
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Milan MICIĆ

Kada je izašao iz stanja ovlažene unutrašnjos , dok
su ga gos bara dugo polivali lošim krakovskim pivom H.
Cilkovski u bifeu „Odra“ 3. avgusta 1935. u vremenu 11-11.30
časova simulirao je ubrzano starenje nedreći nedela koja su
u tom trenutku bila još stvar budućnos , a koja su tada ličila
na običan scenski bes.
Divljim govedima bilo je dosadno u ravnici pored
Bal ka.
Te 1935. godine nebesa su bila preopterećena kao
san i deset poslednjih goveda, koji su prepoznavali surovu
pravdu, odlučilo je da pobegne iz futuris čkog predela.
Skice svojih bića živo nje su poslale Prirodnjačkom
muzeju u Rostoku uredno poštanskim vagonima u telima
deset Polapskih Slovena-Lju ča.
Potom ostavljajući trag svojih kopita u ravnici
pored mora o šla su negde u daljinu sa olakšanjem poput
nesrećnog kola koje je odahnulo.
Tamo nisu morali bi avangardni, rasipni papkari,
ogromne glave, već nešto mnogo lepše i pristojnije.
Recimo: reklamni džingl za cunami ili nakot lapsusa.

Iz Nojhausa, na obali Severnog mora, 21. decembra
1935. glodari su pobegli pred bubnjem koji govori.
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Ili – još bolje moć da vide san pre samih sebe.
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Manifestujući divljačke porodične običaje, pune
podmuklih pogleda u kupeu, o šla su prepodnevnim vozom
ka Hamburgu.
Čačkajući njuške pukom pretpostavkom da su
zemaljska bića, glodari su hitro protrčali kroz Hamburg ka
Maklenburgu i Pomeraniji.
Tu prikačeni na raspoložive opcije, na percepciju
uginulih riba, ušetali su u hladnu vodu Bal ka.
Preregistrujući svoje biće u morsku kap, otplovili su
nošeni morskim strujama na sever, među led i zamrznute
fantazije.

Franc Miler novembra 1918. godine u prizorima
promašenih simetrija dosnimavao je scene života.
Glupost u javnim toale ma Beča te godine bila je
čuveni ribar, po gradskim fasadima je ino su se slamali snovi,
a oblak nad dvorcem Belvedere posedovao je veliku glad.
Četrnaest hiljada smr trava u parkovima Pratera te
jeseni činili su F. Milera nesrećnim likom; kamen na Bečkoj
operi nosio je boju njegovog raspoloženja, a zakrivljene
putanje na slikama Gustava Klimta bile su za F. Milera samo
obor za stoku.

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

ČOVEK KOJI JE POJEO GLAD

F. Miler znao je da živi u vremenu dobrom samo za
mokrenje. Zato nije tragao za mes ma gde nastaju bore; ta
mesta su bila otvorena kao ponori i besmislena kao nazivi
gradova.
Te jeseni 1918. godine F. Miler probijao se ulicama
Beča kao kroz blato. U studiju „Vilovski“ snimao je lica koja
kasne i na glumcima izabrane teksture sala. Glumce je F. Miler
plaćao inflatornim krunama i terao ih da putuju njegovim
privatnim svemirom kao ljudi koji hlade dušu.
Posle noćnog snimanja F. Miler mirno se vraćao kući
kočijom vozeći se pus m ulicama Beča. Zora je rudela nad
Bečom kao dobra debela svinja, a izgubljena tvar F. Milera
bila je samo dokolica običnog prosjaka.
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Prvoj boji bečkog jutra F. Miler nemilice je jeo glad.
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ZEMLJA SA KOJE DUŠA NE POLEĆE
Vibracije na usnama čuvenog najamnika Pedra od
Navare u jesen 1505. godine bile su sferične harmonike.
Njegova duša male borbene vrednos nosila je meso
odrasle stoke što se nije primećivalo u seocetu u alpskoj
dolini gde je P. od Navare rešio da prezimi.
Seoce Renhagel te jeseni-zime 1505-1506 godine
imalo je magnetno đule i dugo, mučno grčenje dijafragme.
I mig oka koji planina ne može da razume.
P. od Navare smatrao je sebe svinjom koja tuguje.
Iz seoceta Renhagel o šao je pred Uskrs 1506. godine
u danu koji je imao rđavu kosu i u kojem je P. od Navare izvršio
zločin.
Tog dana mokraća P. od Navare nije nosila milost i on
je vrh svog mača zario u srce žene koju je te zime voleo.
(Moždane izohipse P. od Navare bile su
uglavnom uglačane od višenoćne nesanice)

h dana

Još u de njstvu on je svu svoju dobrotu spiskao na
moć zemlje sa koje duša ne poleće.
Zato se u danu kada je izvršio zločin P. od Navare
osećao kao poraženi vepar.
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Kao obično krme scenskog nastupa.

Francisko del Ksantom, na mesečini, u vakumu koji
nije bio od ovog sveta, lutao po granama visokog drveća u
dvorištu rezidencije koja je gledala ka zalivu.
Tih noći, u leto 1525. godine, F. del Ksantom bio
je lađa bez snova, čovek sa kamenim belegom iznad srca i
grubim šivenjem smeha.
Obdaren izgledom i hrabrošću belih bubrega u jesen
1523. godine F. del Ksantom iskrcao se na ostrvo Kubu.
Sa sobom, kao zbirku neprijatnos , doneo je zaraze
koje su njegovi ljudi, kojima se bore nisu jogunile kao u
Španiji, rasejali po purpurnoj šini ostrva.
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ZARAZA

O njegovom delu se na Kubi nije pričalo; bilo je to
delo koje jezik izbegava, mršava gluvoća, vekovna gadost
nastala od peska atlantskog vetra.
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F. del Ksantom bio je osoba osobito odvratnog glasa,
više zver nego skitač u purpurnoj šini ostrva.
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Dragan RADULOVIĆ

PROPAST KUĆE MARINKOVIĆA

Da budem iskren, mislio sam da nikada neću napisa
priču po is nitom događaju, čak sam ranije bio sklon da
se podsmijevam kolegama koji su takve stvari pisali, i još
ponosno is cali kako njihovo djelce ima uzor u nečemu
što se uis nu zbilo. Smatrao sam da nema is nite priče, iz
prostog razloga što više nema ni stvarnos na koju bi se ta
is na odnosila. Svijet se odavno nalazi u vlas pričine, pod
okriljem demonskih simulakruma, tako da je svaki govor o
is ni postao najobičnije mucanje uma. Kako ne volim da
mucam, tako sam uvijek birao sumanute i nestvarne teme za
svoje literarne sastave. Gospode, lako li je bilo izmišlja muke
i pisa o njima. Teškoće nastaju kada jadi kojima je čovjek
svjedok postanu neizdrživi, a kada nikakve utjehe nema osim
one koju daruje nastojanje da se ljudska nemoć opiše i stavi
na har ju. No da se razumijemo, kada se nemoć opiše ona
ne prestaje da muči i ponižava, samo čovjek tada osjeća da
je ipak nešto učinio, da je pružio otpor zlu bez obzira koliko
mali i beznačajan.
Profesor Luka Marinković predavao mi je la nski
u budvanskoj gimnaziji. Kako nijesam pokazivao posebno
zanimanje za taj predmet, i moja ocjena je bila odgovarajuća.
Mada, volio sam da dolazim na časove i slušam njegova
nadahnuta predavanja o životu i običajima starih Rimljana.
Bavio se numizma kom i povremeno je u lokalnom listu
Primorske novine objavljivao tekstove iz te oblas . Znam
takođe da je prevodio Marcijalove epigrame, kao i fragmente
iz knjige Kvinta Kurcija Rufa Povijest Aleksandra Velikog
makedonskog kralja i objavljivao ih u časopisu Društva
književnika Crne Gore, dok mu vrli književnici crnogorski
nijesu otkazali saradnju zbog javno iskazanog poli čkog
stava. Čini mi se da je to bilo krajem ’91. godine. Baš u
vrijeme očiglednog početka sveopšteg ludila objavio je tekst
u nedjeljniku Monitor u kojemu argumentovano ukazuje na

Nijesmo se vidjeli skoro deset godina. Kada bih
dolazio iz Podgorice u Budvu bilo bi to na kratko, i nijesam
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pogubnu zabludu vlas koja smatra da je buđenje radikalnog
nacionalizma najobičniji poli čki manevar bez posljedica, da
će zvijer puštenu s lanca docnije moći da nadziru. Posrnućemo
u varvarstvo, bila je njegova glavna teza, redakcijskom
intervencijom istaknuta u naslovu. Sve bi mu opros li kao
intelektualnu mudroliju i narodu nerazumljivu apstrakciju, da
nije u tekstu izravno pomenuo gorljivu crnogorsku saradnju
sa srpskim velikodržavnim projektom, i postavio pitanje: što
će to nama? Tada je nastupila hajka. Nekoliko dana režimske
novine bile su pune napada na profesora, izgledalo je da
nije bilo pera koje svoje „kri čarsko“ umijeće i oštrinu nije
isprobalo na njemu. A poli čke duše, pogubno osjetljive na
neistomišljenike, čak su u Skupš ni izrazile zabrinutost: „ko
nam to obrazuje djecu?“ I profesor Marinković je odlukom
Ministarstva prosvjete penzionisan prije vremena. Na pitanje
svojih prijatelja što mu bi da objavi tekst u novinama, što nije
napisao kakvu knjigu, jer knjige u Crnoj Gori svi objavljuju,
a niko ih ne čita? Profesor je smijući se odgovarao da mu je
već dosadio nastavnički posao, a ovo je bio jedini način da
ode u penziju dok u njemu još ima života. – Dobro je što je
Goli otok ostao u Hrvatskoj – rekao je tada jedan od njegovih
drugara. – Jer da nije, tamo bi tebe smjes li. – Da se nastavi
porodična tradicija – dopunio je profesor ironično, misleći
na svog oca koji je na Golom otoku robijao dvije godine
a da niko nije znao zbog čega. Svi su se nasmijali toj šali, i
saglasno zaklimali glavama. Pošto je smijeh u hnuo, profesor
je pomislio da kaže kako je svoj tekst objavio iz prostog
razloga što mu se u jednom trenutku zgadilo vlas to ćutanje,
a onda je oko sebe vidio ljude koji neprekidno ćute, koji
svoju građansku hrabrost iscrpljuju ogovaranjem vlas u pola
glasa, i sagledavši u trenu prijatelje drugim očima odustao je
od obrazlaganja svog postupka. – Od svih padeža, da v me
najviše ubija: kome, čemu?! – sjećam se da je govorio kada
ne bismo naučili ono što je on smatrao da moramo zna . –
Da v, u mom slučaju – božija kazna! – uzdisao je zamišljeno i
odmahivao rukom, da bi na kraju, suočen sa smijehom svojih
učenika, i pomiren sa sudbinom, rezignirano dometnuo: –
Quem dii odere, paedagogum fecere!
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imao vremena za posjete izvan porodičnog kruga. U
međuvremenu sam čuo da mu je žena umrla, i da ga je to
veoma pogodilo. Naravno, poslao sam mu telegram sa
nekoliko dirljivih rečenica suću , ali sahrani nijesam mogao
prisustvova . Poslije ženine smr od porodice mu je ostala
samo kćer Ana, ali ona već godinama živi u Italiji. O njoj znam
samo ono što mi je ispričao jedan poznanik, slikar iz Bara,
kojemu je Ana Marinković Savedano organizovala prodajnu
izložbu u Rimu. Pošto je diplomirala na rimskoj Akademiji
lijepih umjetnos udala se za nekog Italijana koji se bavi
trgovinom umjetničkim slikama i zajedno s mužem radi u tom
poslu. Povremene napade nostalgije liječi organizovanjem
izložbi našijenaca, ali rijetko dolazi u Crnu Goru.
Profesora sam ponovo sreo slučajno, u ljeto 2007.
godine. On je izlazio iz ekspres restorana u hotelu Mogren,
gdje je redovito objedovao nakon ženine smr , a ja sam bio
na platou ispred Starog grada. U jednom trenutku osje o
sam nečiji pogled na sebi, osvrnuo se i ugledao… ljudsku
ruinu, jezivo strašilo upalih očiju i tamnog lica, koje je čovjek,
tek uz napor prisjećanja, mogao prepozna kao profesora
Marinkovića. – O, profesore! Drago mi je što vas vidim –
vjerujem da sam h nekoliko riječi izgovorio bez mucanja
koje se uvijek pojavi kada god me nešto neprijatno iznenadi.
– I meni je drago, mladiću. Povremeno pročitam
kolumnu koju pišete, tako znam da je sve u redu s vama. Žao
mi je što nijeste napravili karijeru u struci, ali svako pod ruku
sa svojom sudbinom. Ako ste vi u novinarstvu i književnos
pronašli svoju, to me raduje. – Za trenutak je zaćutao i skrenuo
pogled, a onda kao da se sabrao i vra o natrag. – Kako ste?
Kako vam je porodica? Oženjeni ste, pretpostavljam?
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– Jesam, profesore. Imam sina od tri godine. Svi smo
dobro, bogu hvala. Snalazim se kako najbolje znam i umijem,
ali nije strašno.
Klimnuo je nekoliko puta glavom i nasmiješio se.
Zapravo, na njegovom mršavom licu pojavila se grimasa
koju bi posmatrač, uz veliki napor, mogao da protumači kao
osmijeh. Pod uslovom, naravno, da je nekada ranije vidio
ovog čovjeka kako se smije.

– Nikako, mladiću – rekao je. – Nikako, zaista. Što
se iz priloženog jasno može vidje , zar ne? – Ponovo se
nasmiješio, ali u sak je bio još odvratniji nego malo prije.
Bože, uzdahnuo sam u sebi, kada bi ovaj čovjek bar prestao
da se smije!
– Nego, mladiću, vidim da ste u nekoj žurbi i ne
želim da vas zadržavam. Znate što bih vas zamolio, dođite
večeras kod mene doma. Namjeravam da renoviram kuću, pa
kako nemam gdje sa knjigama odlučio sam da ih poklonim
budvanskoj biblioteci. Ali, prije nego što to učinim volio bih
da za sebe izaberete naslove koji bi vas možda zanimali.
Molim vas, učinite mi to. Dođite večeras.
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– A kako ste vi, profesore? – smogao sam snage da
upitam, unaprijed strahujući od onoga što bih mogao ču .

– Ne znam, profesore. Večeras imam nekih obaveza.
Možda je bolje sjutra. – Počeo sam da izvrdavam, ali on nije
odustajao.
– Nemojte tako, mladiću. Ako ovo odgodimo za
sjutra, zaboravićemo obojica. Molim vas, učinite toliko
jednom starcu. Obećajte mi da ćete doći večeras.
Ranije sam, jednom ili dvaput, bio u domu profesora
Marinkovića. Kuća mu se nalazila u dijelu Budve koji se zove
Gospoš na, naselje u blizini Staroga grada, malo iznad hotela
Avale i nedaleko od plaže Mogren. Sudeći po podacima koji
se mogu pronaći u monografiji grada Budve, tu je kuću 1932.
godine sagradio njegov đed Andrija, jedan od najuglednijih
budvanskih trgovaca u periodu između dva rata i nekolike
godine visoki državni službenik Zetske banovine na Ce nju,
zadužen za pitanja trgovine. Kuća profesora Marinkovića
nije bila velika: prizemlje, sprat i potkrovlje. Čemu se nije
čudi , jer koliko znam, Marinkovići se nikada nijesu bavili
iznajmljivanjem smještaja gos ma, čak je na kapiji njihovog
dvorišta preko ljeta stajala ploča sa natpisom: nema soba!
Sjećam se da mi je ranije taj natpis bio smiješan, i da sam
te riječi tumačio kao profesorovu ekscentričnost kojom se
izdvaja od drugih Budvana. Docnije ću shva da tu nikakve
ekscentričnos nije bilo, već da je profesor jednostavno h o
da zaš
sebe, svoju porodicu i pravo na život dostojan
čovjeka.
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Što sam mogao da uradim? Obećao sam.
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Pripadnici „starog plemstva“ – kako su zavidljivci
iz drugih djelova grada podrugljivo nazivali stanovnike
Gospoš ne – dugo su odolijevali nasrtajima prljavog novca i
graditeljskog ludila, ali su na kraju i oni posrnuli. Što je sasvim
ljudski i razumljivo: ljudi žive od plate ili penzije u iznosu
od par sto na eura, a jedne večeri im neko zakuca na vrata
i ponudi u gotovom cijelih milion eura za kuću i dvorište.
Čovjek, naravno, uzme novac, kupi sebi stančić u nekoj od
novosagrađenih kula, a ostatak gricka poput miša dok čeka
smrtnu uru. Na njegovoj zemlji dripci sagrade solitere sa
stanovima za prodaju, od deset do petnaest spratova, i svi
srećni. Osim grada koji lagano umire.
Znao sam da je u Budvi sve odavno o šlo k vragu,
ali ono što sam vidio na putu do kuće Marinkovića mogao
sam razumje jedino kao isijavanje čistog ludila, kao delirium
tremens glavnog urbaniste čiji je mozak konačno izgorio od
alkohola i droge. Građevine su bile nabacane bez ikakvog
reda, jedne preko drugih, do same ceste; bez parkinga, bez
dvorišta, zelenila; ofarbane u drečave boje, iz razloga da
bi se nekako razlikovale međusobno, jer su sve ličile jedna
na drugu, kao da je u pitanju jedan model koji se ponavlja
do izbezumljenja… Skele, metalne konstrukcije na kojima
se nalaze radnici, vika, dozivanje, turbo-folk koji bije iz
radioaparata, svuda unaokolo prazne pivske boce, plas čne
ku je do pola popijenog mlijeka, ostaci hrane, vreće cementa
i kreča, pakovanja keramike, vodovodne cijevi i velike ploče
od s ropora, pijesak različi h granulacija… Sumanuta
užurbanost i smrad znoja… Graditeljski pakao.
Jedva sam uspio da pronađem put do kuće
Marinkovića. Sjećam se, ranije je postojala staza od glavne
ceste u Gospoš ni, potom nekoliko stepenika pored velike
masline i posje telj za par minuta dođe ispred kapije od
kovanog gvožđa kojom se ulazi u profesorovo dvorište. Sada,
tjeskobni lavirint između nebodera, i ja izgubljen u njemu:
baš kada bih pomislio da sam napokon pronašao put, zid bi
se odjednom ispriječio ispred mene. Ne znam koliko dugo
sam lutao, koliko mi je vremena bilo potrebno da pronađem
kapiju i limeno poštansko sanduče na kojemu je bilo u snuto
ime profesora Marinkovića. Već uplašen da neću uspje , da
sam osuđen na vječno lutanje u ovom ne-prostoru, kada

Otvorio sam kapiju i načinio nekoliko koraka kada je
od mene, odnekud iz tame, glas zatražio da se predstavim. –
Ko je to? – čuo sam profesora kako reži. Kazao sam svoje ime.
– O, to ste vi mladiću. Opros te, mislio sam da je neko od
ovih zločinaca zalutao kod mene. – Što je ovo, upitao sam ga,
pokazujući rukama na višespratnice koje su bile sagrađene
svuda unaokolo. – Stvarnost, mladiću – odgovorio je profesor
rezignirano. – Sačekajte trenutak da zapalim ovo smeće, pa
ćemo u kuću. – Kresnuo je upaljač i plamen prinio gomili
pored koje je stajao. Zgužvana kartonska ku ja je odmah
počela da gori i plamen je polako zahvatao vreće od najlona
koje su bile naslagane jedna na drugu. Profesore, što ne
nosite smeće u kontejner, upitao sam ga, ali oprezno, jer mi
nije bilo jasno što se u stvari događa. – Nije ovo moje smeće,
mladiću. Svoje smeće odlažem u kontejner. Ovo je njihovo –
pokazao je glavom u pravcu okolnih nebodera. – U početku
sam išao od stana do stana i molio ih ljubazno da smeće, kao
sav normalan svijet, odlažu u kontejner. Nije pomoglo. Onda
sam ja nekoliko mjeseci skupljao vreće po vrtu i nosio ga u
kontejnere, misleći da će ih bi s d i da će presta da me
zasipaju svojim otpacima. Ni to nije pomoglo. Naposlijetku
sam digao ruke. Oni neprekidno bacaju vreće kroz prozore
svojih kuhinja ili sa balkona, a ja ga ovdje palim i vraćam im
smrad natrag. Nadam se da uživaju u dimu vlas tog smeća,

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220
74

sam najzad došao do kapije uhva o sam se čvrsto rukama
za metalne šipke, riješen da ne ulazim u vrt dok se potpuno
ne smirim i povra m dah. Da, uplašio sam se. Kada sam
docnije razmišljao o događajima te noći, sve nekako mogu da
objasnim i razumijem, ali svoje grozničavo lutanje lavirintom
između nebodera, ubrzano bilo čije sam udare osjećao na
vratu, ledeni znoj koji je oblivao moje lice, gušenje i drhtanje
ruku, strah da sam se izgubio zauvijek i da nikada neću pronaći
ono što tražim, kao ni put natrag… to ne mogu da objasnim,
ni da razumijem. Jedini odgovor koji donekle zadovoljava
jeste da h četrdeset metara izlomljenih zidova i udvojenih
stepenika koji se nalaze između ceste i kapije profesorovog
dvorišta u stvari i nijesu prostor kojim ljudi hodaju, već neka
vrsta demonske stupice za duše. Neuvjerljivo i budalasto
zvuči kada se tako kaže, ali meni ništa pametnije ne pada na
um.
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jer ja već izvjesno vrijeme uživam u paljevini – Uniš ćete
vrt, profesore – kazao sam zamišljeno. Pogledao je oko sebe
i odmahnuo rukom. – Odavno je uništen, mladiću. I to ne
mojom krivicom. – Kada se vatra razgorela i gus crni dim
plas ke počeo da se izvija u visinu, a stanari iz okolnih zgrada
uz glasne psovke pozatvarali prozore jer, očigledno: vole da
bacaju, ali ne da mirišu – pozvao me je da uđemo u kuću.
Dok smo prilazili vra ma uspio sam da osmotrim
izgled prednjeg dijela kuće, i odmah bio iznenađen koliko
je sačuvala od nekadašnje ljepote. Očekivao sam da je kuća
propala koliko i njen vlasnik, ali to nije bio slučaj. Održala se,
unatoč svemu. Ušli smo u dnevnu sobu, profesor je upalio
svijetlo i pokazao na fotelju da sjednem. – Nadam se da ste
raspoloženi za čašu vina. Ako ste ljubitelj crnoga, imam jednu
bocu koju bih rado podijelio s vama. – Može crno, uzvra o
sam. Dok je profesor u kužini uzimao čaše i otvarao bocu,
ja sam razgledao njegov radni sto od mahagonija, bogato
intarziran, od čije je očigledne staros odudarao zaslon
računara, tastatura i miš. Profesore, vidim, modernizovali
ste se. Koris te računar, kazao sam. – Ah, da. Ali samo Word.
Ništa me drugo ne zanima. – Internet, bio sam zna željan.
– Mnogo zanimljivih stvari, ali ne usuđujem se ci ra .
Nepouzdano mi je… Knjiga je knjiga, mladiću! U mom poslu
još uvijek – nezamjenjiva. – Donio je posluženje, nazdravili
smo jedan drugom i onako stojeći otpili po gutljaj. Nijesam
poznavalac vina, ali nije bilo ni nužno da budem da bih
osje o bogatstvo i ljepotu u us ma. Gusto, aroma čno, kao
mlijeko u kojemu su se kuvale mirišljave biljke, sjećam se da
sam pomislio dok sam uživao u gutljajima.
– Profesore, vidim ratujete pro v susjeda – rekao
sam očekujući da će to prihva kao povod za šalu.
– Ne više. Porazili su me. Is na, još nijesam potpisao
bezuslovnu predaju, ali i to je na vidiku.
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Slegnuo sam ramenima, a onda smo izvjesno vrijeme
ćutali, svako zabavljen svojim mislima.
– Zanima li vas, mladiću, da čujete što mi se
događa? Mogla bi vam ta pripovijest negdje bi od koris ,
napokon, vi ste pisac. A ja sam, pripovijedajući je bezbroj

– Ima već če ri godine kako se svakog jutra budim
s osjećajem da ću u dnevnoj sobi zateći dvojicu nepozna h
ljudi kako jedu doručak namijenjen meni. Naravno, još uvijek
ih nijesam zatekao, ali to nimalo ne mijenja na užasu koji
svakodnevno živim. Tako se budim, tako liježem u krevet, u
toj nemoći i poniženju mi prolaze dani… Moja vlas ta kuća
je pretvorena u pansion gospođe Grubach. Ali da se okanem
praznih metafora i usredsredim na priču.
Kada su mi ponudili golemi novac za kuću i vrt, kao i
mojim susjedima, bio sam u ozbiljnom iskušenju da prihva m.
Upravo se navršavala godina dana od Nevenkine smr , i
razmišljao sam da napus m Budvu, da možda kupim kućicu
na Ce nju, u blizini Nacionalne biblioteke, i ovo vrijeme koje
mi je preostalo provedem pišući povijest svoje porodice.
Ponuda je bila milion eura, primamljiva i okrugla svota, jer
u ovom gradu niko ne nudi manje, čak ni za straćaru samo
ako je na dobrom mjestu. No poslije izvjesnog vremena, tako
zamišljena budućnost mi je postajala sve neprihvatljivija:
gdje ću ja, mislio sam, na Ce nje, tamo ne poznajem nikog,
a u godinama sam kada ozbiljni ljudi ne sklapaju nova
prijateljstva. Starost je prokleta na bezbroj načina, zato
sjedi Luka tu gdje si, i čekaj smrt. A kada te kći sahrani, neka
raspolaže kućom kako bude sama željela, govorio sam sebi.
Jedne noći usnio sam Nevenku kako podrezuje ružičnjak
u vrtu i pruža mi nekoliko ruža da ih stavim u vazu. Da li
nijesam dovoljno brzo pohitao da uzmem te ruže, ili je što
drugo izazvalo njenu ljutnju, tek ona je počela da viče na
mene. Kada sam se probudio i pokušao da se sje m što mi je
govorila, nijesam uspio. Od svega, zapam o sam samo gnjev
na njenom licu, i odustao od prodaje. Sjedi Marinkoviću gdje
si, naredio sam sebi.
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– Pripovijedajte, profesore – pristao sam bez
razmišljanja i još dublje se naslonio u fotelju. A on nam je
nalio vina u čaše, duboko udahnuo zrak nekoliko puta kao da
se priprema da zaroni, i počeo da priča:
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puta, uspio dovoljno da je skra m i prilagodim nestrpljivim
slušateljima, tako da nije duga, ni dosadna. Želite li da
vam je ispripovijedam, ovako uz vino? Da vam je poslužim
poput kakve delicije? – upitao je ho, unaprijed strahujući od
mojega odbijanja.
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Moji susjedi su prodali svoje kuće i odselili. Nekoliko
puta su advoka graditeljskog lobija dolazili kod mene i
nagovarali me da i ja uradim isto, malo povećavali cijenu, činili
razne ustupke, ali ja sam bio nepopustljiv. Poslije izvjesnog
vremena prestali su da dolaze, i počelo je da se ruši po mom
susjedstvu. Svakoga dana gledao sam velike mašine kako
drobe zidove, i nekada lijepe kuće čupaju iz temelja. Već tokom
pripremnih radova na terenu počele su nevolje: potkopali su
zid od mog imanja i on se srušio odnijevši skoro dva metra
zemlje. Razgovarao sam sa glavnim nadzornikom radova da se
to čim prije popravi. Ne brinite ništa, popravićemo, uvjeravao
me je umilno. Sagradićemo ga, biće čvršći nego što je bio. I
zaista, željeli su da ga sagrade upravo takvog, čvršćeg nego
što je bio, ali dva metra u mojoj zemlji. Što je ovo, upitao sam
nadzornika. Oplata za zid, odgovorio je. Zar to nijeste tražili?
Pa što nije na granici dvorišta? Jeste na granici, bio je siguran.
Kako jeste?! A ona dva metra zemlje što su se urušila?! On
je slegnuo ramenima. Meni su tako rekli da uradim, i ja sam
uradio. Ako mi kažu da rušim i podignem na drugom mjestu –
meni nije problem. Dobro junače, kazao sam, riješen da sjutra
posje m građevinsku inspekciju Budve, ili komunalnu policiju
kako je sada demokratski nazivaju. Napravio sam nekoliko
fotografija oplate iz različi h uglova. Uzeo iz porodičnog
albuma fotografije na kojima se vidi gdje je zid nekad bio.
Napisao zahtjev komunalnoj policiji da njihovi ljudi izađu na
teren i zaustave bezakonje koje mi graditelji čine. Pripremio
sam se za boj pro v birokra je, očekujući da će mi najveći
problem bi glasovita mrzovolja šalterskih službenica. Jer
sam bio siguran da je zakon na mojoj strani. Bože, kako li sam
naivan bio!
Dočekali su me lijepo. Ispostavilo se da je sekretarica
načelnika komunalne policije moja bivša učenica Milena
R, i ona mi je odmah zakazala sastanak kod njega. Nakon
petnaestak minuta čekanja, pozvan sam u kancelariju. Recite
profesore, koje su muke, bio je ljubazan. Dok sam ja izlagao
problem on je ponešto zapisivao na papir i klimao glavom, da
bi pošto sam okončao priču telefonom nazvao svoje ljude i
poslao ih na teren da pogledaju stanje i odmah zaustave dalju
gradnju ukoliko se pokaže da su dripci ušli u moje imanje. Bio
sam oduševljen profesionalnim radom komunalne policije i

I zaista, kada sam došao doma vidio sam građevinske
inspektore na terenu kako pišu zabranu i zaustavljaju rad.
Tako treba momci, pomislio sam zadovoljno. Mora postoja
red, mora se zna što se smije a što ne!
No, moje zadovoljstvo trajalo je kratko, tačno koliko
i zabrana radova – nepunih tri dana. Nakon tog vremena,
rano izjutra postavljenu oplatu su nalili betonom i potporni
zid je osvanuo otevši mi dva metra od placa. Svađao sam se
sa nadzornikom, prije o sudom i zakonom, vrištao, psovao…
Nijesu obraćali pažnju na moje riječi.
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zahvalan do neba. Ispra o me je do vrata i prijateljski spus o
ruku na rame. Ne brinite ništa, profesore, rekao je uz smiješak.
Biće sve u najboljem redu. Idite doma i ne razmišljajte, od
sada je to naš problem. Možete ima povjerenja.

Budvanski katastar je vučja jama. Pod uslovom da je
čovjek spreman da pla odgovarajuću svotu novca, ili da ih
podmi kakvom nekretninom: poželjan je poslovni prostor,
ali ne odbijaju ni stan – spremni su na njegovo ime uknjiži
i Empire State Building. Kada su se napokon smilovali da
pogledaju moj slučaj ispostavilo se da nijesu izuzeta samo dva
metra s prednje strane dvorišta, već po dva metra sa svake
strane placa. Sitnica, blizu 240 m2. Kada i čijom odlukom, na
osnovu kakvog zakona, ko je mogao da mi otme dio placa
a da ja za to ne znam, pitao sam naivno pokušavajući da se
snađem u cijelom zamešateljstvu, a oni su nevješto slijegali
ramenima i prebacivali odgovornost s jedne opš nske službe
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Ponovo sam zakazao sastanak sa načelnikom. Primio
me je, saslušao, i kazao da je nemoćan. Profesore, inves tor
nam je dostavio dokumenta u kojima piše da je to zemljište
opš na proglasila javnim putem i da oni ne rade ništa drugo
osim što taj javni put privode njegovoj namjeni. Kakav javni
put, gospodine načelniče, vrisnuo sam do neba!? Evo, moj
posjedovni list za kuću i plac, sve lijepo piše. Počeo sam da
vadim papire iz torbe, a načelnik me je uhva o blago za ruku
i zaustavio. Profesore, najbolje će bi da taj problem riješite
u katastru. Oni su izdali dokumente za koje vi nalazite da su
sporni. Ako se ispostavi da je greška, i ako je isprave – odmah
ćemo poruši zid i sve vra
u ranije stanje. Ne brinite,
profesore. Mi smo tu da pomažemo građanima.

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

na drugu. Na moje uporno insis ranje da moram razgovara
sa načelnicom katastra i od nje lično zatraži da se greška
ispravi – smijali su mi se u lice. Ko sam ja da bi me načelnica
primila i trošila dragocjeno vrijeme svog života na razgovor
sa mnom, zar ja ne znam da ona ima mnogo neodgodivih
društveno-poli čkih obaveza, zar ja stvarno ne znam s kim
imam posla ili se pretvaram da sam pao s Marsa samo da bih
njima zagorčavao život – govorili su rječito njihovi osmijesi.
Vidio sam da ću mora na sud. Ali, kada sam se
obra o prvom advokatu da me zastupa, shva o sam da ni
to neće bi lako. Ni jedan advokat iz Budve, a razgovarao
sam sa njih nekoliko – nije h o da uzme slučaj. Nije dobro
za karijeru tuži se s Opš nom. Uz jade sam angažovao
dvojicu iz Podgorice, ali oni su me samo lagali i odugovlačili
tako da sam morao da im otkažem. Odlučio sam na kraju da
samostalno podnesem tužbu i kako znam i umijem vodim
svoj slučaj, pa što ko ponese.
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Uporedo sa mojim mukama da povra m oteto
zemljište, vodio sam borbu sa urbanizmom i komunalnom
policijom Budve. Pogledajte, mladiću, ove nebodere oko
mene. Od kada su ih sagradili ne vidim Sunca ni Mjeseca,
a o strujanju zraka i pogledu na more – da i ne govorim.
Zatvoren sam sa svake strane. Što reče jedan moj prijatelj
sklon cinizmu: ne budi Luka zlo i naopako, vidiš da opš nska
vlast brine o tebi, čuvaju te na hladnom i tamnom mjestu
da nam duže traješ! Suteren, prizemlje, dvanaest spratova
i visoko potkrovlje – to je ono što se očima može vidje . A
znate li, mladiću, kako je građevinskim dozvolama navedeno:
suteren, prizemlje, če ri sprata i potkrovlje. Gdje nestade
razlika, upitaćete. Tu je, tu je. Samo treba pažljivije čita . Svaki
od ovih nebodera ima suteren I, suteren II, suteren III i tako
redom, koliko je graditeljskoj mafiji bilo neophodno spratova,
toliko su opš nske ništarije ucrtavale suterena. Shvatate
podvalu, neki dovitljivac iz urbanizma spratove je proglasio
za suterene, tako da prizemlje ovih građevina počinje na
dvadesetak metara visine. Čisto ludilo. Da čis je ne može bi .
I donekle smiješno, jer po dokumen ma: građevine u Budvi
ne idu u zrak, nego pod zemlju.
Žalio sam se na sve i svašta. Čim bih uočio kakvu
podvalu ili nezakonitost, ja bih je metnuo na har ju. No, kako

– Užas, profesore – kazao sam potpuno zbunjen
pričom koju sam čuo.
– Užas, mladiću – potvrdio je profesor. – Među m,
najužasnije od svega nijesu njihove beskonačne laži koje se
umnožavaju i nadigravaju jedna drugu. Već ono do čega su
me na kraju doveli. A doveli su me do toga da sam se uplašio
samoga sebe i onoga što bih mogao učini . Dva puta sam
poželio da ubijem čovjeka. I odmah da kažem: nije to bila
želja nastala u lju ni, kada psujemo i vičemo bezglavo, pa u
jednom trenutku pomislimo kako bi ubistvo drugog čovjeka
riješilo sve probleme. Ne. Nipošto! Moja želja da ubijem bila
je hladna i primamljiva istovremeno, toliko puna obećanja
spokojstva i sreće da mi ni sada nije jasno kako sam uspio
da joj odolim. Ali nekako jesam. I sada mi je neopisivo drago
zbog toga. Jer, uza sve jade koji su me snašli, s gmata ubice
nije ono što bih volio da nosim.
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se ja žalim na nešto pro vzakonito, tako za dan-dva dripci iz
opš nskih službi izdaju odobrenje kojim se to legalizuje. Na
kraju je ispalo da je sve u savršenom redu, da je problem u
meni, jer očigledno pa m od halucinacija, vidim ono čega u
stvarnos nema.

– Otrovali su mi psa. Jednoga jutra sam ga pronašao
ispred kuće mrtvoga. Odnio sam leš kod veterinara i on
je, poslije pregleda, rekao da su očigledni znaci trovanja
strihninom. Iako je već bio star i skoro nepokretan još uvijek
je opasno lajao kada god bi neko kročio u moje dvorište, i
zbog toga mi je posebno bio drag. Jadni Brik. Pošto su ga
ubili primije o sam da sve češće prolaze kroz moje imanje.
Par puta sam vidio kako sijenke promiču ispred prozora od
moje dnevne sobe. Izašao bih napolje, ali nikoga nije bilo.
Razmišljao sam da nabavim novog psa, među m odustao
sam od te zamisli. Umjesto toga, izvadio sam pištolj iz ormara,
očis o ga od mas , napunio šaržer, i počeo neprekidno da
ga nosim uza se. Nijesam h o dopus da me neko od ovih
razbojnika izmla , opljačka ili ubije… a da ja nemam ni
najmanju šansu da pružim otpor.
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– A što je to bilo, profesore? Koga ste poželjeli da
ubijete? – upitao sam jedva prevaljujući riječi preko usana.
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Sjećate se, već sam to pomenuo u razgovoru: žalio
sam se na sve i svašta, a najviše na činjenicu da mi ove
zgradurine zaklanjaju pogled na more, umanjuju vrijednost
kuće, onemogućavaju život dostojan čovjeka… da me
jednostavno živoga u grob meću. Jednog popodneva nešto
sam radio u vrtu, kada čuh glas kako me doziva: profesore, ba,
profooo! Podigao sam pogled i vidio jednog od ovih pova –
koji sebe nazivaju ’inves tori’ – kako stoji nalakćen na ogradu
terase. Profo, žališ se na zaklonjeni pogled, je li? Nemoj,
bolan, da bereš brigu i pišeš građevinskoj inspekciji, kazaću
molerima da s ove tvoje strane našaraju more i palme, i neba
kol’ko te volja, pa gledaj profo tu prirodu za kojom kukaš i
uživaj u njoj. Čuo sam tada gromoglasni smijeh njegovih
čauša koji su izmiljeli odnekud iz tog kazamata i načičkali se
po skelama. Dođi prijatelju, pozvao sam ga umilno. Dođi, da
se kao ljudi dogovorimo koliko mora, a koliko neba ćeš mi
pokloni . Siđi, da progovorimo dvije. Nijesam psovao ni
podizao glas na njega, bio sam ljubazan. Želio sam da dođe, i
kada mi se primakne – da ga ubijem. Naravno, nije došao. Ali
je u prijavi policiji – koju je, hulja, istog dana podnio – naveo
da sam repe rao pištolj i uperio ga u njegovom pravcu, da
sam ga vrijeđao na ’ljudskoj, poli čkoj i nacionalnoj osnovi’
(što ne vjerujem da sam činio, jer znam zasigurno da takve
utvare ne posjeduju ni jedan od pomenu h kvaliteta pa ne
vidim razloga zašto bi ih pominjao) uz prijetnju da ću ga ’ubi
kao zeca’ (što sumnjam da sam rekao, jer za razliku od takve
ništarije koju bih rado ubio, zeca nikada ne bih povrijedio).
Naravno, bijednik u prijavi nije naveo svoje duhovitos na
moj račun, tako da je Miko bio zaista iznenađen kada je iste
večeri došao kod mene da se obavijes o razlozima podnijete
prijave.
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– Dobro je da su iz policije Mika poslali kod vas,
profesore – laknulo mi je kada sam čuo ime svog školskog
druga. – On je čovjek na svom mjestu.
– Mislim da je sam odlučio da dođe. Vidio je tamo
prijavu na moje ime i uzeo je. Dobar momak, nema zbora.
Takav je bio i u školi. Kada sam mu sve ispričao, zavr o je
lju to glavom i rekao da će porazgovara sa pom koji je
podnio prijavu i da će mu ozbiljno skrenu pažnju da me
više ne uznemirava i da se slučajno ne prevari i pošalje svoje

Na te profesorove riječi začuđeno sam podigao obrve
i pogledao ga upitno.
– Da, da. Neko je u policiji očigledno pomislio kako
mi treba oduze pištolj, a to mi je Miko prenio pažljivo
birajući riječi. Ili je Miko sam pomislio da bih mogao po stare
dane uradi kakvu budalaš nu: ubi drugoga ili sebe, pa
mi je diskretno stavio do znanja da to ne činim. Ne znam.
Neću da griješim dušu. Što god da je, bio je dirljivo pristojan
i odmjeren tako da sam mu zahvalan. Tim prije što sam ga
mjesec dana kasnije sâm nazvao i predao mu pištolj. Shva o
sam da je Mikova zabrinutost sasvim na mjestu. Postalo je
suviše opasno da oružje držim pri sebi.
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čauše da po noći vršljaju mojim imanjem. Na odlasku mi je
dao broj svog mobitela i rekao da ako mi što bude potrebno
ne zovem policiju nego izravno njega. Profesore, kazao je još,
ako procijenite da vam je potreban čovjek koji može izvjesno
vrijeme pričuva vaše oružje – biće mi čast ukoliko meni
ukažete povjerenje.

– Da se ubijem!? Ne, to nipošto! Ali sam tokom
susreta sa visokim građevinskim inspektorom Baranovićem
koji se odigrao upravo u ovoj prostoriji – poželio da
ispraznim svoj pištolj u njega. Sjedio je baš tu gdje i vi, ne
bilo primijenjeno! Posmatrao je moju biblioteku hineći da se
razumije u knjige, i u jednom trenutku kazao: ’mi intelektualci
moramo da se podržavamo međusobno’. To je kao trebalo da
znači kako će zbog toga što posjedujem više od dvije knjige
doma, on, veliki ljubitelj knjiga i poštovalac obrazovanja, da
učini sve što je u njegovoj moći i zaustavi bezakonje koje se
nadamnom sprovodi. Ma hajde!? On će to da učini!? Čovjek
kome u Budvi tepaju ’pet do deset’, jer toliko hiljada eura
uzima da bi odgodio rušenje bespravno podignute kuće
za par mjeseci dok vlasnik ne podmi gdje treba i prikupi
odgovarajuće dozvole. On će da mi pomogne. Nijesam
intelektualac, uzvra o sam jetko. Kako nijeste, profesore,
počeo je da me ubjeđuje medveđim glasom. Ovoliko knjiga
imate doma, a kažete da nijeste intelektualac, to ne može
bi . Onda je počeo da truća o tome da svaki čovjek koji je
nešto diplomirao ima pravo da sebe naziva intelektualcem, i
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– Nijeste valjda pomislili da…?!
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još da od drugih ljudi zah jeva da ga tako nazivaju. Ne znam
koliko dugo sam trpio Baranovićevu ’pohvalu intelektualca’,
ali u jednom trenutku sam osje o neodoljivu potrebu da mu
zauvijek zatvorim balava usta. Pogledao sam ga, i umjesto
živog čovjeka naspram sebe vidio sam truplo na podu moje
dnevne sobe. I u tom trenutku, dok sam gledao Baranovićev
leš i veliku mrlju krvi koju vampirski sladostrasno upija moj
tepih, pomislio sam kako ja u stvari nemam pojma što bih
uradio poslije izvedenog ubistva: da li bih nazvao policiju i
predao se bez otpora, ili bih možda pokušao da uklonim
tragove zločina? Tada sam shva o da od mene nikada neće
bi ubica. Docnije sam sebe tješio kako za to postoje valjani
filozofski razlozi, jer ja, shodno onoj Sokratovoj misli, ne želim
živje sa ubicom u sebi, ali stvarni razlog je lišen filozofske
uzvišenos i mnogo je banalniji: nemam dovoljno hrabros
da to učinim. Zbog toga sam istog dana nazvao Mika i predao
mu pištolj, oružani list, dozvolu… neka ide sve do vraga!
– Bilo bi bolje da ste prodali kuću, profesore – kazao
sam zamišljeno. – Sada biste živjeli bez ovih nevolja.
– Često mi to govore ljudi. Neko dobronamjerno,
a neko sladeći se mojim jadima. Među m, da sam
pretpostavljao što će me snaći i da sam je zbog toga prodao
– osjećao bih se bijedno. A sada mi ne pada na pamet da je
prodam.
– Sumnjam da bi je sada i kupili. Što će im? Sagradili
su kule, nemaju više potrebe za zemljom. – Na te riječi
profesor se nasmijao.
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– Nijeste u pravu, mladiću. Ali i ja sam mislio slično
vama, čemu se nije čudi jer ne razmišljamo na način
građevinske mafije, pa nam je oprošteno. Prije dva mjeseca
posje o me je jedan od njihovih advokata i obnovio ponudu
kao da se ništa nije dogodilo: ista cijena, is uslovi. Na moje
pitanje: što će im moja zemlja kad su već sagradili nebodere?
Odgovor je bio: poslovni centar, trgovine, parking… Svaki
slobodni metar zemlje u Budvi je dragocjen i može se
iskoris – naglasio je samozadovoljno.
– Ponovo sam ih odbio. Znam, znam što ćete reći:
nijesam trebao. Ali, to je bilo jače od mene. Milije mi je da
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posmatram svoj dom kako propada, nego da ga prodam pod
pri skom. Jer sada, poslije svega što su mi uradili – prodaja ne
bi bila svojevoljna, već pod ucjenom. A tako ne pristajem, pa
dabogda sve izgorelo! Gnjide! Naslijeđenu imovinu Budvana
koji su s cajem migracijskih okolnos građani SAD-a ili neke
od zapadnoevropskih zemalja ne diraju. Ne smiju! Hoće u
evroatlantske integracije pa se plaše reakcije ambasada.
Ako već ne rade zajedno. Jeste li čuli za onoga ambasadora
Slovenije, konzula – šta li je već?! Koji jami po Budvi sa
graditeljima, bavi se nekretninama: kupuje, prodaje… To radi
noću. A danju, svima nam drži u novinama lekcije o evropskim
standardima i njima odgovarajućem ponašanju. I to čini bez
trunke srama. Ništarije ljudske. Uspjeli su i Aristotela da
demantuju: čovjek je živo nja koja se s di. E pa nije više. U
Budvi s da nema!

– Dugo sam razmišljao, mladiću, zbog čega se ovaj
grad tako beskrupulozno razara? Zbog čega se svi ponašaju
kao strvinari? Kako ne postoji u njima bar nešto da ih zaustavi
i opomene? Da li je siromaštvo uis nu opravdanje za grabež?
Najzad, da li je ovo što se događa najava vremena pred smak
svijeta, pa je u njemu sve dozvoljeno? Delikatna ravnoteža
koja postoji između porodice i polisa je razorena, a sjećate
se što je Aristotel tvrdio u Poli ci, koliko pogubne posljedice
nastaju kada se ta ravnoteža naruši? Ne znam. Ne znam. Ali
nije dobro. Čini mi se da će na kraju samo rijetki moći da žive
ovdje, a onaj ko ne može – moraće da se seli. Postoji neko
u cajan, povezan sa novcem i kriminalom, ko neshvatljivom
mržnjom mrzi ovaj grad, to je jedino što sam zaključio. I čini
sve da ga uniš do temelja. Zapravo, čini sve da i temelje
iščupa iz zemlje. Sjećate li se što su naši varvari ne tako davno
obećavali Dubrovniku, kako će ga sagradi da bude „stariji
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Profesor je zaćutao, zamagljenog pogleda, ali su
njegove usne nastavile da oblikuju riječi. Nekoliko puta je
lju to odmahnuo rukom kao da tjera nekoga od sebe, možda
onog demona sa kojim se neprekidno svađa. Pogledao sam
kroz prozor da ne bih gledao u njega, i u tami vrta vidio
zapaljenu gomilu kako polako dogorijeva. Užas, pomislio sam
i stresao se, kamo god čovjek da pogleda vidi samo prizore
ništavila: pa bili oni zgarište smeća ili ljudska ruina uništenih
živaca.
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i ljepši“. E upravo to danas čine Budvi, is varvari: svakim
danom je iznova grade i ona postaje sve ljepša. Već sliči
bolesniku od karcinoma koji, izvjesno vrijeme prije konačnog
kolapsa, izgleda kao da se potpuno oporavio.
– Moram da idem, profesore – kazao sam i polako
počeo da ustajem iz fotelje. – Sjutra rano idem za Podgoricu,
zvali su me iz redakcije, zakazan je sastanak kolegijuma… –
lagao sam nespretno. – Vlasnici novina razmišljaju da otvore
televiziju, vjerovatno je to razlog što me zovu sa odmora… –
Moje laži su povlačile jedna drugu, ali potpuno bez potrebe,
jer profesor kao da nije čuo ni riječ od onoga što sam rekao.
U jednom trenutku me je pogledao, začuđen što se nalazim
na sredini dnevne sobe.
– Knjige, mladiću – viknuo je. – Zapričali smo se i
zaboravili ono zbog čega sam vas zvao. Pogledajte biblioteku
i izaberite što vam se sviđa.
– Ne znam, profesore. Možda je bolje drugi put. Već
sam ostao duže nego što sam mislio. Sjutra moram…
– Dobro, mladiću – prekinuo me je. – Nema potrebe
za opravdanjima. Nijeste uradili ništa zbog čega bi vam trebalo
bi neprijatno. Predvidio sam da ćemo se rasta u žurbi, i
dozvolio sam sebi slobodu da izdvojim nekoliko naslova i da
vam ih upakujem. – Ustao je i prišao ulaznim vra ma pored
kojih je bila kartonska ku ja čije su ivice oblijepljene trakom.
Sagnuo se i s naporom podigao paket. – Uzmite, pobogu.
Ovo je za vas. – Priskočio sam i preuzeo od njega teret. – Tu
se nalazi nekoliko zaista vrijednih naslova – rekao je teško
dišući. – Skoro bibliografske rijetkos . Pomislio sam da ćete
vi razumje o čemu se radi i da će vam bi drago da ih čuvate
u svojoj biblioteci.
– Profesore, možda je ipak bolje da ih date svojoj
kćeri. Mislim, ako je nešto posebno vrijedno, bolje je da ona
to posjeduje, nego…
– Ne brinite o tome, mladiću. Moja kćer neće osta
bez poklona. A ove knjige su za vas.

85

– Onda hvala, profesore. Na svemu. Bilo mi je drago
što smo se vidjeli. Doviđenja.
– Zbogom, mladiću. I čuvajte se. Misleći ste čovjek i
duševno čeljade, a živite u svijetu bez logosa, bez blagoslova.

Ispra o me je kroz lavirint do glavne ceste, i još
jednom pozdravio na rastanku. (Kada sam te večeri razmišljao
o profesorovom savjetu moram prizna da nijesam baš
najjasnije shva o što je h o da mi poruči. Kakav oprost vlas ,
kakvi bakrači, odmahivao sam rukom u mislima, tumačeći
njegove riječi kao još jedan znak pomračenog uma. Tek
izvjesno vrijeme docnije, posmatrajući mnogobrojna čudesa
u svijetu oko sebe – čini mi se da sam shva o poruku. Srećom,
ne kada je već prekasno.)
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Dozvolite starcu da vam na kraju udijeli jedan savjet: ako
ikada dođete u situaciju da vam je potreban oprost vlas
– ne prihvatajte ga! Bez obzira o čemu je riječ, da li se radi
o godinama robije zbog ubistva ili o kaznenoj prijavi zbog
prelaska na crveno… Odrobijajte svoj zločin, pla te za
prekršaj. Jer ako to ne učinite, ako vam vlast nešto opros –
do smrtne ure ćete isplaćiva dug, i nikada ga nećete ispla
do kraja! A voli naša vlast da opros podaniku svakakav
zločin, makoliko gnusan bio. Samo ne i zrno pame . To se na
ovim prostorima ne oprašta.

* * *

Hitna pomoć i policija zatekli su ga u dvorištu, kako
se smije grohotom i veseli. Zabrinu da ne skoči u vatru,
bolničari i policajci su ga odmah savladali, dali mu injekciju
za smirenje, i odvezli pravo u Dobrotu, psihijatrijsku bolnicu
pored Kotora. Tamo je nakon nekoliko dana i umro od
posljedica moždanog udara.
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Nepunih mjesec dana je prošlo od našeg susreta,
kada su mi javili iz Budve da je profesor Luka Marinković
zapalio svoju kuću. Vatrogasci zbog okolnih zgradurina
nijesu vozilima mogli doprije do mjesta požara, i sve je
izgorelo. Nekoliko umjetničkih slika, albume sa porodičnim
fotografijama i memorabilije koje su pripadale njenoj majci
– sklonio je kod prijatelja i namijenio kćeri. Knjige, namještaj,
pokućstvo… polio je kantama benzina i zapalio. Knjige nije
poklonio biblioteci grada, njegova priča o renoviranju kuće
bila je obmana.
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Sahrana profesora Marinkovića bila je uis nu
veličanstvena. – Posljednje okupljanje Budve koja nešto
vrijedi – bio je komentar ljudi. Svi su izražavali svoje zgražanje
nad onim što je učinjeno profesoru, nad načinom kojim su ga
opš nski dripci i graditeljska mafija otjerali u smrt… Ali, kao i
svaka priča, i ova je trajala kratko… svega nekoliko dana.
Imanje je naslijedila njegova kćer, i odmah nakon
prevođenja nekretnine na svoje ime pokrenula je sudski spor
pro v Opš ne i nadležnih službi. Pokušali su da je nagovore
da Opš na o vlas tom trošku ukloni zgarište i obnovi kuću
kakva je nekoć bila, ali ona nije pristala. „Zgarište ostaje
kao spomenik vašeg zločina, gospodo!“, bila je neumoljiva.
I potpuno u pravu: nikada se spomenik ne odnosi samo na
žrtvu, nego i na zločinca podjednako. A zločinci joj ne mogu
ništa, nije njihov podanik.

* * *

Povremeno, kada dune jugo i gus se oblaci zgužvaju
nad gradom, u mutnom iščekivanju kiše koja ne dolazi,
umjesto mirisa mora i vlažne trave, u Budvi se osje snažan
miris paljevine. Ljudi se tada ne osvrću oko sebe, odavno već
znaju da nigdje nema tragova dima. A na pitanje zna željnika
što se to osjeća u zraku, ne pružaju odgovor, samo sliježu
ramenima ili gledaju nekud u stranu.

87

Uostalom, što bi im odgovorili: da to gori kuća
Marinkovića?
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MIća VUJIČIĆ

PRIČE SE NIŽU U PRAVCU U KOJEM
POVIJESNO POSTAJE PODSVJESNO
Intervju: Neven Ušumović, književnik

Neven Ušumović je rođen 1972. godine u Zagrebu,
a odrastao je u Subo ci. Na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu diplomirao je filozofiju, kompara vnu književnost i
hungarologiju. Objavio je zbirku priča 7 mladih (1997) i roman
kratkog daha Ekskurzija (2001). Sa mađarskog je preveo
Belu Hamvasa, Ferenca Molnara, Petera Esterhazya i Adama
Bodora. Zajedno sa Stjepanom Lukačom i Jolan Mann priredio
je antologiju savremene mađarske kratke priče Zastrašivanje
strašila. Radi kao knjižničar u Umagu. Njegovu novu zbirku
priča Makovo zrno objavila je izdavačka kuća Profil.
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Na početku vaše knjige stoji napomena: „Po
mo vima kratkih priča Géze Csátha (Szabadka, 1887
– Subo ca, 1919)“. Na koji način ste pripovetke čuvenog
subo čkog pisca povezali sa vašom knjigom i poe kom
uopšte?

Moja zbirka priča Makovo zrno rezultat je ak vnos
koja je najsrodnija prevođenju. Naime, u desetljeću koje je
za nama, najviše sam vremena proveo iščitavajući mađarsku
literaturu (ponajviše onu modernu, od Endrea Adyja do
Imrea Kertésza i Ádáma Bodora), prevodeći je na hrvatski
jezik i pišući o njoj. Jedan od razloga zašto sam se u Zagrebu,
krajem devedese h, odlučio za studij mađarske književnos ,
bila je, među m, potreba da se na novi način vra m u vrijeme
koje sam iskusio živjeći u Subo ci, dakle u svoje forma vne
godine. A budući da je nama piscima čitanje (više od) pola
života, bilo je nekako samorazumljivo da se vra m prvim
mađarskim piscima koji su snažno utjecali na moj senzibilitet,
na Dezsőa Kosztolányija i, dakako, njegovog rođaka,

Géza Csáth je u mađarskom umjetničkom životu,
dapače i šire od toga, postao počev od devedese h godina
vrlo trendy figura, čemu je, kako to ponajčešće biva, najviše
kumovao film. Redatelj János Szász snimio je 1997. godine
vrlo cijenjeni film Witmanovi dječaci (Witman fiúk), prema
legendarnoj Csáthovoj priči znakovitog naslova Majkoubojstvo
(Anyagyilkosság), a deset godina kasnije i Opijum: Dnevnik
umobolne žene (Ópium: Egy elmebeteg nő naplója), koji je
više igrao na biografske elemente iz njegovog burnog života.
Njegovom novom književnom liku u mađarskom kulturnom
krugu, ipak, najviše je dodala najvažnija subo čka književnica
danas, Ildikó Lovas, čiji je roman o Csáthovoj supruzi, Olgi
Jónás, pod nazivom Spanyol menyasszony iz iste, 2007.
godine, imao vrlo široku tzv. svemađarsku recepciju, a
preveden je nedavno i na srpski (Španska nevesta, Fabrika
knjiga, 2009, prijevod na srpski: Árpád Vickó). Moj Csáth je,
možda po prvi put - iako se upravo ovih godina sporadično
prevodio na hrvatski jezik (po časopisima) – dobio nešto
dalekosežniji medijski tretman u Hrvatskoj, pa je u Jutarnjem
listu čak povodom Makovog zrna prekršten u Scatha, što bi se
njemu, vjerujem, svidjelo. Pišući Makovo zrno ja sam pokušao
upisa u svoje priče onakvog Csátha kakvog sam volio kao
nejdžer, kada su se njegove knjige oslanjale o ploče Sonic
Youth, Jesus & Mary Chain i Vágtázó Halo kémek.
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Pisac stvara i svoje prethodnike – rečenica je koja se
već smatra frazom. U skladu sa m: da li ste vi stvorili Gézu
Csátha?
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Gézu Csátha. Odmah mi bilo jasno da ne želim prevodi –
imao sam potrebu za novim ispisivanjem, za svojevrstan
eksperiment u kojem junake, mo ve, zaplete iz Csáthovih
priča prevodim/provodim kroz vrijeme do polja kojim vladaju
današnje povijesne silnice, moje osobne traume i žudnje. U
tome smislu formirala se i poe ka; ona, dakle, nije postojala
prije ove knjige, nego se realizirala u procesu njezinog
nastanka, preuzimajući metaforiku i matrice pripovijedanja
iz Csáthovog vremena i književne tradicije (u tom smislu su
za knjigu jednako bitni Maupassant, Matoš i Čehov, recimo),
ne bez elemenata parodije i izigravanja polazišnih premisa.
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U pismu upućenom sestri, Flaubert opisuje Hugoa kao
čoveka sa dosta ružnim licem i dosta prostom spoljašnjošću,
sa izvanrednim zubima i visokim čelom, bez obrva, bez
trepavica. Učen, pomalo usiljen, ne govori – gledam ga kao
kasu u kojoj su dijaman .

Kako biste vi opisali Gezu Csátha?

Kao u priči Makovo zrno, po kojoj cijela zbirka nosi
naslov, moj je Csáth negdje ispod debelog palićkog leda,
goleme ribe trgaju njegovo meso, a on se smije i izvija, kao da
ga te ribe golicaju. Od njegovog smijeha puca jezerski led, jao
vama ako ste u tom trenutku na klizaljkama!

Čuven je Čehovljev savet: „Treba pisa tako da
rečima bude usko, a mislima široko“. Da li takav stav ima
veze sa poe kom iz koje je nastalo Makovo zrno?

Taj je stav jedan od ključnih načela «makove» poe ke:
zrno, a ne pogača! Govoreći bliže Csáthovom opijatskom
iskustvu: dovoljna je kap, čak 0,01 gram. Bilo mi je stalo do
kratkih priča koje čuvajući u sebi moment zapleta i napetos ,
prenose značenja i gomilaju ih oko ključnih mo va poput
lirskih tekstova, is na bez većeg uloga zvukovnog elementa,
u prijetećoj šini.
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Želeći da prkosim teoriji koja ne dopušta mešanje
dela i bografije pisca, u belešci o vašem životu pronalazim
značajno mesto – „odrastao u Subo ci“. Roman čari su
smatrali da je kasniji život isključivo korupcija de njstva.
Da li mislite da ćete kao pisac ikada moći da pobegnete od
Subo ce?

Makovo zrno je u svakom slučaju obračun sa
zavičajnom literaturom koja određeni krajolik ili grad izmješta
iz povijes , idealizira ga, plete idiličnu mrežu od lokalnih

U drugoj knjizi Seoba Miloš Crnjanski je u onom toliko
željenom ruskom poslanstvu ubio sve nade Pavela Isakoviča
kada mu je kroz ekselenciju poručio da je melanholik i da
zalud beži – nigde mu neće bi dobro, melanholija se nosi
svuda sa sobom. Kri ka je prime la melanholičnost u vašoj
slici vojvođanske varošice?
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sitnica, a sve radi uljuljkivanja vlas te paćeničke duše (u
bijelom svijetu). Proza, među m, živi od detalja, koji opet
imaju svoje korijene u unutarnjem životu autora i njegovih
najbližih. To je ono potonulo blago u nama iz dje njstva,
neizbrisive senzacije i doživljaji obiteljskog svijeta i krajolika.
Pisanje me privlači kao hod kroz vrijeme, povijesno i osobno,
ono može ići u različi m smjerovima, a svaki putokaz ipak ne
pokazuje prema zavičaju.

Japanci nastanjeni u Subo ci, Vereš i na kraju
gospođa Esztera koju će sasluša u subo čkoj Sinagogi 29.
novembra 1949. u 8 sa navečer – junaci su koje spuštate
stepeništem istorije, spiralom poves , kako je govorio
Victor Hugo. Uz pomoć kojih poe čkih oruđa uspevate da u
priče ubacite istorijsko-savremene teme, aktuelne i velike,
ali to činite tako da ih pokrijete pričom i gurnete u drugi
plan, a da pritom opet budu okosnica storije?
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Da, mislim da ću bježeći od Subo ce utočište naći
u Crnjanskom. Interesira me njegovo figuriranje panonskog
krajolika, sve projekcije kroz koje prirodni elemen dobivaju
emo vnu i simboličku dimenziju. Melankolija je u mojoj knjizi
prije svega mladenačka melankolija otpora i melankolija
čežnje za «velikim» svijetom. Ništa osobito vojvođansko,
dakle. Zreliji sloj melankolije u pričama je onaj koji pada
po ruševinama i žrtvama povijes , po zastrašujućem
povijesnom diskon nuitetu u tradiranju nacionalnog,
urbanog i regionalnog blaga, calo se ono uzornog osobnog
života, poli čkih i/li kulturnih vrijednos različi h zajednica...
To odsustvo intenzivnijeg dodira, povjerenja i povjeravanja
između generacija i zajednica koje supostoje na istom prostoru
u Vojvodini, možda to ispunjava moje junake melankolijom.
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Činim to izbjegavajući hugoovsku poziciju
sveznajućeg pripovjedača. Pripovjedač se u ovim pričama
drži svojih junaka – ako već i sam nije junak priče – i nije
da voli te junake, ali iden ficira se s njihovom tjeskobom i
dezorijen ranošću. Egzistencijalne vrijednos do kojih držim
označene su ovdje nega vno, što je uvijek rizično, priznajem,
označene su ocrtavanjem polja njihovog odsustva. Umjesto
toga, ali upravo s m nega vnim refleksom na sebi, iskrsavaju
povijesni događaji i aktualne poli čke tenzije, ogledajući se u
csáthovskim lokvicama krvi.

Kri čari su o vašim pričama rekli da su realis čke,
simboličke i ekspresionis čke. Kako biste vi u jednom
pasusu definisali svoju „filozofiju kompozicije“ u odnosu na
ove komentare?

Mogu se samo nadoveza na ono što sam rekao
odgovarajući na prvo pitanje. Svira po tastaturi s Csáthovim
crnim pkama, značilo je preuze i poe čke momente iz
modernis čke i avangardis čke kratke proze s početka 20.
stoljeća. To je, dakako, samo dio priče, budući se sam čin
preuzimanja može nazva očiglednom postmodernis čkom
gestom – i to zaista tako i jest. Moj postmodernizam čuva
svakako onaj moment usredotočenos na značenjske
aporije i destabilizaciju svakodnevnih jezičnih i ideoloških
figura. Orijentaciju prema društvenom polju, priči, poli čkoj
povijes , onom izvanknjiževnom općenito, naslijedio sam
pak od tekstova koji su se počeli pojavljiva devedese h:
mislim tu prije svega na prozu Daše Drndić, Vladimira Tasića,
Davida Albaharija. Na Feral Tribune i Beton.
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Kakav je vaš odnos prema fantas ci, najpre onoj
imanentnoj? Sigurno grešim, ali dok sam čitao vašu zbirku,
nakon pojednih rečenica mi se činilo da vaše junake malo
deli od toga da zauvek ostanu u svetu fantas ke („Ajde,
Vereš, dođi, šta se bojiš!“).

Elektronski katalog Knjižnica Grada Zagreba,
knjižnične mreže koja objedinjuje sve tzv. narodne knjižnice u
gradu i okolini, omogućuje uvid u cirkulaciju svih naslova koji
su za posudbu. Budući da se radi o tako velikoj bazi, podaci su
prilično relevantni, a meni su oni zanimljivi za kompariranje
domaćih naslova s prijevodnom literaturom, za oscilacije u
posudbi nekog naslova u duljem vremenskom roku. Naime, za
razliku od liste prodavanos , knjižnična lista može zabilježi
i eventualnu veliku posudbu naslova koga gotovo da i nema
u prodaji, recimo u slučaju da se radi o malom nakladniku i
starijem naslovu. Zamije o sam nekoliko zanimljivih činjenica
(dnevnik je to otkrivanja tople vode): domaći naslovi vrlo
rijetko mogu parira najvećim prijevodnim hitovima; raste
potražnja za tzv. sel elp literaturom; u ljetnjem razdoblju
čitanost svih hitova dos že vrhunac; domaće književne
nagrade nemaju utjecaj na čitanost naslova; književnost
iz regije koja se sve više pojavljuje i u hrvatskoj nakladi
ima minimalnu čitanost (očekuje se novi Momo Kapor!);
filmska ekranizacija ili televizijska promocija (gostovanje
kod Aleksandra Stankovića polučuje Oprah-efekt, na
primjer!) znatno utječu na potražnju nekog naslova; i na
kraju, čitateljsku publiku u Knjižnicama pretežno čine žene,
što najbolje pokazuje i profil najtraženijih naslova čije su
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Na sajtu knjižnice Umag često objavljujete liste
najčitanijih knjiga. Neću vas pita šta mislite o tezi koju
Umberto Eco iznosi u novoj knjizi The Infinity of Lists:
„Pravimo liste zato što ne želimo da umremo“ – ali šta vi na
osnovu njih zaključujete o savremenoj književnos , tojest o
vladajućem čitalačkom ukusu nakon lista koje ste sklopili?
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To je dobro pitanje, omogućava ulaz u koncepciju
ove zbirke. Priče se nižu u pravcu u kojem povijesno postaje
podsvjesno (tako je to koncizno opisao moj profesor
István Ladányi u Quorumu), imaginariji potonulih vremena
pojavljuju se u svojem oniričkom obliku i okružuju junake
kao realna arhitektura jednog grada. Opija , žudnje, traume,
osobne i zajedničke, mute vodu svakodnevice, i najednom se,
iz te uskomešane žabokrečine, izdižu različite prikaze!
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neizbježne sastavnice: egzo ka, jet set, duhovnost koja se
svodi na samopomoć, (ženska) patnja, intrige i afere, teorija
zavjere, okultne pojave i sen mentalnost. Do nedavno
su najbolji autori takve literature bili muškarci, srećom, u
posljednje vrijeme pojavio se niz autorica koje su poštenije i
inven vnije u takvom pu literature. Što je i pravo!

Liste otkrivaju da uredno pra te novu jugoslovensku
književnost. Ko su pisci koje rado čitate?

Mislim da ćemo se složi da jugoslavenska
književnost ne postoji. Postoje južnoslavenske književnos
i nas nekolicina, koji se veselimo što knjige opet kruže na
relaciji Sarajevo, Zagreb, Beograd, Ljubljana. A i to je tek dio
one književnos koju čitam kao svoju pograničnu, regionalnu
književnost: ona mi je nezamisliva bez Lászla Végela, Istvána
Domonkosa, O óa Tolnaija i Ildikó Lovas, bez pokojnog Fulvia
Tomizze, pisaca koje sam, dakako, većinom čitao u prijevodu.
Uz njih, evo improvizirane liste od deset imena: Vladimir Tasić,
Saša Ilić, Nenad Veličković, Daša Drndić, Robert Perišić, Faruk
Šehić, Mirjana Novaković, Aleksandar Hemon, Srđan V. Tešin,
David Albahari. I još deset (knjižničara je teško zaustavi ):
Srđan Valjarević, Marinko Koščec, Miljenko Jergović, Aleš
Čar, Krešimir Pintarić, Stanko Andrić, Laslo Blašković, Andrej
Nikolaidis, Roman Simić Bodrožić, Vlado Bulić. Mogao bih
nabroja i svojih omiljenih deset književnih kri čara, ali bolje
da se zaustavim.

fotografije: Tihana Dežjot Alessio
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DRAMA / DRÁMA
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Saša STOJANOVIĆ

BOG & BATINA BLUES
(JUŽNO OD RAJA)
– jevanđeoska drama –

LICA:

– ČOVEK
– ŽENA
– KLEMPA
– MITISER
– ĆORA
– ŠMRKI
– MUCAVA
– SLINAVI
– DEBELI
– GLASOVI
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* Napomena: (Svaka slika je od sledeće odvojena
blues-songom. Songovi počinju odmah nakon poslednje
replike prethodne slike i traju do početka sledeće; za vreme
trajanja songova na sceni vlada potpuni mrak koji na kraju
biva prekinut „božanskom svetlošću“ što pada na scenu
početkom svake sledeće slike.)

(Blues instrumental)

MITISER: Klempavi, možeš li da pogodiš dvaput u isto
mesto?
KLEMPA: Jok,

ćeš! Gledaj i uči, bubuljičavi!
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(Veliki odmor u školskom dvorištu; Žena, sva u krvi
i pocepane haljine, privezana je za stub, oko koga se mota
Ćoravi; pored dvojice dečaka, Klempavog i Mi sera, nalazi
se gomila kamenja i šuta; iza ograde je sakriven Šmrki koji
ćuteći posmatra.)

MITISER: Ali, zar se ne sećaš šta nam je govorio
nastavnik? Ono, kad dvojica rade isto to onda više nije isto, i
te fore...
KLEMPA: I, glupi Mi seru, šta

tu nije jasno?

MITISER: Ništa... Ja sam samo uklavirio da ništa ne
razumem, isto kao i pre nego što je počeo da tupi.
KLEMPA: A to je opet bilo isto...
MITISER: I nije isto...
KLEMPA: Neeeeee, čiravi, ne! Nije isto kad on i tvoj
pijani ćale na smenu guze jednu istu ribu. Do sad bi te već
izbacili iz škole da matori moron ne zaleže za tebe. A posle
malo nalegne mami na pupak...
MITISER: Ne seri, ušata spodobo! Ja te zajebavam što
umesto ušiju nosiš ajncigere za turu pića za celu kafanu, ali te
ne izdrkavam za matore. Bolje da ću š...

MITISER: Važi, brate, kad si tako rešio... Sad neću da
te pitam da li automatski sklapaš uši kad pirka vetar, da te ne
oduva preko granice... Imam nešto bolje! Oćeš da počnem sa
ćaletom što ga po parkinzima guze šoferi i trandže, ili da
malo spomenem matoru što je pre neki dan privela Slinavog?
Da mu malo izduva jaja pre nego što se ušmrkaju? Pričao mi
Debeli, njega pus la da gleda i da šamara majmuna...
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KLEMPA: Samo
kenjaj, čokolado sa integralnim
lešnicima mesto face... Slobodno! Ne obaziri se na mene, k’o
da nisam tu...
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KLEMPA: I

veruješ toj kan mas i govana?

MITISER: Ne prekidaj me, bre, što nosiš ratkapne
oko glave! Znaš da sam osetljiv na tajmaute! Jebote... Aha,
se o sam se... Tapacirani čapri svima po kraju da kako tvoja
keva povuče cug, Slinavi naprasno prestane da curi na njonju
i počne da rasteže ljige. Još kaže svinjogojstvo da to ima neke
veze sa izjednačavanjem pri ska, vezani sudovi, tako nešto...
Fizika, mehanika, akus ka, jebem li ga...
KLEMPA: Je li, brateee, što kamenje ovako tupo
odzvanja? Znam da je biologičarka nešto tupila o vodi i telu,
ono, kao samo hadvao ostala od nas, jebote, ali što onda ne
kaže buć? Ili možda drugima bućne, samo nama neće, šta
misliš?
MITISER: Buć je bilo malopre, kad smo izgazili onog
bradatog. Ala je bućkalo, a, brate?
KLEMPA: Keve , šta je ono kenjao? Ništa ga nisam
ukačio...
MITISER: Ono, kao, može da gađa samo onaj što do
sada nije promašivao. Ili tako nešto... Pa, nije ovo vašar, bre!
KLEMPA: Jebote, koji ludak! Ja da sam oko sokolovo,
ne bih vežbao ovde gađanje s kretenom k’o što si ... A da
probamo sad ono bacanje sa strane? Ko čamuge iz enbieja, a,
šta kažeš? Evo, ja ću prvi...
MITISER: A ono, učenje putem pokušaja? I greške je
spominjala, ona, uf , na vrh mi jezika...
KLEMPA: Pa, pljuni, brate... I nju si pljuvao...
MITISER: Svaki put kad nas pošalju kod nje, ona melje
istu priču... Ej, pazi malo, zamalo da strefiš ćorču u vugla, jebo
te basket! Je li, šta ga ono beše najviše drvila ta psihološkinja,
keve ?
KLEMPA: To moraš da pitaš Ćoravog, on se loži na te
glupos . Pogodak!
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MITISER: Snimi manijaka, leba
rešio da firca onu kurve nu!

! Ovaj je stvarno

KLEMPA: Samo, nešto nisam siguran da će da te sluša
brate, vidiš kako mu se zamaglili cvikeri...

KLEMPA: Ne čuje te, taj ionako misli samo na jedno.
Eeeej, astronom, svrši već jednom, nećemo da te čekamo
čitav dan do podne! Zbog tvoje karačine, meni da trune
talenat!
MITISER: Počeo si i da sereš k’o bradonja, jebote! A
šta je ono lajao filozof za nebo? Nešto zvezdani svod iznad
nas, u nama, tako otprilike... Ko, bre, da razume svaku
budalu... Pazi sad! Oooooo... Jesss! Strejt u glavudžu! Dobio
si domaći zadatak, brate! Sad da te vidim!
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MITISER: Alo, slepac, je l’ gotovo to tamo? Možemo
li i mi malo da se igramo? Taman sam names o nišanske
sprave, kad ono ...

KLEMPA: Vidiš, ja sam to ovako skapirao... Kad Ćoravi
svrši i obriše đozluke od dahtanja, pa ih opet zadene za uši, sa
m teglama vidi ceo svemir. Valjda... Uf!
MITISER: Sta va!
KLEMPA: Ovo da se ponovi! Pa, kako da pogodim kad
je teleskop razvlači k’o žvaku?
MITISER: U tom... Svemiru... Baš me zanima gde
se štekuje taj bog, a, brate? Ako je onaj zarasli pričao da je
njegov sin, da mu odemo malo ćaletu na gajbu? Jes’ da je
sinče klošar, al’ možda je ćale samo s psa. Ono, veverica,
hrčak, zimnica, slamarica... Bumbar pun k’o brod... A sin ga
okolo puje zato što je fosil ispisao naslednika iz test... tast...
KLEMPA: Testamenta, kretenu! Gađaj, vidiš da nam
nestaje kamenja!
MITISER: Odakle sad pa

to znaš? Za taj, kako si

rek’o...
KLEMPA: To je šala komika mog matorog, ono, zagrlio
flašu k’o prizetko testament.
MITISER: A, šta misliš?

MITISER: Ma, ne pitam to, bre! Da odradimo tog
boga, to te pitam! Raspitamo se po kraju, malo šacujemo
gajbu, ono navike, ru na, poštar s penzijom... Laganini, niko
ne mora da zna... Alo, mutavi, čuješ šta te pitam?
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KLEMPA: Slušaj, i nije loša cupi, ako ćemo pošteno.
Nije Ćoravi mutav, uopšte...
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KLEMPA: Baš me zabole šta me pitaš. Došao sam
da kuliram, brate, ne da glumim enciklopediju. Vra se u
školu, ako si rešio baš sve da znaš. Nemoj mene da jašeš dok
odmaram napaćenu dušu!
MITISER: E, jeste, i to je spominjao brada . Dušu. Sad
sam se se o!
KLEMPA: Dobro da se nečega uopšte sećaš, tako
dignut. Jedva čekaš da se pojavi Šmrki, jebo te dop, da te
jebe... Ajde, bacaj, šta čekaš?
MITISER: Ej, prvo ga je palamudio nešto sa
nišanjenjem. Ono, kao, ako pogodimo cilj...
KLEMPA: Pa, koj kurac bacamo, ako nećemo da
pogodimo?
MITISER: ...Onda smo, kao, promašili sve ostalo. K’o
da ja gađam ostalo... I šta u tom ostalom ima da se gađa...
Kakva dijabola, a, brate?
KLEMPA: Jednom nahvatamo pravu klošarku i
opkolimo je ljudski, pazi...
MITISER: I to sa dobrim razlogom...
KLEMPA: Jer se prva čačkala...
MITISER: A on mi tu valja muda za bubrege...
KLEMPA: Ej, se o sam se i šta je još mrsio muda taj što
je zamalo Ćoravom uniš o sav dop. Nego, cvikeraš je tapnuo
skoro sve kvotere pre nego što je idiot krenuo da vileni, fala
Bogu! Se o sam se, brate, šta je kenjao!
MITISER: Šta?
KLEMPA: Samo onaj što nije grešan...
MITISER: Ko je sad pa taj? Neki dilber? Nema takvih
u kraju...
KLEMPA: ...Samo on neka se baci kamenom na nju.
Baš je tako rekao.
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MITISER: Jeste, brate! Zato smo i počeli da je gađamo!
Nama to ne bi palo na pamet, a, brate? Sam je tražio...
KLEMPA: E, tu nas je ujeo za srce, tebra. K’o da smo
mi najveća govna!

KLEMPA: A budala htela da nas spreči! Još i probao da
nam slika onim štapom po prašini... Mi dijabole, a on genije.
A posle cvili k`o pičkica.
MITISER: Uđem na čas, onaj piše kredom po tabli.
Izađem na veliki odmor, nale klošar da mi crta šta je hteo
da mi kaže. I to onaj is što prosipa Ćorin i Šmrkijev dop po
dvorištu k’o da mu ga ćale ostavio u nasledstvo. E, pa nećemo
tako, brate...
KLEMPA: Nećemo. Morali smo malo da mu ga damo.
Ono, cipelarenje, štemovanje, gaženje, skakanje...
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MITISER: O koga smo se nas dvojica to, kao, ogrešili,
a? Ja se nešto ne sećam...

MITISER: Jedva se odvuk’o do kapije školskog
dvorišta. Ko zna gde se taj bolid sad zavukao...
KLEMPA: A mi moramo sad da se vučemo na čas.
Nakenjam se u zvono.
MITISER: Ajde, još jedno bacanje, pa zovi Ćoravog...
KLEMPA: I, nisi mi rekao...
MITISER: Šta?
KLEMPA: Što ne možeš dvaput da pogodiš u isto
mesto?
MITISER: Ja ne mogu? Gledaj sad, iza leđa i preko
glave... Ko čamuge na televiziji!
KLEMPA: Uuuu, jebote! Zveknuo si Ćoravog! Da ga
sakupljamo?
MITISER: Pa, kad ’oće da bambusa pod unakrsnom
paljbom. Sam je kriv...
KLEMPA: Šta da mu radimo, brate? Vidiš da je
zakovrnuo očima... I sav je krvav. Ko uložak od Mucave.
MITISER: Ma, ko ga jebe... Kasnimo na čas...

MITISER: Kad ne znaš da biraš. A što ne probaš i ?
Stalno se nešto dešava. Neki popovi, dileri, vojnici... Svi nešto
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KLEMPA: Lako je tebi na veronauci. Ja moram da se
sad akam sa onim građanskim.
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jure jednoga što im kvari šljaku. A ovaj zapeo k’o mazga. Još
na toj, mazgi, ono, svečano ulazi u si , publika urla, cupi vlaže
samo tako, ono, daje mu ga baš široko. Probaj, šta te košta!
KLEMPA: Da znaš da hoću. Kad počinjemo?
MITISER: Tejki zi, brate.
KLEMPA: Važi, tebra, kako kažeš...
MITISER: Došli smo samo malo da vežbamo. Lepo
kažu ovi sa mardeljaškim stažom. Muda i s l! Nikad ne znaš
kad mogu da zatrebaju...
KLEMPA: Što jes’ jes’! To, pa onda sve ostalo! Inače,
brate...
MITISER: Zajebano.
(Mama, imao sam dobar, pošten zanat,
Drvo ima dušu, za razliku od ljudi, mama,
Mama, mama, sretao sam samo inat,
Strah, zavist i pohlepu, o, mama!)
***

(Žena, sva raščupana i pocepana, kleči nad
okrvavljenom glavom dečaka i briše mu krv sa čela, dok
Čovek, modar i krvav, stoji iznad nje gledajući u ranu;
školsko dvorište je prazno; veliki odmor je završen.)

Malo

ŽENA: Šta čekaš? Hoćeš li tu da stojiš celu večnost?
je bilo ovih par hiljada godina?

(Čovek pokupi parčiće stakla, rasu h iz razbijenih
naočara, za m uze polomljeni okvir i hitrim potezima prs ju
učini da naočare ponovo budu cele.)
ČOVEK: Izvoli. Sada je sve u redu.
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ŽENA: To može svaki op čar. Hoću da isceliš njega!
ČOVEK: Važi... (Čovek pređe rukom preko dečje
glave.) Ali, samo da znaš... Sama si tražila...

se? Divno!

ČOVEK: Već si se pokajala? Ili mi se samo čini? To
beše onaj što te malopre silovao, ako se ne varam?
ŽENA: Ne kajem se. Taj je. Is što je skakao po tebi,
dok su te ona dvojica šu rali...
ĆORA: Gde sam? (Podiže se sa zemlje poluošamućen.)
ČOVEK: Tu, gde smo te našli. U prašini...
ĆORA: (Dolazi sebi.) Čekaj,
malopre...

si onaj što smo te

ČOVEK: Gazili, tukli, štemovali... Hoćeš još neku
deskripciju?
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ŽENA: Gle! Rane više nema. Vra lo
Htela sam samo... A si već...

ĆORA: (Pokazuje prstom na Ženu, u neverici.) A si...
Ti si...
ŽENA: Mene si napastvovao malopre, vezanu. Dok su
tvoji drugovi vežbali gađanje...
ĆORA: To je nemoguće! Sanjam.
ČOVEK: Ne. Samo sam te malo digao iz mrtvih. Tu su
i cvikeri...
ĆORA: (ironično) Ti da me oživiš, takav... Isfronclan?
E, svašta...
ŽENA: (Pruža ruku ka dečakovoj glavi.) Imaš trag od
krvi na slepoočnici...
ĆORA: (Drži cele naočare i bulji u krvav trag na
prs ma druge ruke.) Ne diraj me! Dalje od mene!
ČOVEK: Samo smo hteli da

pomognemo, bio si...

ĆORA: (Povlači se unazad.) Marš, bre! (Daje se u trk,
jureći kao nikada u životu.)
ŽENA: Čekaj, mi smo samo... Ne idi, dete!

ŽENA: (žacnuto) Od čega daleko? Od nas? I odakle
ideja da njemu i onom drugom detetu o maš sve one
zamotuljke i sadržaj prosipaš u vetar?
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ČOVEK: Ne čuje te više. Već je dovoljno daleko...
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ČOVEK: Pepeo pepelu... Prašinu i krv smo malopre
apsolvirali...
ŽENA: I nije bilo nimalo čudno kako svi jure da
udahnu taj prah koji rasipaš tek tako? Lizali su prazne folije
i šmrkali prašak, ej! Izgleda da si zaboravio kako si nekada
prošao kada si menjačima para ispred hrama izvrtao stolove...
ČOVEK: (nervozno) Sve su zaslužili! Sve!
ŽENA: I tada je više njih potrčalo za bačenim novcem,
nego za tvojom idejom... I onda si namah stekao više mrzitelja
nego pobornika, eeej! Unosio si im se u lice ne prestajući sa
svojim propovedima!
ČOVEK: Na to nisam računao...
ŽENA: Danas je taj račun s gao na naplatu.
ČOVEK: (kao za sebe) Nikome ništa ne dugujem...
ŽENA: Grešiš!
ČOVEK: Nikome, čuješ šta

kažem!

ŽENA: (Nastavlja kao da ga ne čuje.) Ja na stub, a
pod đonove! I, kad bolje razmislim, možda smo i zaslužili...
Daleko, već je to predaleko od nas.
ČOVEK: Ali...
ŽENA: Nisi ni svestan koliko je ovo dete daleko od
tvojih vapaja! Ljubav, nada, vera... To su samo stavke na
kumovskim predlozima za imena, bre!
ČOVEK: Ne, i ja smo daleko! Posle dve hiljade
godina silazimo među ljude očekujući da se nešto promenilo.
I da, kako si to lepo rekla, dovršimo započe posao. Sad se
već pitam – koja je to budala upoređivala ikad sa nikad...
ŽENA: (Buni se.) Ali, kako sam mogla da...
ČOVEK: Da znaš? Šta?
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ŽENA: Ništa...
ČOVEK: Tačno! Nisi znala da civilizacija već dva
milenijuma silom navlači masku uljudnos toj zveri na dve
noge koja sebe naziva čovekom? Pa, da malo pripomogneš?
ŽENA: Mislila sam da ...

ne znaš kako je malo...

ŽENA: Šta?
ČOVEK: ...Potrebno...
ŽENA: Čega? Govori, bre, već jednom! Ili se opet
spremaš za ono svoje „consummatum est“?
ČOVEK: Videćeš. Već smo dobili svoje, za početak. Ko
zna šta nas još čeka...
ŽENA: Ne, ne i ne! Nisu svi is ...
ČOVEK: (sarkas čno) I nisu ... Neki su is ji od is h. Ali
je tvoja radoznalost bila jača od moje opreznos . Mea culpa!
Mea cloaca maxima culpa!
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ČOVEK: Izgleda da samo

ŽENA: I, šta ćemo sad?
ČOVEK: Idemo dalje. Opet krst na leđa...
ŽENA: Suđen nam je...
ČOVEK: (Otresa prašinu sa tunike.) Nije greh pas ...
ŽENA: ...Sramota je ne usta .
(Žena hvata Čoveka pod ruku pre nego što pođu
zajedno na ulicu, svesni začuđenih pogleda prolaznika koji
bulje u njihove modre uboje, krvave rane i blistave osmehe.)
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(Mama, probao sam da nađem čoveka,
Ne Boga, već samo dobrog čoveka, mama
Mama, moje traganje će bi zaludno doveka,
Sve sam našao osim njega, o, mama!)
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***

(Ćora, sav zadihan od trčanja, stoji ispred svoje kuće i
pokušava da pronađe mobilni telefon; pronalazi ga i ukucava
broj; telefon dugo zvoni, a za m se čuje muški glas koji kaže
jedno obično „da“.)

ĆORA: Alo, tata! Ima li... Hmmm...Ima li... Smr posle
smr ?
GLAS OCA: Valjda, života posle smr ? Nisi valjda opet
sve ušmrkao, jadni sine?
ĆORA: Ma, nisam, i znam šta te pitam! Ima ili nema?
GLAS OCA: Daću majku, sine, ona je filozof! (Glas
je sada upućen majci koja – tamo negde – verno stoji pored
oca.) Traži te sin... Izgleda da ćemo i večeras ima isto na
meniju, ženo! Seks, seks i...
GLAS MAJKE: ...I samo seks!
GLAS OCA: Posle petnaest godina braka – leđa uz
leđa – erotski naboj je is kao kad bih legao pored pokojnog
oca... Bog dušu da mu pros !
GLAS MAJKE: (ocu, ironično) Nije on jedini kome
treba oprost... Što se naboja če... (u slušalicu, uzbuđeno)
Slušaj me, dobro... Nismo te mi rodili...
GLAS OCA: (Prekida majku.) I pravili ! Na početku
beše koitus, reč je došla kasnije...! Uvek minorizuješ moje
krea vne potencijale!
GLAS MAJKE: (ocu) Vra mi slušalicu! (Ćoravom, u
slušalicu) Jeste, i to što kaže tata...
GLAS OCA: (majci) Šta njemu jeste? Guslao sam
na pedeset stepeni! Pa, po toj vrućini karaju vojnici i obalski
radnici, bre! Samo oni što moraju!
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GLAS MAJKE: (ocu) Ne prekidaj me! (Ćoravom) Gde
sam stala?
GLAS OCA: (Prekida majku.) Kod jebačine! (za sebe)
Gde pošten svet u današnje vreme uvek zastane?

ĆORA: Nisam, mama, ima i za vas!
GLAS MAJKE: Nisi? (ocu) Nije, nije... (Ćoravom) Reci,
dete moje drago! Oko mamino!
ĆORA: Pa sad, nije da niste mogli da se malo više
potrudite oko dioptrije, tokom bambusanja mislim... Ako već
mene pitate... Mogli ste nekad i da uključite stonu lampu,
jebo vas abažur sa... sa...
GLAS MAJKE: Sa kamasutrom?
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GLAS MAJKE: (Nastavlja, kao da nije čula očev
komentar.) Dakle, podizali, vaspitavali... Nije to bilo bezveze.
Nisi valjda zaboravio na svoje roditelje? Na koga li si takav
sebičnjak?

GLAS OCA: (u slušalicu) Sine, s dljivost tvoje majke je
neodustajna. Da sam se ja pitao...
GLAS MAJKE: (ocu) Uću već jednom! Dete hoće
nešto da nas pita. (Ćoravom, u slušalicu) Slušamo te...
ĆORA: Ako ja umrem...
GLAS MAJKE: Pomeri se s mesta, dete! Hoćeš život
da nam uniš š?
GLAS OCA: (besno) Da se mi motamo tamo s dilerima?
Lekar i profesor? Jezik pregriz’o, dabogda, nezahvalniče!
ĆORA: Čekajte, bre, da završim! Gde vam je par...
parl...
GLAS OCA: (majci) Na parlamentarizam misli,
valjda... (Ćoravom) I nije neki izraz, sine moj... Pored ovakve
dijagnoze društvenog trenutka. S di se! (majci) Jadno dete...
GLAS MAJKE: (ocu) Ili pravi neku paralelu... Ko bi ga
znao... (Ćoravom) Jesmo li strogo zabranili knjige, a? Hoćeš
da budeš k’o mi, je l` to hoćeš? Da se svi smeju?
GLAS OCA: (vičući) Ubiću te od ba na!!! Samo da te
vidim da čitaš... Mi smo te rodili, mi ćemo i da sudimo!
GLAS MAJKE: Ne viči na dete, nisi

išao na carski

GLAS OCA: (Buni se.) A ko, ko te je držao za ruku dok
si se budila iz anestezije? A?
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rez...
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GLAS MAJKE: Jeste... Od one tvoje maske i kape
pomislila sam već da je sve Petar! K`o da si išao na
maskenbal, a ne na rođenje svog jedinca!
ĆORA: Alo, tata, mama, ne prekidajte me, jebem vam
mater oboma!
GLAS MAJKE: (srećna) Moj sin! Kakav rečnik, petlja,
temperament...
GLAS OCA: (zadovoljno) Vidi se na koga je... I kad
psuje, to radi sa s lom i mudima. Grande kohones, iho mio!
ĆORA: Umuknite, bre!
GLAS MAJKE: Reci, sine...
ĆORA: Ako crknem, pa onda oživim, hoću li moći
da opet umrem k’o čovek? Ono, sanduk, čamovina, rupa?
Konopci sa spuštanjem, plakanje sa naricanjem, a?
GLAS MAJKE: Hahaha, kako je duhovit. Ista majka!
GLAS OCA: Samo ta i mami donesi malo praška!
Da se i mi nadignemo... K’o ljudi...
GLAS MAJKE : (zajedno) Sve ćemo da
Život... Život je muzika...

objasnimo...

GLAS OCA: (majci) Da li plešete?

(Ćora prekida vezu, za m seda na ogradu ispred
svoje kuće – kroz čije su se prozore mogle naslu živahne
siluete dragih roditelja zagrljenih dok radosno plešu – i poče
da plače: gorko kao što to samo deca umeju da čine.)
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(Mama, na mojim cipelama sjaje samo pepeo i
prašina,
Drumovi su prelazili mene, a ne ja njih, o, mama,
Mama, na svakom ćošku me čekala šina,
Zaseda zlobe i ambis glupos , o, mama, mama!)

(Koliko god da je Ćora brzo trčao do svoje kuće, to
ni izdaleka nije bilo blizu brzine kojom se Šmrki sjurio do
stana. Scena koju je malopre iz prikrajka gledao u školskom
dvorištu beše znak ili da treba da počne sa skidanjem sa
dopa odmah ili da pokuša da sebi pruži razložno objašnjenje
za to što je video. Kamenčuga u slepoočnicu, pad u prašinu,
bara krvi koja se kao more razliva oko Ćore – to je odmah
shva o – ali ga je mučila slika gde neki neznanac rukom
prelazi preko rane zatvarajući je kao da je nije ni bilo i
prs ma lepi staklo slomljenih naočara. Čudo ili ne, događaj
od malopre nije mogao da izbaci iz glave ni dok je ulazio u
svoju sobu, gde ga je – odavno i nestrpljivo – čekao dečak
kome je slina stalno curila iz nosa.)

SLINAVI: Gde si
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***

dosad? I dokle misliš da te čekam?

ŠMRKI: Nećeš verova , Slinavi...
SLINAVI: I neću. Pare ili robu!
ŠMRKI: Čekaj da kažem... (Čuje se muzika; Šmrki
pantomimom opisuje Slinavom scenu sa vaskrsenjem,
trudeći se da ne propus nijedan detalj.)
SLINAVI: Aha... (Klima glavom između uvlačenja
sline koja se spušta na gornju usnu i brisanja nosa rukavom,
čekajući da Šmrki završi svoje pripovedanje.) A sad, šta si
danas klepio od nas? Da čujem... Gudru ili repa?
GLAS MAJKE: (iz druge sobe) Sine, jesi li se vra o?
Da znaš samo šta mi se danas desilo. Čudo! Ne bi verovao...
ŠMRKI: (Prodere se.) Posle, kevo! Posle...
SLINAVI: Šta je, keva još loče? Ne odvaja
od cucle?

se mama

SLINAVI: (Ušmrkava slinu.) I, gde smo stali? I šta nam,
Šmrki brate, danas fali?
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ŠMRKI: (pos đen) Ponekad...
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ŠMRKI: (Vadi pare iz džepova i kesu sa belim prahom
iz ormana.) Ma, sve je tu... Samo što ja izlazim iz ovoga. The
end, fine, konjec filjma...
SLINAVI: Nije to beš najpametnije, brate... (Slinavi
zavaljuje šamarčinu Šmrkiju.) Nimalo! Nije ovo škola, pa da
izlazi ko kad god hoće, brate, ovo je biznis.
ŠMRKI: (Briše krv iz povređenog nosa.) Znam... Samo
od sad bez mene.
GLAS MAJKE: (iz druge sobe) Danas je jedan čovek
stajao ispred česme u kraju... I, i... I svu je vodu pretvarao u
vino, crveno kao krv. Onda... Onda su neki tražili i malo belog
i kiselu vodu, a kad ništa nije odgovorio, hteli su da ga biju...
Donela sam ceo balon, da se malo opus mo, sine! K’o ljudi...
SLINAVI: Još

i prolupala matora ... Šta ova kenja?

ŠMRKI: Pus nju. Rekoh ... Zajebano, brate!
SLINAVI: Važi... (Slinavi skuplja novac i kesu sa
prahom.) Samo mislim da si se baš zajeb’o. Opasno!
ŠMRKI: Gotovo je... Gotovo!
SLINAVI: Ne treba da
pričam šta će Debeli da
kaže na ovo... (Zastaje ispred vrata.) Jesi maloletan, ali nisi
malouman! Ne izlazi se sa žurke kad se tebi digne kara, some!
ŠMRKI: (viče) Ma, jebe mi se! Alo, čuješ šta pričam?
On ga je oživeo, je l’ to jasno! Sad mrtav zbog Klempe i
Mi sera... A... a... a malo posle živ zbog bradatog i klošarke.
GLAS MAJKE: (pripit) Špricerrr ili... čisto? Š-š-šta da
mama donese? Ladan ko... ko... duša!
ŠMRKI: Ništa, bre, kevo! Zvaću te ako mi nešto treba!
GLAS MAJKE: Da se kucnemo, sine, (Nastavi majka
kroz zatvorena vrata.) onako ko mama i sin! Oči u oči!
SLINAVI: Gubi se, bre, matora! Pus nas na miru!
ŠMRKI: Ne deri mi se na kevu. Ili...
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SLINAVI: Šta, ili? Da čujem... Baš me zanima.
ŠMRKI: Nemoj! Čuješ šta

kažem!

SLINAVI: (sarkas čno i glasno) Puši kurac, matora!

SLINAVI: Pa, šta onda? Šta ako je diram? Malopre sam
karao, inače... Svašta bi sad moglo da bude... I? Šta, pitam?
ŠMRKI: Ništa.
SLINAVI: To je već bolje! Još samo da se predomisliš.
ŠMRKI: Nema šanse. Mrtvi ustaju iz groba...
SLINAVI: (Briše slinu o stolnjak i Šmrkijevu majicu.)
Pa?
ŠMRKI: Pa što onda da se drogiram, brate? Večni
život, kratka smrt... Koj’ ćete mi kurac i i Debeli, a? I vaš
dop... Sami se drogirajte, bre!
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ŠMRKI: Ne diraj mi kevu! Nikad!

SLINAVI: Važi, brate!

(Poslednju rečenicu Slinavi je izgovorio tek pre nego
što je s treskom zalupio vrata Šmrkijevog stana, ostavljajući
dilera da dobro razmisli o posledicama koje ishitreni potezi
mogu da izazovu; posle izlaznog big-benga – koji je samo
na trenutak probudio njegovu do malopre veselu mamu
– Šmrki odlazi u drugu sobu, uzima flašu vina i ispija je
naiskap.)
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(Mama, nemam više vremena da učim na greškama,
Prinuđen sam da ih kao molitvu ponavljam, mama,
Mama, trebim se među gnjidama i vaškama,
Hoće li osta barem parče mene, mama!?)
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(Ma koliko da joj je Slinavi bio odvratan sa onom
zelenkastom ljigom što nije prestajala da mu curi iz nosine,
Mucavoj su pare uvek bile potrebne. Kada nisi u stanju da
biraš, estetski kriterijumi prvi zapadnu u krizu – mislila je
dok je duboko glabala kurčinu kretenu koji ni nos nije znao
da obriše. Klijente je primala u svojoj dečjoj sobi, jer niko,
ali baš niko, ne bi ni sumnjao da se tu odvija majstorija
najstarijeg zanata. Posle prijateljstva, naravno...)

SLINAVI: To, uvuci ga duboko... (Šaputao je Slinavi
da ga ne bi čuo ćale Mucave, uveren da njen simpa čni
drug, kome je slatko stajala pojačana nosna sekrecija, obilazi
njegovu ćerku zbog sutrašnjeg pismenog zadatka.) Do
krajnika!
MUCAVA: N-n-ne m-m-mogu t-t-t-tako d-d-duboko.
SLINAVI: Još, kurvo, još (Nastavi da stenje i šmrkće
što še.) do jaja!
MUCAVA: V-v-vidi kako je v-v-veliki! (Izreče Mucava
rečenicu za koju je bila uverena da sve mušterije žele da je
čuju.)
SLINAVI: Sad, gutaj sve! (Povika dok je svršavao.)
GLAS OCA: (iz druge sobe) Ćero, pitaj druga hoće li
pitu, samo što sam je ispekao.
SLINAVI: Ne, hvala! Doneo sam joj ja jogurt! Možda
kasnije...
GLAS OCA: Podse me da posle nešto ispričam, kad
drug ode... Šta ste odlučili? Jutros sam sukao kore. Hic et
hoc!
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MUCAVA: N-n-nećemo, tata! (Prodra se Mucava tek
što je progutala spermu Slinavog i obrisala usta.) R-r-rekla
sam da n-n-nas ne u-u-uznemiravaš!
GLAS OCA: Dobro, dobro, samo pitam... Neću da
smetam, samo vi radite! Repe o est mater studiorum!

ćale još veze goblene?

MUCAVA: (s deći se) N-n-ne, s-s-sad hekla. Z-z-za
neke s-s-strance...
SLINAVI: Super... (Hvata se za džep i vadi poveći bunt
para, kakav Mucava nije videla u životu.)
MUCAVA: O-o-odakle

toliko love?

SLINAVI: Šmrki izlazi iz posla, (Odvaja nekoliko
novčanica iz celog štosa i stavlja ih na sto.) pa je razdužio i
kintu i robu.
MUCAVA: Š-š-što? (Iznenađeno počinje da broji
pare.) B-b-baš mu je dobro išlo....
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SLINAVI: Je li, je l’

SLINAVI: (Nervozno zakopčava pantalone.) Ne pitaj
ništa. K’o španska serija... Mi ser i Klempa zveknuli Ćoravog
na licu mesta...
MUCAVA: N-n-načisto? (iznenađeno) Ono, rili ded?
SLINAVI: Ful ded...
MUCAVA: Ekstra ful? Do jaja?
SLINAVI: K’o ja tebi malopre... Što si dosadna... Jeste,
gejm over! Izbacio jezičinu iz stau, i curio k’o preklan!
MUCAVA: Uuu, j-j-j...
SLINAVI: Jebote!
MUCAVA: J-j-jebote!!!
SLINAVI: Ma, ništa mi nije jasno... (Preko volje pali
cigaretu.) Kažu da je već bio ladan, a onda...
MUCAVA: Š-š-šta onda? (Radoznalost preplavi
Mucavu.) Š-š-šta je b-b-bilo onda?
SLINAVI: Posle svakog onda uvek ide sranje...Onda su
došli neki brada kreten i neka kalaštura i oživeli Ćoravog. A
sve je to rašomonisao Šmrki koji više neće da diluje za mene
i Debelog.

GLAS OCA: Hoćete li možda kolače, deco, samo da
probate? Još su vrući... In medias res! Danas je neki fini
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MUCAVA: N-n-neće? (Razrogači oči, jer su joj usta
bila otvorena još od malopre.)
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gospodin, usred popodnevnog špica na mostu, izašao iz
gradskog busa i prošetao po vodi od obale do obale. Takav
aplauz sam ja dobio poslednji put za svoju gibanicu od
komšiluka. Frene čan! Hoćete slatkiše ili ne? Ex unguae
leonem cognoscimus!
MUCAVA: P-p-pus nas, bre, ćale (Viče.) z-z-zvaćemo
t-t-te ako n-n-nešto t-t-treba!
GLAS OCA: Važi, važi... Neću više da smetam. A onaj
gospodin, umalo da zaboravim, ni đonove nije pokvasio. Hic
Rodos, hic salte! Jedino su oni sa brodićima jurili da ga biju.
Havanu iz usta i viski iz leda da nam o maš – vrištali su za
njim dok je on bežao sa jednom ženom...
MUCAVA: T-t-tataaa!
GLAS OCA: Neću više, evo, obećavam. Mea culpa!
Samo vi učite! Mea maxima culpa!
SLINAVI: A otkad

se ćale igra iglama i koncem?

MUCAVA: K-k-kad mu je f-f-firma propala...
SLINAVI: Aaa... (šatro pun razumevanja)
MUCAVA: (s dljivo) I o-o-otkad su ga pus li iz ludare.
SLINAVI: Idem (Oblači jaknu.) kako je počelo, još ću i
da ponesem kući neki goblen. Za iste pare.
MUCAVA: N-n-ne seri!
SLINAVI: Važi, Mucava (Dečak je šljepnu jednom
rukom po dupetu dok je drugom opet brisao slinu.) samo
mirno. Dok ću š i pušiš, nema frke za nas dvoje.
MUCAVA: S-s-svinjo! Gubi se!
SLINAVI: Idem!
MUCAVA: I-i-i d-d-da te n-n-ne vidim više!
SLINAVI: Nećeš, bejbi. Sledeći put te karam otpozadi!
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MUCAVA: Marš! (Zatvara vrata stana i traži pogledom
telefon koji jedva nalazi.)
GLAS OCA: Ni kiflice nije probao... Što svi nekud žure?
Carpe diem! Eh, deco, deco... Fiat Ius a, pereat mundi!
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(Mama, lažu da se bilo šta promenilo,
Još uvek džela teraju žrtve na praštanje, mama,
Mama, još traje noć, nikad nije ni svanulo,
Bezglavo bežim pred bezdušnom silom, o, mama!)
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MUCAVA: Alo, (Izgovara u slušalicu tek pošto se
gledajući kroz prozor uverila da je Slinavi izašao iz zgrade.)
alo...
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***

(Klempavi i Mi ser sede u školskoj učionici, klupa
do klupe, u poslednjem redu; očigledno je da su vrlo
zbunjeni novonastalom situacijom u kojoj se ne snalaze baš
najbolje. Ali se i ne trude da sakriju svoju iznenađenost;
duboko usađeni porodični moto OBRAZOVANJE – LUDOM
RADOVANJE pre da bude derogiran u svojoj suš ni. A to
je već nešto što – čak ni oni, apsolutno nezainteresovani za
stvari koje se ne ču njih samih – ne smeju sebi da dozvole!)

MITISER: Je li, brate, jesi li znao za ovo? Ili je
veroučiteljica rešila da nam ga malo da... Ono, iz zasede?
KLEMPA: Ne znam kol`ko i ... I ništa mi nije jasno,
brate!
MITISER: Taman smo hteli da zapalimo u klonju i
malo mu ga damo kad eto popadije... Sa ovolikim papirima.
KLEMPA: A nije rizla...
MITISER: Kontrolni, i to iz veronauke! Jebooteeee...
KLEMPA: Ne može dete ni da se opus k’o čovek.
Pazi, prvo pitanje!
MITISER: (Počinje da sriče slova.) Ka...ko se zo...ve ...
GLAS NASTAVNICE: Tiše, tamo u poslednjim klupama,
ne smetajte drugima! Ima ovde i onih koji su se ozbiljno
spremali za danas!
MITISER: Puši, bre, kurac (kao za sebe i okreće se
Klempi) – je li, brate, a, muški smo ga dali onome, a? Sad i
on može da kenja – k’o moj matori – da je poli čki stradao.
Uviješ štanglu u Poli ku, i udri!
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KLEMPA: Mnogo, bre, cvili... Dekoncentriše me kad
neko kuka „nisam ja kriv, nisam ja“. K’o da je nama važno ko
je kriv...
MITISER: Nikad nam dosad niko nije priznao da je
zasrao nešto. Svi nešto nevini, pošteni, ispravni... Ispada da
i ja marišemo samo anđele, a, brate?

MITISER: Ka...ko se zo...ve osoba ko...ja je pri...ku...
cana na krst, (Nastavlja da nevešto čita pitanje sa kontrolnog.)
ovo dosad nismo radili, a brate, (Nastavlja da sriče.) a ko...ja
je u...u...mrla zbog... svih... nas? Znaš ovo, brate?
KLEMPA: Ma to je onaj što je vuk’o krstaču uzbrdo,
kako beše.... Još mu i na glavudžu mon rali šapku od trnja,
kao, malo mu je što mora da tegli, pa da mu ga daju do
balčaka... Uf, na vrh mi jezika! Još dvojicu su rasteglili tamo
k’o žvake! Kako beše?
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KLEMPA: Ja se ne sećam da je makar jedan rek’o „kriv
sam“. Barem jedan... Da stegne muda i da nas iznenadi. Malo
za promenu... Njemu bih možda i opros o...

GLAS NASTAVNICE: Vas dvojica, (Obraća se dvojici
dečaka.) bez dogovaranja! Neka svako pokaže svoje znanje!
MITISER: Izvinite... nećemo više!
KLEMPA: Nećemo više... A što
Pričaj u svoje ime!

kenjaš u množini?

MITISER: Izvini, brate!
KLEMPA: (Okreće se Mi seru praveći plačljivu
grimasu.) „Neću više, nemojte, boli, boli.“ Tako je cmizdrio
i onaj što smo ga štanglirali. Plačipizdio bi i ovaj goluždravi
sa krsta, samo da smo ga mi uzeli u rad. A ovog našeg smo
obradili čisto profi, a, brate?
MITISER: Nismo mnogo. Taman kol’ko nam je rečeno.
KLEMPA: I koliko nam je love obećano. Bumbete po
nogarama, da ga zaboli i kad gleda atletski mi ng na teveu!
Baš koliko mu treba da malo jaše štake po gradu! Ni više ni
manje... Nismo mi sadis !
MITISER: Još smo ga i izbacili na parking! Pos’o je
pos’o, ali čovek je čovek, a, brate?

MITISER: Nije normalna matora! Pa ja ne pam m ime
mog dušmanina, što me rebnuo sa godinu dana u mardelj za
maloletnike, a kamoli...
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KLEMPA: Pazi drugo pitanje! Nave...di...te ime
suuuu...dije koji je do...neooo pro... v...za...ko...ni...tu
odluku... Hmmm... Da je samo jedan takav, gde bi nam bio
kraj, a?
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GLAS NASTAVNICE: Još jednom li vidim da se
dogovarate, izbaciću vas obojicu! Jasno?
KLEMPA: Jasno. (šatro posramljeno) Samo sam hteo
da...
GLAS NASTAVNICE: Bez prepisivanja, ponavljam... I
bez komentara!
MITISER: To što si hteo... Uradili smo malopre. Posle
šljakanja nema kajanja! Samo još da pokupimo kintu od
Slinavog i...
KLEMPA: Šta i?
MITISER: I Bog da nas vidi!
KLEMPA: Zovi ga i reci mu da je završeno. (Klempavi
pruža Mi seru svoj mobilni telefon.) Ti si načitaniji, brate.
Samo tvoj matori kupuje novine, u celom kraju... I lista, lista,
lista...
MITISER: Umukni, bre! Zvoni...
KLEMPA: ...Sve dok ih ne razlista... Od početka do
kraja!
MITISER: Alo! (Razgovara mobilnim telefonom.)
Svršeno je!
KLEMPA: Reci mu (Približava se slušalici.) da je
odrađen k’o bombona! I kolena i skočni zglobovi! Boleće
ga i kad samo gleda basket, ćaleta mi! Brejkuje i repuje k’o
Pinokio, brate!
GLAS NASTAVNICE: E, sad je bilo dosta! Već sam vas
opomenula. Napolje obojica!
MITISER: Ne prepisujemo, keve mi, ovo je poslovni
razgovor. Nema veze sa m...
KLEMPA: ...Bogom. Jesam pogodio, a? Jessss!
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GLAS NASTAVNICE: Izlazite napolje! Marš!
MITISER: Kako to misliš? (Čudi se pomno slušajući glas
iz mobilnog dok je izlazio iz učionice zajedno sa Klempom.)
Kakvo čudo? Nemoj nama da valjaš te jajarske fore! Dođeš
nam kintu, ej! Lovu, bre!

MITISER: Šta? Kakvo čudo, bre?

(Ovo su bile poslednje reči Klempavog, pre nego što
je iz slušalice čuo sasvim volšebnu vest, toliko neverovatnu
da nije imao ni minimum snage, potreban da je prepriča
zbunjenom Mi seru.)

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

KLEMPA: Kaži mu... (Umeša se i Klempa nervozno
vičući po školskom hodniku.) Da mi nikoga ne bijemo džabe!
Nisam ja murija, pa da marišem za platu, markicu i topli
obrok!
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(Mama, ovde preci i potomci stradaju zajedno,
Gola nada drh u ćošku, o, mama,
Mama, ovde čak i ljubav izgleda bedno,
Samo je strah veliki, najveći, o, mama!)
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***

(Ponekad je samo revolucija dovoljna da bi se opisao
apsurd, kao što je i apsurdno priča o nečemu što samo liči
na pobunu. Ali, reči i služe da sakriju is nu, samo is nu i
ništa osim is ne. Zato ćemo pus naše junake da pričaju,
bez nepotrebnog mešanja u osetljive porodične odnose.
Dakle, mrak vlada u stanu Slinavog. Osim u dnevnoj
sobi gde caruje život primereniji pre podnevu nego ponoći.
Slinavi seda za sto u kuhinji, uzima suvu koru hleba i počinje
da halapljivo jede)

GLAS OCA: (iz druge sobe) Je l’ se sad dolazi kući?
GLAS MAJKE: (takođe iz druge sobe) Dokle misliš da
rmbamo ovako, po ceo dan? Nismo mi rudari, crni sine, već
umetnici! Vidim ja da ćes da popiješ jedan štrajk od nas...
SLINAVI: Rad je stvorio čoveka, dragi mama i tata.
Doduše, imam dvoje njih na lageru, koji se ne slažu sa tom
teorijom. A nikako da ih pronađem...
GLAS OCA: Slušaj ! Pazi kako razgovaraš sa nama!
Danonoćno isecam ove knjige i guram unutra najlone sa
gudrom. Neću da dozvolim da me još i rođeni sin zajebava!
Leksikoni su mi već nestali. Enciklopedije nemam još od
prekjuče! Pa, kako da ispunim normu? (ženi) Rekao sam da
je vreme za revoluciju! A ... (Imi ra ženu.) Naš sin...
SLINAVI: Tata,
si me učio da je knjiga čoveku
najbolji prijatelj. Svaki put kad sam te molio da mi kupiš
pitbula... Eto... Sad možeš da se družiš sa ortacima do jaja. A
možes usput i da im se malo najebeš majke, u duhu vekovne
tradicije... Indžoj jor self, matori!
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GLAS MAJKE: Sine... Pristala sam da izvadim iz
ramova sve svoje slike. Složila sam se da platna impregniramo
opijumom, u cilju uvećavanja tržišne vrednos . Ali, što me
teraš da ih ovako grubo stežem? I one imaju dušu...
SLINAVI: (besno) Zato što od tvojih mazarija ni struju
nismo mogli da pla mo, kevo! Dok je tebe držala i... in...

SLINAVI: (Potvrdno klima glavom.) ...Mene je
tresla pneumonija! Plus ova upala njonje što mi je postala
trejdmark. Eto, zato!
GLAS OCA: Ali, šta su moje knjige krive, onda? Ja
sam samo čitao... Nisam pisao ništa, bar znaš... Nevin sam!
SLINAVI: Ti da umukneš, ćale! Dok su drugi očevi
kući donosili meso i teglili pune zembilje sa pijace, si kući
dovlačio knjižurine! Teorija i kri ka! Jebem te u usta her...
herme...
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GLAS MAJKE: Ignoracija? (Gleda u Slinavog koji
odmahuje glavom.) Indiferentnost? (I dalje gleda u Slinavog
koji nervozno odmahuje glavom.) Znam! Inspiracija! Božansko
nadahnuće!

GLAS OCA: Hermeneu čka!
SLINAVI: Znam da je neko izdrkavanje u pitanju... I
ime ste mu smislili takvo, samo da zajebavate pošten narod!
GLAS OCA: Ali, bez toga nema ni književnos !
SLINAVI: Nema ni leba od toga, dr no matora! Hoćeš
da ispohujem neku antologiju, ako si gladan? Ili ćeš gulaš
od sabranih dela?
GLAS OCA: Ne huli, nesrećniče! Ne laj!
SLINAVI: Ja? Kad se ona igrala četkicama i farbom, a
držao nos u knjizi ceo bogovetni dan, tada je sve bilo okej?
Jeste... Samo što smo bili malo gladni... Malo više!
GLAS MAJKE: Ali, to je umetnost, sine!
SLINAVI: Tišina, bre! I ne prestaj sa pakovanjem!
GLAS OCA: Ne stajemo... Radimo k’o mašine!
GLAS MAJKE: Kako da stanemo kad nam pred očima
non-stop vijori ova logoraška parola...

GLAS OCA: To je naš put prema Bogu, sine!
SLINAVI: E, i sa njim ste se baš ovajdili, nema šta!
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SLINAVI: Arbajt maht fraj! Niste gladni! Samo su glad
i strah veći od svega, upam te to, vi, učene budale! Krčanje
creva i drhtanje tela!
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GLAS MAJKE: Izgleda da smo promašili neku
raskrsnicu...
GLAS OCA: I jesmo, kad stalno govoriš kako bi u
raju jedino klima više prijala... I da je u paklu društvo mnogo
zanimljivije...
SLINAVI: Nego, da se to završi do jutra, kako znate!
Rano ujutru dolazi onaj...
GLAS MAJKE: Reditelj! Da preuzme platna! Kakve je
on filmove pravio, u svoje vreme... Ah, ta njegova crnotalasna
poe ka! Mrak, veliko platno, filmski žurnal....
GLAS OCA: Semenke i tapkaroši...
GLAS MAJKE: Razvodnici i manijaci... Ah, kad se
prise m...
SLINAVI: Neka dođe i ta... Po... poe... Ma, jebe mi se
kako se zove! Ali je ne uvodite u pakeraj, jasno? A vidi i za to
platno, ako je baš veliko... Zatrebaće!
GLAS MAJKE: Ali, sine...
SLINAVI: Tišina, rekao sam! U podne s že i dirigent.
GLAS OCA: Kad se se m samo onog koncerta
filharmonije... Svi sa lep rkama...
SLINAVI: Tata, a što nisi pitao pingvina... Tog, sa
praćkom oko vrata... Da mu malo ispunimo praškom i one
štapiće? Ne mora baš uvek da manda onim čačkalicama.
Može to i malo deblje...
GLAS OCA: O, Bože!
SLINAVI: Umukni, bre! Spominjete ga samo kad nešto
zaserete... Ćale, bude li manje od kila po knjizi, držaću te na
lebu i vodi cele nedelje. Jasno?
GLAS OCA: Što samo mene? I mama je...
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GLAS MAJKE: Ne mešaj se detetu u posao,
nesposobnjakoviću! Valjda on zna šta radi!
SLINAVI: Idem ja! Nemojte da zajebete nešto! Samo
ste za to talentovani!
GLAS OCA: Samo

idi! Biće odrađeno kao da si tu...

SLINAVI: I to mi tek sad kažeš?
GLAS OCA: Pojavila se neka dva nezavisna autora...
Čovek i Žena...
GLAS MAJKE: Slobodnjaci, izgleda... (Nežno se obraća
mužu.) Takvi smo i mi bili kad smo bili mladi...
GLAS OCA: Sad smo samo ludi...
GLAS MAJKE: Pričaju da mu je nežno oprala noge u
fontani...
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GLAS MAJKE: I javi se Debelom... Tražio te, nešto
hitno...

GLAS OCA: (ženi, još nežnije) A za m ih osušila
svojom dugom i bujnom kosom... Pre nego što ih je pojurila
policija....
GLAS MAJKE: Kad se samo prise m tvoje hipi kose do
pasa... I moje buntovne i glatke nularice...
SLINAVI: Dileri, kevo, dileri!
GLAS MAJKE: Tako nešto...
SLINAVI: Sve na ovom svetu je...
GLAS OCA: Ljubav? I to treba da pakujemo? Imaš li
dušu...
SLINAVI: ...Ili prevara ili dil. Ja treba da vas učim?
Matore budale... Ko mi vas dade za roditelje, jebem ga
blesavog! Pa, nisam se samo ja kamenjem na Boga bacao...
(Besno izlazi.) Nisam ja jedini...
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(Za razliku od oca i majke koji su tačno znali šta im
je zadatak do jutra, Slinavom se prvi put desilo da ose ono
čega se najviše bojao: nemoć da budućnost – koja je do pre
neki dan izgledala tako sjajna i blistava – čvrsto drži u svojim
rukama. Zato je lek potražio tamo gde je boljka i nastala,
držeći se stare dečje poslovice da ako nisi deo rešenja, onda
postaješ deo problema.)
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(Mama, kako da spasavam izgubljene duše,
Kad je njihov spas bekstvo od života, mama,
Mama, i kad ljubavlju gradim, oni mržnjom ruše,
Ni trag na kamenu ne ostaje, o, mama, mama!)
***
(Kada se Debeli u ranu zoru vra o u svoju gajbu,
poslednje što je očekivao bio je otac koji ga je budan čekao.
Tačnije, njegov glas, jer nikada nisu ni pričali oči u oči,
posebno ne u ovo doba. Bucmastom dečaku nije bilo lako s
njim ni preko dana, a neočekivano očevo prisustvo u dečjoj
sobi samo je nagoveštavalo bolnu razmenu mišljenja.)
GLAS OCA: Sedi, treba da ispričam nešto. Mislim da
grešim zato što kao otac češće ne razgovaram s tobom.
DEBELI: Seo sam, tata (Reče, smeštajući oveću guzicu
u fotelju preko puta očevog glasa.) i slušam te.
GLAS OCA: Negde daleko... Neki vredni i dobri ljudi
žuljevi h dlanova obrađuju zemlju u znoju lica svog, svakog
časa pogledavajući u nebo i moleći Boga da žetva uspe. A
tako malo toga zavisi od njih...
DEBELI: Da, oče (Zaklima potvrdno glavom čekajući
nastavak pripovedanja.) – i?
GLAS OCA: Ako imaju sreće i ako ih dobri Bog pogleda
da blagovremeno uberu svoj rod, daju ga drugim, ništa manje
vrednim i dobrim ljudima da od plodova svog rada naprave
nešto novo, bolje i drugačije. Svrsishodnije! O lepo pričam,
to je jasno?
DEBELI: Jeste, tata. Mi uvek o tome pričamo.
GLAS OCA: Nekim čudnim putevima – koji su čudniji
čak i od puteva Gospodnjih – ta divota pronađe svoje mesto i
na ovim prostorima, u ovom gradu, u ovom domu. Razumemo
se, zar ne? Nadam se da je očigledan znak jednakos između
sreće, ljubavi i lepote?
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DEBELI: Potpuno, oče!
GLAS OCA: I onda, mi treba samo da pronađemo taj
volšebni put da bi eliksir sreće došao do onih kojima je stvarno

DEBELI: Tako je, tata!
GLAS OCA: A onda (Otac podiže ton ustajući i
skidajući kaiš.) ja napravim sina debila koji ne ume da pruži
tu božansku ljubav svima. Štaviše, dozvoli da mu neki frikovi
za jedan jedini dan unište sistem koji je njegov otac noćima
stvarao.
DEBELI: Nemoj, tata, (Reče, pošto ga je prvi udarac
kaišem baš zaboleo.) pus da objasnim...
GLAS OCA: Da mi objasniš, idiote, (Nastavi otac da
udara dečaka po glavi, telu, nogama.) nego šta! Od čega da
plaćam muriju, poli čare, (Vikao je otac dahćući i bijući svog
sina.) vodu, struju, telefon, kad tebe napuštaju dileri k’o da si
poslednja pičkica, a? Pričaj, pizdo mala!

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

potreban. Do ljudi željnih lepote. One iste od malopre, je l`
tako?

DEBELI: Nemoj, molim te, (Vriš sav krvav.) niko ne
zna ko su, ni odakle su! Samo su se pojavili... Odnekud.
GLAS OCA: Tek tako (Nije prestajao otac da šiba
svoje dete.) pali sa neba, a? Krilima anđela dolepršali na
zemlju? I to baš u moj kraj? Da meni sjebu vekovno solitersko
ognjište i blistavu perspek vu sa četrnaestog sprata? Baš ih
ja zanimam. O, Bože!
DEBELI: Dosta, tata, (Vikao je sve dok otac nije
prestao da ga udara.) dostaaa! Mooliim teee!
GLAS OCA: Nemoj da me moliš, pičko, (Reče, pošto
je opet seo u fotelju.) već marš na ulicu! To je škola koju si
preskočio. Priznajem, i mojom krivicom, (Nastavi otac sada
već mnogo smirenijim glasom.) ali sam želeo da te zaš m
od nedaća koje sam ja prošao. Sad vidim da je uzaludno.
Ne vredi da pričam, moraš sam da ose š! Da ih pronađeš!
Odmah! Šmrki je već dobio svoje, nadam se?
DEBELI: Jeste, oče! Već se vuče na štakama. Uške i
bubuljičavi su dali sve od sebe, ta ce!
GLAS OCA: Nemoj da nam brukaš časno porodično
zanimanje, jesi li me čuo?

GLAS OCA: Gde ćeš?
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DEBELI: Jesam, tata! Sve sam čuo... (Kreće ka vra ma.)
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DEBELI: Pa, rekao si mi...
GLAS OCA: Sačekaj... Nisam

završio priču.

DEBELI: Slušam, tata... (Odgovori brišući krv sa lica i
ponovo sedajući u fotelju preko puta.)
GLAS OCA: Tamo daleko... Rastu biljke čije seme sreću
crpe iz plodne zemlje. Nepobedivo sunce i neprospavane
noći vrednih seljaka samo pomažu da taj nektar ugleda svetlo
dana. Naša je sveta dužnost da prokrčimo put od sreće do...
DEBELI: Do duše, tata!
(Mama, na ovom svetu više nema nevinih,
Trideset srebrnjaka za jednog je skupo, mama,
Mama, pored ovoliko duša već prodanih,
Prodaće i tvoje čedo usput, o, mama, mama!)

(Čak ni ledeni vetar – što se probijao do kos – nije
uspevao da ugasi Čovekov polemički žar, dok je Ženi nešto
objašnjavao. Nešto važno? Paaaaa... Kako se uzme.)

ČOVEK: Zašto si to dozvolila, reci mi? Kome je palo
na pamet da Matejev izveštaj stavi pre Markovog? I kog ste
pitali da u blagoves uvrs te i Lukine škrabo ne? Piskaranja
jednog paganina?
ŽENA: Ni mene niko ništa nije pitao... Petar je preuzeo
organizaciju, a Pavle marke ng i pablik rilejšn. Pro v mene su
im se pridružili i Andrej i Jakov... Drugi Jakov, ne tvoj brat...
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***

ČOVEK: Petar – ribar i Pavle – carinik? Prvi ni mrežu
nije umeo da zakrpi, a kamoli da... A ovaj epistolarni beše
bacao kamenje na svetog Stefana... Tad se još odazivao na
Savle, ako se dobro sećam...
ŽENA: Tvoja struja je odmah gurnuta na stranu...
Mene i tvoju majku, najpre... Čak su i tvoju braću Judu i
Jakova potpuno izopš li... Naši spisi su namerno razbacivani
po svetu, koliko god se mi trudili da kažemo pravu is nu...
Postali smo obični apokrifi!
ČOVEK: I niko od vas da se ne zapita kako to da
samo Jovan doživi duboku starost? Jednog na konjima vukli
sokacima do smr , drugog kamenovali k’o secikesu, trećeg
obesili o maslinu k’o poslednju fukaru, eej! I kome sam ja
to rekao da je jedini neopros vi greh neverovanje u mene?
Otkud ta ideja da će moj dolazak bi kataklizma, ako već
treba da simbolizujem veru i nadu? Nadu u šta? U smak
sveta? Pa, zašto sam ja...
ŠMRKI: (Dotrčava do njih i staje, pokušava da nešto
kaže, dahćući izbezumljeno.) Zašto, to te i ja pitam? Zaštooo?!

ŠMRKI: (vičući) Ko te je terao da mi zaceljuješ noge?
A tek sam se navikao na štake... A?
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ČOVEK: (zbunjeno) Šta, zašto? Bojim se da te ne
razumem.
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ŽENA: (takođe zbunjeno) Sad i ja ništa ne razumem...
Baš ništa.
ŠMRKI: (I dalje viče.) Ma, nije vaše da razumete, već
da nas ostavite na miru, bre! Lepo su mi Klempa i Mi ser
polomili nogare... Jes` da je malo bolelo, al` bar sam znao
zašto me zvekeću po kolenima. Još su me i odvezli u hitnu...
Ko je vas zvao?
ČOVEK: (Priseća se, prijatno iznenađen ponovnim
viđenjem.) Sad se sećam, drago dete! Video sam te među
bolesnima kako skakućeš na m štakama... I reših da
pomognem.
ŽENA: Da, bio si najmlađi od svih bolesnih koji su
tražili isceljenje...
ŠMRKI: (razočarano i lju to, u isto vreme) Ma, to sam
vežbao... Šefovi su onom sa slinom i utovljenom naredili da
me osakate, pa sam se trudio da delujem što jadnije.
ŽENA: E, uspeo si! Priznajem.
ŠMRKI: I, sad, zbog vas dvoje, ja moram da se ceo
dan štekujem u svojoj gajbi, je l` da? Je li, bre, jesam li tražio
da me lečiš, a?
ČOVEK: Nisi, ali...
ŠMRKI: Pa, koj’ se kurac mešaš? Ili da se zatvorim u
kuću ili da sâm sebi opet lomim noge... To mi preostaje!
ŽENA: Nismo znali! Zaista nismo znali...
ČOVEK: (teatralno) Zaista, zaista

kažemo...

ŠMRKI: Ćut’, bre! I da vas više ne čujem! A i da vas
ne vidim više. Da me vidite kako umirem, ispuštam dušu, gazi
me valjak, bilo šta... Ne prilazite mi. Samo što dalje od mene!
Jasno?
ŽENA: Ali... Mi smo samo hteli...
ŠMRKI: Baš me zabole, bre, šta ste hteli! Mene će
opet da lome, ne vas. Je l’ jasno, pitam?
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ŽENA: (mucajući) J-j-ja...
ŠMRKI: Molim (Šmrki im se opasno približi dižući
pištolj na Čoveka i Ženu.)

(Mama, osećam da me svrbe dlanovi i stopala,
Vreme je za nove klinove, o, mama, mama,
Mama, samo na krstu još moja žrtva nije propala,
Ispod venca od trnja srećan sanjam, o, mama!)

***
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ČOVEK: Jasno (Beše to poslednja reč koju je Čovek
izgovorio, pre nego što se, držeći Ženu za ruku, dao u beg
šapućući kao za sebe.) Ali... Zašto sam ja umro? Zašto?

(Da je gledalac ove predstave čak i potpuno
nezainteresovan za dalje događaje, ipak ne bi mogao
da zanemari scenu u kojoj se dečak i devojčica žustro
raspravljaju. Nemoguće je tvrdi da je razgovor prenet od
reči do reči, ali u zemlji u kojoj svaki vrabac nezvanično zna iz
pouzdanih izvora ono šta zvanično ne zna niko od nadležnih,
sve je moguće. Recimo, skoro sve...)

SLINAVI: Gde ste, smradovi, (Reče umesto pozdrava
dok je prilazio Šmrkiju i Mucavoj držeći nešto iza leđa.) pa ceo
dan vas tražim...
MUCAVA: T-t-tu smo. Š-š-što nas tražiš?
ŠMRKI: Našao si nas. I, šta sad?
SLINAVI: Sad ću (Izgovori pre nego što je bejzbol
palicom zveknuo Šmrkija po cevanici.) malo da ja prebijem
noge, pičko...
ŠMRKI: Nemoj, čekaj da

objasnim... Neemooooj!

SLINAVI: (Bije ga sve jače.) Ti ćeš meni da šetaš okolo,
a? Da mi kvariš ugled firme, tako živ i zdrav! E, pa nećeš!

SLINAVI: Sad još i cviliš, pizdurino! (Ne prestaje da
ga udara, sistemski raspoređujući udarce od kuka do nožnih
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ŠMRKI: Aaaa! (Vriš od bolova.) Preklinjem te, dosta!
Molim te! K’o... k’o... k’o Boga!
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prs ju.) A kući dramiš šmekera pred pijanom kevom, jaje
jedno! (Udara ga sve jače.) E, sad nećeš više da glumiš!
ŠMRKI: Nemoj više, molim tee, (Ne staje sa urlanjem
čak i kad je Slinavi prestao da ga bije.) nemoj!!!
SLINAVI: (Okreće se prema Mucavoj.) Sad malo i da
tebi jebem kevu tastersku... To što mi ga ponekad u slast
izduvaš, ne znači da treba i da drukaš iz zadovoljstva! A,
Mucava?
MUCAVA: (uplašeno) N-n-n...
SLINAVI: N-n-nisi ? (Cinično se iskrevelji, imi rajući
mucavu devojčicu.)
MUCAVA: (preplašeno) N-n-ne znam o-o-o čemu
p-p-pričaš... O-o-odakle t-t- takva i-i-ideja?
SLINAVI: Mucnula mi p čica... (Pokazuje još veći kez.)
Kaže mi da nas neko stalno muca, tačno tamo gde treba. Ko li
bi to mogao da bude, šta misliš?
MUCAVA: N-n-n...
SLINAVI: Nisi? Ajde, Mucava, polako, slovo po slovo.
Ne žurim ja nikud. A mogla bi da mi ga i malo podojiš dok
pričas... Onako, gra s, a? Ionako će glabanje kare da traje
kraće od tvoje rečenice...
MUCAVA: N-n-ne znam! (Uspe da izgovori pre nego
što joj je Slinavi pripalio šamar, zgrabio za kosu i grubo oborio
na kolena, otkopčavajući svoj šlic.)
ŠMRKI: Čekaj! (Čuje se odjednom glas iza leđa
Slinavog.) Ja znam ko je! Znam... (Razmišlja da li da se zakune;
za m podiže glavu.) Majke mi... Rođene!
SLINAVI: Pazi, ako me lažes, (Okreće se prema Šmrkiju
koji leži polomljenih nogu.) polomiću te celog. Do poslednje
koščice! Pevaj, narkomančino!
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ŠMRKI: Dođi... (Reče Slinavom kome Mucava više nije
bila zanimljiva kao objekat.) Vidiš da ne mogu da mrdnem...
Priđi, brate.
SLINAVI: Ajde, ćiju ći, da te čujem, ćiii... (Izgovori pre
nego što mu je prvi metak iz Šmrkijeve utoke, koji su u zvučnu
stopu pra la još dva, prošao kroz stomak) ...ju...ći.

SLINAVI: Ali... Kako... Što, Šmrki, brate...
ŠMRKI: Za kevu, govno slinavo! Zato što kenjaš po
kraju da je samo moja majka uvek pijana k’o majka, (Baca
pištolj.) k’o dupe, k’o zemlja... Da mi je keva manekenka za
brlju, da se jednom u životu napila, a da sada samo doliva,
da u bukvaru pod „a“, ispod reči „alkos“, stoji njena slika...
Hoćes još?
SLINAVI: Ne...moj, tako, brate... (Pokušava da se
dovuče do pištolja dok mu iz trbušine šiklja krv kao iz zaklane
svinje.) ...nećemo valjda... da se sva...đa...mo.
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SMRKI: (Vuče se po zemlji.) Jesi li sad dobro čuo?

MUCAVA: I n-n-nećemo. (Dotrčava do Šmrkijeve
prangije i okreće cev ka Slinavom.)
SLINAVI: A što... , ses...tro?

(Bilo je to poslednje što je Slinavi uspeo da izgovori
pre nego što je Mucava, prvi put u životu ne zamuckujući
nijednu reč, počela da bučno prazni šaržer šapćući posle
svakog metka)

MUCAVA: U... (prvi pucanj) ...Ime... (drugi pucanj)
...Oca... (poslednji pucanj)!!!
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(Mama, Juda ne može bi ni dužan ni kriv,
On me ljubio, ovi me proklinju živog, mama,
Mama, ponekad poželim da sam sahranjen živ,
Duboko, dublje, daleko i dalje, o, mama, mama!)
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***

(Debeli je već pomislio da je pocepao krštenicu,
bacio kašiku, ili još bolje: da je zreo za odelo od čamovine
i plac za večnu vikendicu od dva kubika zemlje – kako su
već sve smrt posprdno nazivali stariji mangupi iz kraja –
čim su mu navukli fantomku preko glave i ugurali ga u džip
sa blatnjavim tablicama. Nije mogao da bude siguran o
kom grehu se radi, ali je imao osećaj da sve ovo ima veze
sa pričom Debelog i Slinavog i sa Šmrkijevim izlaskom iz
biznisa, sa Klempom, Ćorom i Mi serom. I nije se prevario;
kada su mu skinuli kapu jedino što je video beše stadionska
reflektorka čiji jaki snop beše usmeren pravo u njegovu
facu. Iza veštačkog Sunca čuo se dotad nepoznat glas,
dubok bariton koga sve do sada nije mogao da čuje ni od
koga poznatog.)

GLAS: Debeli, imam osećaj da treba nešto da nam
kažeš.
DEBELI: Šta? (Uspeo je da izgovori pre nego što ga je
šamar oborio sa stolice.)
GLAS: Od obične glupos više me nervira samo nečiji
bezobrazluk. Razumeš?
DEBELI: (Muca od straha.) D-d-da...
GLAS: Pametno, bogami, pametno... Da čujem onda,
ko je taj Indijanac što oživljava mrtve i one sa štakama diže na
noge? Čija je to priča? Ko ga pokriva? S kim se tali? Brzo! Od
tolerancije na drskost manje je samo moje strpljenje...
DEBELI: Ne znam ni... (Uspe da progovori pre nego
što ga nekoliko ljudi obori sa stolice šu rajući ga u bubrege.)
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GLAS: Možda ovo pomogne da se prise š (Mirno
nastavlja pošto su prisutna gospoda ponovo posadila debelog
dečaka na stolicu.) ko to pretvara vodu u vino, kad mu se ’oće,
i hoda po vodi, kad mu se digne?
DEBELI: (plačljivim glasom) Evo, uzmite sve! Sve je tu,
i gudra, i kinta... Samo me pus te.

DEBELI: Klempa i Mi ser su...
GLAS: ...Vežbali gađanje. To znamo. Znamo i za
Šmrkija i za Slinavog. Sad vidiš da znamo i za tebe. Ali, ima
jedan mali problem... Takoreći zdravstveni.
DEBELI: Koji? (Zajeca pre nego što je muški zaridao.)
Reći ću sve što znam.
GLAS: Boli nas kuuuurac za sve vas. I baš nam cvile
jaja šta će da vam se desi. Niste u našem opisu posla, je l’
jasno?
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GLAS: Alo, prase debelo, (Podiže ton glas iz mraka.)
jebe nam se i za pare i za dop. To vra onome od koga si uzeo.
A i o tome ćemo možda da popričamo. Nekad... Ko je on, bre?

DEBELI: J-j-jasno!
GLAS: Hoćemo njega! A nju, manje-više...
DEBELI: D-d-dobro.
GLAS: Šta god da čuješ, vidiš, omirišeš, samo da
naslu š da liči na njega, moraš odmah da nam javiš.
DEBELI: Ali, kako da vas pronađem?
GLAS: Bez brige. Naći ćemo mi tebe. A otvori oči ko
fildžane, uši pus do neba, dupe...
DEBELI: Što dupe?
GLAS: Zato što nas jašu šefovi zbog tog manijaka. A
kad nâs trte...
DEBELI: (radoznalo) Da?
GLAS: ...Moramo i mi da guzimo druge. Ajde, sad!
DEBELI: Šta? (Upita sav pogubljen jer je reflektorka
bila ugašena odmah posle neznančeve poslednje rečenice.)

(Dok su Debelog izvodili na svetlost dana, opet sa
kapom preko glave, iz tame se čuo glas koji je počeo da
govori u slušalicu mobilnog telefona.)
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GLAS: Tutanj, svinjo!
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GLAS: Ja sam. Oprošteno je ono... Sa džeparenjem.
Jeste, treba da praštamo drugima k’o što drugi praštaju
grehove naše. Uću , ja pričam! Ali, pazi šta radiš nadalje.
Nema druge šanse... Nema, bre!... (kao za sebe) Nikad je nije
ni bilo...
(Mama, ovde is na umire pre no što se rodi,
U laži su kratke noge – ali trče brzo, mama,
Mama, ponekad svečano zakopaju neku o slobodi,
One o ljubavi se same sahranjuju, o, mama!)

***

(Scena je podeljena na dva dela; u jednom delu
su deca posedela u krug u čijem se centru nalazi Debeli; u
drugom delu scene su Čovek i Žena koji šetaju kroz rajsku
livadu, pored divnog cveća i bistrog potoka; ne čuju jedni
druge.)

DEBELI: Kao prvo! (Prodra se klincima posedalim u
krug oko njega.) Od danas više ne smete ni da se nakašljete
bez moje dozvole! A kamoli da bez pitanja preduzimate bilo
šta.
ČOVEK: Šta si me ono pitala?
DEBELI: Da budem jasniji! (Dere se koliko ga grlo
nosi.) Svaka inicija va biće ugušena u krvi! Ko nije gledao
film o onom na krstači, odmah da ga skine sa interneta... To
posebno važi za Klempu i Mi sera. Jasno?
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ŽENA: Samo mi nije jasno šta smo loše to uradili nas
dvoje. (Ponovi pitanje držeći Čoveka pod ruku dok su šetali
cvetnim proplankom.)
ČOVEK: Ništa loše... Samo smo ponovili ono što je
davno bilo zapisano. Od reči do reči. Ali... Reči više nisu ostale
iste...

ŽENA: Ipak, ne razumem... (Nije prestajala da bude
uporna dok je oko nje nežno brujao poj p ca.) Zašto niko od
njih nije bio srećan?
ČOVEK: Ni meni nije bilo jasno, priznajem... (Reče
milujući umiljato jagnje koje mu se vrzmalo oko nogu.) Želeli
smo da im pružimo Sreću, Utehu, Nadu. Večni život u lepo ,
ljubavi i zdravlju.
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DEBELI: Ni reč više neću da čujem o ovome! (Razdra
se još jače.) To vam je pod broj dva! Sve što ste videli – niste
videli. Bubuljičavi i uša su u vreme onoga čega nije bilo
disciplinovano užinali svoje sendviče. Dalje, ono što je Ćoravi
snimio ovako ćorav, nikad se nije ni desilo. I najvažnije, Slinavi
nije ni postojao! Nikad! Razumete?

DEBELI: Da ponovimo još jednom! Šmrki je ozdravio
posle operacije u inostranstvu, a noge smo mu opet skršili
zato što je doktore pla o kintom od gudre! Koju, je l’ te,
nikome nije prijavio! Ima li sad neko glupo pitanje?
ŽENA: Pitam se... (Oglasi se milozvučnim glasom dok
je iz rajskog vrta brala crvenu ružu neopisivog mirisa.) Koja je
ona slatka devojčica što je prišla da nas oboje poljubi? Bila je
tako nevina...
DEBELI: I ono najvažnije! Naša drugarica Mucava nije
nikad... Ponavljam, nikad, nikoga drukala! A to što se desilo
pred njenim očima, desilo se sasvim slučajno. Mali je ovaj
svet...
ŽENA: Koliko je slučajnos (Reče, dok je svoju košulju
sa rupama od metaka prala na bistrom potoku, ostajući
potpuno gola.) u tome što su ljudi iz dva automobila zapucali
na nas skoro istovremeno, odmah pošto je ona o šla? Nikad
ne bih sebi opros la da je dete stradalo zbog nas...
ČOVEK: Nema slučajnos , (Odgovori pružajući
joj svoju izrešetanu tuniku i takođe ostajući potpuno go.)
zaboravili smo samo neke... Hmm... Detalje, recimo... A kad
središ sve sitnice, velike stvari se sređuju same od sebe...
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ŽENA: Koje i kakve? (Upita radoznalo, cedeći krvave
odore.)
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ČOVEK: One što ih znaju čak i deca u školi... (Reče,
spuštajući glavu na Ženino rame.) Da kad dvoje rade isto to
nikada nije isto. Ni je isto kad istu stvar...
ŽENA: Da?
DEBELI: Treba li da ponovim još jednom? Više niko
nema prava na grešku!
ČOVEK: ...Ponavljanjem pokušamo da učinimo
ispravnijom od is ne.
DEBELI: Sve, dakle, isto k’o i pre... Ništa! Niko! Nikad!

(Pre nego što je s gao da završi rečenicu, do tada
tmuran dan odjednom se ozari svetlošću, što klince – uprkos
čvrstom dogovoru i upravo stečenom saznanju da ono što
vidimo nikada nije onako kako zaista izgleda – za trenutak
natera u nevinu dečju graju.)
(Mama, ovde je slučajnost zanat najstariji,
U stopu je pra ljubav, o, mama, mama,
Mama, imao sam nekad zanat pošteniji,
I ba na od drveta ima bolju dušu, o, mama!)
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(ZAVESA)
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Valerija PARELA

ČETRDESETA STEPENICA

1.
Trideset prvog avgusta u devetnaest i dvadeset pet,
Vera se probudila i prisećala šta je sanjala. Bio je to san o
čaplji: bilo je prošlo više od mesec dana otkako su se vra li sa
kampovanja i sanjala ju je već tri puta, ali je ovo bilo prvi put
da je upam la njen izgled.
Čaplja koju je videla u trinaestoj godini, jedina
stvarna u njenom životu, sada je prerasla u džinovsku p cu
i sva se izobličila, besomučno je mahala krilima pokušavajući
da uzle .
Otvorila je oči i nastavila da leži na boku. Gledala
je muve kroz mrežu pro v komaraca i ose la da je san bio
ružan i namučio je, a onda je prebrojala muve i izračunala u
glavi vreme koje će joj bi potrebno da spakuje svu odeću u
kofere. Opuštalo ju je to lako dolaženje do cifara. Da je samo
pomislila na to dvadeset godina ranije, upisala bi matema ku.
Ali nije pomislila, već se udala za svog muža.
Sada je on bio kraj nje: bio je to čovek koji pravi buku
i kada ne hrče. Tog popodneva vodili su ljubav i u jednom
trenutku Vera je pogledala u svoju nogu i to joj je odvuklo
pažnju; od tada je mislila na nešto drugo.
Na verandi bungalova nalazila se čajna kuhinja. Vera
je skuvala kafu gledajući sina kako prolazi kroz borovinu: bez
ikakve sumnje, ona ga ne poznaje, ne pripada joj i nikada joj
nije ni pripadao. Volela je svoju decu jer su njenu udaljenost
oni nazivali ljubavlju.
„Mama, idem da se istuširam.“
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Da se nije prisećala sna, rekla bi mu da ne ulazi tako
prljav od peska.
Čaplju je videla na školskoj ekskurziji, dvanaest sa
kasnije dobila je prvu menstruaciju.

Od tada, celih deset godina, vukla je tu čaplju u svojim
snovima i uvek, kao u zbilji, ona bi se odjednom odvojila od
zemlje i nestala.
A onda, otkako je zatrudnela i nosila Đuliju, nije je
više sanjala. A sada se, u Verinoj četrdesetoj godini, čaplja
ponovo pojavila na ovom letovanju.
Vera je gledala kako njena kćerka raste, mogla je više
da razmišlja o njoj nego o sebi samoj. Bila je majka devojčice
od šesnaest godina ne znajući ni sama kako, još se čudila
tome kao i pre šesnaest godina.
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P ca je odletela, ostavljajući u vazduhu ružičastu
prugu.

Sklonila je šolju i uzela karte, za osamnaest i trideset
zakazana je poslednja par ja tog leta, promešala je špil,
poređala trideset če ri karte i zapam la koje nedostaju.
„Šta je?“, upita je muž uzevši je za zglob i stavivši joj
nogu u svoje krilo.
„Sanjala sam ružan san.“
„Hej, Đulija! Mama
kako će sad da izgubi.“

je ružno sanjala: dođi da vidiš

Vera se nasmejala. Pobeđivala je već deset godina,
trideset dana godišnje. Đulija je tada imala šest godina, a
Luka tri: tog dana pra li su kolonu od dvadeset šest mrava
do mravinjaka.
„Mama, gde to idu?“
„Da spavaju“, odgovorila je; da je razmislila, mogla je
smisli nešto bolje, ali nije razmislila.

Sredila je nokte, oni bar rastu dva milimetra
sedmično a da ne mora da misli o njima, namazala je celo
telo kokosovim uljem i onda se obrisala sasvim lagano, kako
bi sjaj ostao.
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Narednih četrdeset pet minuta provela je u kupa lu.
Obrisala je pod posle Lukinog tuširanja, skupila odeću i svukla
se.
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Skupila je kosu, obukla lep kos m koji nije mogla da
nosi na plaži, i stavila ogrtač oko struka. Radila je to petnaest
minuta. Onda je sela na zatvorenu klozetsku šolju i ostala tu
pola sata.
Gledala je sve pločice.
Čula je glasove Sandre i Darija koji dolaze na par ju
karata, onda je mokrila i po sitnim mrljama uvidela svoju
preuranjenu menopauzu.
„Niste trudni, gospođo“, rekao je doktor, „počinje
Vam menopauza, mnogo ranije nego što je uobičajeno.“
„I bolje“, odgovorila je.
Teško je ustala, noseći težinu one čaplje u nogama.
Onda je odlučila da ostavi taj san tamo i povukla vodu.
Tog popodneva, Dario se dodirivao u kupa lu misleći
na Veru, pa je sada gledao kako meša karte sa nežnošću koja
se čuva za partnera u krevetu. Isto kao i njen muž.
Đulija je učestvovala u par ji, poslednjoj tog leta.
Nakon trećeg deljenja, njena majka stekla je samopouzdanje
i namignula joj: Đulija se nasmejala a ostali za stolom su se
uznemirili.
Vera je skupila karte i pogledala svoje ruke: već
godinama ne lakira nokte, samo ih premazuje sjajem. Pam ,
kada je prvi put stavila lak, majka joj je udarila šamar.
Da je onda na to mislila, upitala bi kćerku da li je
voli. Ali nije mislila na to. Ali odgovor bi bio: „Naravno!“. I taj
šamar nazivali su ljubavlju.
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Prebrojala je u mislima sve karte koje još uvek nisu
bile otkrivene, mogla se pojavi jedna ili druga, ali nijedna je
ne bi iznenadila. Ništa nije moglo bi iznenađujuće kao to što
se u četrdesetoj godini nalazi za m stolom, gde joj je i muž,
tu je negde i njeno dvoje dece, a u san joj se stalno vraća
jedna čaplja. Drugi su počeli da gube, uzimali su i menjali
karte, a ona je zapalila cigaretu. Prešla je uzduž i popreko kroz
svojih četrdeset poena; kada je popušila cigaretu, stavila ih je
na zemlju, sve zajedno, godinu za godinom.
Ostalo troje su to očekivali, a muž joj je cmoknuo
ruku: počeli su da sabiraju račune.

Te večeri Vera je prebrojala sedamdeset dve školjke
koje treba očis za poslednju impepatu1.

2.
Njen muž palio je prvu cigaretu kada su za stolom
pored njih tražili račun. Vera ih je slušala ne okrećući se:
mogli su ima petnaestak godina i u četrnaest i dvadeset već
su bili pojeli picu. Trideset če ri evra i pedeset cen . Njen
muž to nije prime o: kada je ušao u salu, zauzeo je svoje
uobičajeno mesto ispred televizora. Bez tona, pa je sav
smisao bio u buljenju u ekran. Naručio je, već su znali šta:
dve pečene kalcone, malo „peroni“ pivo i mineralnu vodu.
Onda je zapalio prvu cigaretu.
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Vera se okrenula ka opustelom kampu i videla kako
se približava neka Ciganka. Zaustaviće se – pomislila je – i
pročitaće mi karte: pronaći će u njima neki sudbinski poziv,
glasno će ga izgovori . Tako ću moći da ustanem, svi će skoči
da mi dodaju kofer, šešir, cigarete, reći će mi da požurim.

Trideset če ri evra i pedeset cen : podeljeno na
šestoro dece, iznosi pet evra i sedamdeset pet cen , ili šest
evra po glavi, dakle euro i po za konobara. Ali možda se u
petnaestoj godini napojnica ne ostavlja.
Možda sada od nekog sličnog stola ustaje i njena
kćerka Đulija.
„U subotu uveče idemo na picu sa onima iz petog
razreda.“
„Da nemate neku vezu u piceriji?“, podsmešljivo je
upitao Luka.
„Nama ne treba veza, je l’ tako, mama?“
Onda ok. Da je pomislila na to, mogla je nešto da je
upita o m učenicima iz petog razreda. Ali nije pomislila na
to, a Đulija se uhva la telefona.
„Mama, oni iz petog neće ići sa njima, ako nemaju
1

Jelo od morskih plodova, sa mnogo bibera, ital. biber – pepe (prim. prev).
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vezu.“
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Veri nije bilo jasno što Luka toliko gazi po tome, dok
nije rekao: „Ja bih u subotu uveče hteo da gledam gran pri
sa Andreom, a mama je rekla da mogu da večeram kod njih.“
Izvodio je, znači, diverziju, sestrine emo vne veze
trebalo je da odvuku pažnju od njegovog zahteva.
I tako joj je dodeljen još jedan dan u sedmici: subota
za izlazak i večeru u restoranu. Deca nisu bila tu. I još: radila
su ono što žele, a Vera isto tako, i ona je radila ono što želi.
Podigla je kosu pred ogledalom, da otkrije ramena dok još
traje boja, jer na kraju krajeva, bio je kraj septembra, i ako se
nije vodilo računa, odeća bi se od znoja prilepila uz telo.
Muž ju je pogledao i nasmejao se, ugasio cigaretu i
nasuo pivo – imao je lepu ženu čije je noge dodirivao pod
stolom da bi po povratku kući usledila glavna nagrada.
Vera je pra la pogledom muževljevu ruku koja joj
je milovala levo koleno, onda je pogledala svoja stopala
naslonjena na drvenu prečku na stolici, a ispod stopala, u
nivou poda, videla je kako prolazi njeno mirno more.

Širilo se po zemlji kao seoska vlaga, plovilo je k uz
pločice u pravcu rerne.
Deca su podelila račun na mobilnom i sada su sa
novcem u ruci čekala konobara.
„Ali izračunala sam na mobilnom!“
„Čuj, gospođice, gde god da si izračunala, treba da mi
pla te trideset če ri evra i pedeset cen .“
Vera se okrenula. „Treba da date pet i sedamdeset
pet po glavi.“
Deca su priznala prevlast napolitanske majke nad
japanskom tehnologijom i posegnula za novčanikom.
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Konobar joj se zadovoljno osmehnuo i bez zazora
bacio pogled na njene noge.
Na odlasku su deca rekla nešto jedno drugom, a Vera
je uvidela da joj je stolica klimava i da je treba zameni .

Onda joj je muž ustupio mesto, konobar joj je
primakao stolicu i Vera je ose la, konobar takođe, da joj se
haljina prilepila uz bu ne.
Kalcone su s gle, velike baš kao pola prečnika pice.
Muž je uzeo jednu salvetom i dao joj da zagrize, Vera je
pomislila kako je ispeglala tu košulju pre nego što će sići, da
je to peglanje na šezdeset stepeni trajalo dvadeset minuta, i
rekla je: „Jedi viljuškom, isprljaćeš se.“
Prošlo je samo trinaest godina. Đulija je imala tri
godine, Vera je bila trudna već sedam meseci i pretvarali su
svoju ljubavnu priču u brak.
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„Ne, gospođo, nije stolica klimava, pod je neravan.“

„Jedi viljuškom“, rekla je mužu, „uprljaćeš se.“
Njen muž smatrao je da je ta rečenica sasvim na
mestu, zamenio je, onda pa zauvek, svoju ženu za majku,
sestru, ženu koja će mu rodi drugo dete. Stavio je profiterolu
u tanjir i očis o prste. Da je pomislila na to, Vera se mogla
osmehnu , ali nije na to pomislila.
Konobar je o šao da se izjada radniku za kasom i
pica-majstoru: ludeo je za onom ženom. Sada kad je zapalila
cigaretu, nije mogao ni da gleda u nju, a opet žudeo je da joj
odnese račun. Na kraju ga je doneo njenom mužu, ali je na
stolu zatekao izbrojan novac i, odvojeno, napojnicu.
Vera je kroz staklo gledala ulicu, muž je pušio
poslednju cigaretu gledajući televiziju. Ono po čemu se ta
subota razlikovala od ostalih bilo je pri kraju.
Na odlasku, Vera je pozdravila konobara, za m odmah
oborila pogled: ose o je da je njegova patnja otkrivena,
pomislio je da joj je bilo neprijatno zbog njega.
Ali Vera je gledala kako joj njeno mirno more
obuhvata korake.

Budilnik joj nije bio potreban, imala je u sekundu
tačan unutrašnji sat, koji bi je probudio kada bi odlučila. A
kada ne bi odlučila, probudio bi je taman na vreme da je
podse na ono što je sanjala.
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Svi bi još spavali dok ona ispija prvu jutarnju kafu.
To je bilo nešto što je pripadalo samo njoj, deo sveta poznat
samo njoj.
Onda bi upalila kalorifer u kupa lu da bi se istuširala,
kada je hladno: te godine, za Božić, muž će joj pokloni pravu
zidnu grejalicu.
„Mama, jesi gotova?“
„Uđi da vidiš.“
„Čelo?“
„Bora. Juče je nisam imala.“
„Hajde, izlazi.“
„Ali kaži, je li to normalna bora?“
„...Uzmi puder i pus me u kupa lo.“
Tog jutra, koje nije bilo obično jutro, nebo je bilo sivo
a u njihovom stanu bila je zbrka, svi su tražili stvari koje će
obući i niko nije oprao za sobom šolju za mleko; tog jutra Vera
je otkrila novu boru, imala je oblik upitnika koji počinje na
obrvi i spušta se niz jagodicu sve do obraza.
Da je pomislila na to, mogla je da pita muža kakvo to
ima značenje, zašto baš taj oblik i zašto baš na njenom licu.
Ali nije pomislila na to, a njen muž o šao je na posao.
„Nikad ne radim ujutru, pre podneva uopšte ne
otvaramo, unutra je samo pica-majstor, da upali peć.“
„Svra ću onda u pola deset.“
Grejalica je mnogo trošila, sa dve hiljade va zagrejala
bi malo kupa lo od pet kvadratnih metara, a za to je trebalo
deset minuta.
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Veče pre toga, Vera se zatvorila u kupa lo i depilirala
se. Njenom mužu nije bilo lako: tražila mu je da pripazi da
rerna ne pređe dvesta, on je na to zaboravio i sada je hteo da
popravi štetu, ali nije više mogao da otvori vrata rerne, jer bi
testo odmah splasnulo.
Razgovarali su kroz vrata kupa la. Vera se sa
preciznošću hirurga pripremala za sastanak: depilirala se

Vrata kupa la delila su Veru na pola: unutra je bilo
telo, vrućina, senzualnost; s druge strane bio je njen muž sa
kuvarskom rukavicom, kojom je Vera upravljala kao sečivom
na pregibu prepona. Kao da je dirigovala na nekom koncertu:
iako je nije videla, znala je dobro kada pica nije dovoljno
pečena.
Onda je jurnula pod tuš.
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prethodne večeri kako bi u međuvremenu prošlo crvenilo
kože. Ostavila je da krema za depilaciju odstoji na koži deset
minuta. Za deset minuta kupa lo je bilo zagrejano kao rerna,
pica u rerni bila je na dve trećine pečena, bilo je vreme da se
dva pazuha obriju brijačem.

U osam i pedeset je sišla, u li u je pokušala da izravna
boru: malo se ispeglala, ali čim je odmakla ruku, ponovo se
pomamila. Svakome ko nije bio u žurbi kao njena porodica,
učinilo bi se da ta bora nema običan oblik.
Skrenula je u ulicu Setembrini i obavila kupovinu,
ogledala se u svakom izlogu, prime la piljarev pogled na boru
u obliku upitnika, onda je prošla ispod kapije San Đenaro i
tamo, na velikoj ulici, već je niko nije poznavao.
Zazvonila je i on je odmah odgovorio. Sama, u
stubištu, spus la je na tren kese iz kupovine. Za m ih je
podigla i krenula gore.
Penjala se do drugog sprata, svaki sprat imao je dva
reda od deset stepenica. Vera se penjala i prolazilo je trideset
godina, trideset jedna, skoro trideset pet: bila je nošena uz
stepenice i niz njih, odlazila je na mesta koja nije odabrala. Kada
bi ose la da tu nema ničeg njenog, počela bi da prebrojava
stvari: prime la bi da se na mermernim stepenicama nalaze
i dijagonalne pločice, osim onih četvrtas h koje svako vidi;
otkrila bi podudarnos među brojevima koje odrasli nikada
nisu primećivali. Taj sklad bio je deo sveta koji se otkrivao
samo njoj.

Za Veru je to bilo nešto lepo, novo: muškarac koji je
čeka na vra ma.
„Kako si?“
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Na vrhu stepenica, on joj je izašao u susret.
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„Zadihano.“
da

„Da si mi rekla da nosiš stvari iz kupovine, sišao bih
pomognem.“
Ona se osmehnula.

Vodili su ljubav celog jutra: u jednom trenutku Vera je
pogledala svoju nogu i pažnja joj je odlutala. Od tog trenutka
mislila je na nešto drugo.
prevod i beleška o autorki: Nikola Popović

Valerija Parela rođena je 1974. godine u mestu Tore
del Greko kraj Napulja. Završila je studije klasične filologije.
Za svoju prvu knjigu koja je u Italiji odmah postala bestseler,
zbirku Priče iz Napulja (Mosca più balena, Minimum Fax)
dobila je nagradu „Kampjelo“ za književni prvenac 2003.
godine. Njena ostala dela su: zbirke priča Zbog ukazane
milos (Per grazia ricevuta, Minimum Fax, 2005), Presuda
(Verde o, Bompiani, 2007) i roman Beli prostor (Lo spazio
bianco, Einaudi, 2008), po kojem je snimljen istoimeni film,
upravo prikazan na 38. beogradskom FEST-u. Prevođena je na
engleski, nemački, francuski i španski jezik.
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BELEŠKA O AUTORU
VALERIJA PARELA – PISAC U HODU

U svom pisanju, Valerija Parela usmerena je na
jedinstveni svet svog grada koji ima svoju nežnu stranu –
zvuke napolitanskih melodija, blagu klimu pošto je „ušuškan“
između Vezuva i mora, hedonis čki odnos prema životu, a
ujedno i opasnu stranu, nepisane zakone ulice i napuljske
mafije, kamore. Ovakvim izborom tema, Valerija Parela se
na najbolji način naslanja na tradiciju italijanske pripovetke,
žanra koji je zablistao u delima Pirandela, Verge i kasnije
neorealista, a ujedno bliska je piscima mlade generacije koji
vraćaju pogled u stvarno, nesputano govore o zataškanom.
Nudi se kao moguća i veza sa angloameričkom prozom,
bitničkim načinom Keruakovog pisanja a u savremenom
trenutku sa Polom Osterom, upravo zbog usmerenos na
grad kao mikrokosmos.
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Naša čitalačka publika već je upoznata sa delom
Valerije Parele kroz njene pripovetke objavljene u književnoj
periodici (Sveske, Tisa, Život), te kroz intervju Jug u srcu i peru
(Sveske, Pančevo, br. 95, 2010) gde sa svojim prevodiocem,
potpisnikom ovih redova, govori o mikrokosmosu starih
napuljskih četvr , tradicionalnim verovanjima koja opstaju
nasuprot brzini urbanog života, napolitanskom dijalektu kao
emanaciji ličnos njenih junaka. Zbirka Priče iz Napulja, iz
koje je i priča Četrdeseta stepenica koju donosimo u ovom
broju Ulaznice, upravo je u pripremi i to će bi prvo njeno
delo u celini prevedeno na srpski jezik.
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Na planu s la, Parela piše pun lis čki, nižući
minijature iz života svoga grada, sa humornom, blago
ironičnom notom a sve u brzom, filmičnom ritmu, te nije
slučajno da je njen roman ekranizovan, a i sama je učestvovala
u izradi scenarija, čak se i pojavljuje u jednoj sceni, kao devojka
koja stanuje u jednoj zgradi španske četvr , starog jezgra
grada. U Parelinoj prozi svakako ima elemenata njenog ličnog
životopisa, koji se pre svega ogleda u ak vnom, vitalis čkom
odnosu prema svetu, što je konstanta svih njenih junakinja,
i pored njihovih društvenih i obrazovnih različitos . U svojim
Pričama iz Napulja, Parela vraća pripoveci fabularnost i
bokačovski situacioni zaplet kao pično italijanske nara vne
komponente.
Intuicija žene kao jedinke koja se celog veka
menja jeste nit koja se provlači kroz sudbine svih Parelinih
junakinja, bilo da se radi o Gvapeteli, junakinji koja na lestvici
napuljske četvr prelazi put od š ćenice lokalnog mafijaša
do supruge parlamentarca, ili pak ženi koja dekartovske
principe nasleđene od roditelja zamenjuje determinis čkim
doživljajem sveta koji je sasvim u skladu sa starom
napolitanskom tradicijom. Ili o ženi na pragu pete decenije
kakva je junakinja priče „Četrdeseta stepenica“.
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Parelini likovi nisu usamljene osobe umorne od vreve
i besmisla bezimenog, robo zovanog sveta, kao u zbirci U
svakom smislu ljubav (Vrijeme, Zenica, 2008, preveo Nikola
Popović) druge savremene italijanske spisateljice Simone
Vinči. U Pričama iz Napulja Valerije Parele svaka je rečenica
puna raznobojnog grada, kao da nas autorka duge valovite
kose vodi za ruku kroz ulice gde je odrasla. U tom hodajućem
s lu „pisanja na “ koje pored svoje brzine ne gubi na
ljupkos , leži ključ zašto će se ova knjiga i čita nadušak.
Živopisni, začinjeni ambijent italijanskog juga postao
je, preko pesama, te kulinarstva i filma, sinonim za Italiju van
nje. I to je još jedna vrednost južnjačke zbirke Priče iz Napulja.
U našem književnom okruženju ova će knjiga zažive na nov i
drugačiji način, a ljubitelji književne reči biće u prilici da čitaju
pravu mediteransku knjigu: delo koje na najbolji način slijedi
romansku književnu tradiciju, a ujedno – širokim rasponom
tema i mladim glasom – lomi stereo pe i razbija uvrežene
slike.
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ESEJI I KRITIKE /
ESSZÉ ES KRITIKA
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Srđan SRDIĆ

DUŠA ILI O IDENTITETU

Samoubistvo jedne ere

Isprva je delovalo nemoguće da je jedna od najznačajnijih figura
nacionalnog života za vreme Meiđija izvršila junshi… Dok je nacija
proslavljala svoju modernost, njen najistaknu ji vojnik sledio je
1
običaj odbačen još za vreme Tokugava šogunata kao zastareo.
Kerol Gluk

Na izvestan način, glavni junak romana Duša
Nacume Sosekija mogao bi bi general Nogi (Maresuke).
Tačku preseka svih nara vnih instanci u Sosekijevom tekstu
lako pronalazimo u trinaestom septembru 1912. godine,
danu koji Japanci pamte po jednom od najspektakularnijih
„samoubistava iz vernos “. Kada govori o Nogijevoj sepuki,
Edvin MekKlelan tvrdi da je „modernost“ ono što sprečava
Sosekija da se u „potpunos iden fikuje sa Nogijevim
2
stavovima i staromodnim shvatanjem čas “. U nastavku
svog predgovora, MekKlelan is če kako Učitelj (Sensei) i sam
autor romana, Soseki, zapravo misle iste misli, „ali nikako ne
uspevaju da se otrgnu osećanju da su i sami deo sveta koji je
3
proizveo generala Nogija.“ Paradoksalna rastrzanost kojoj je
izložen Učitelj, kao da ne po če iz samog teksta i načina na koji
Soseki mo više likove, već je gotovo nametnuta istorijskom
provalijom pred kojom se nalaze Sosekijevi bezimeni junaci.
Tako se dešava da je za Sosekijevog pripovedača Učiteljeva
žena osoba čije držanje „nije bilo staromodno“, ali koja
istovremeno „gotovo da uopšte nije koris la reči koje su tada
1

Carol Gluck, Japan’s Modern Myths (Princeton New Jersey: Princeton
University Press, 1987), 148.
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2

Edwin McClellan, foreword to Kokoro, Natsume Soseki (Gateway Edi ons,
1957), 1.

3

Ibid.

Junshi generala Nogija svakako ne možemo da
tumačimo kao čin nastrojen razlozima individualne prirode.
Otud greše svi oni koji samoubistvo Nogija i njegove žene
pokušavaju da pripišu činjenicama vojne biografije ovog
oficira. Poznato je da je Nogi još u vreme okončanja Ruskojapanskog rata, za vreme podnošenja izveštaja samom caru
Meiđiju, doživeo neku vrstu emo vnog sloma izazvanog
pogibijom pedeset i šest hiljada japanskih vojnika, te je
zatražio od cara da blagoslovi njegovo samoubistvo kao
znak žaljenja za pokojnicima o kojima nije dovoljno brinuo.
Nogijevu želju car Meiđi nije ispunio, uz obrazloženje da
ratove izazivaju vladari, te je odgovornost prema žrtvama na
njima. Pored toga, Nogi je na početku vojne karijere okrivljen
za gubitak zastave, koja je za vreme bitke prešla u ruke
neprijatelja, što ga je obeležilo kao onoga koji je dopus o da
njegova jedinica ostane bez čas . Koliko god oba faktografski
potvrđena događaja mogla da u ču na Nogijevo osećanje
krivice (oba događaja Nogi navodi kao razloge samoubistva
u svom oproštajnom pismu), ono što je presudno u slučaju
Nogijevog opredeljenja da svet kojem je pripadao napus
odmah po smr cara Meiđija prepoznajemo kao njegovu
reakciju na dras čne izmene savremenos koje on vidi kao
neprihvatljive i krajnje neprijateljske. Sve ono što bi moglo
da se ukaže nakon zalaska Meiđi perioda, Nogi smatra
uvredljivim po tradicijom propisane obrasce življenja.
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4

ulazile u modu.“ Kad smo kod imena, nije na odmet se
se da je rođeno Nogijevo ime bilo Mujin što znači „niko“.
Iako ovakvu slučajnost odbacujemo kao krajnje beznačajnu
za interpretaciju, sva je prilika da pitanje smisla Sosekijevog
romana moramo potraži upravo u ravni iden teta.

4

Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 59.
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Era cara Meiđija (1868 – 1912) je era zastrašujuće
brzine. Svestan da se zemlja mora radikalno promeni ,
Meiđi je za če ri decenije svoje vladavine uspeo da se
distancira od vekovnih tekovina Edo perioda. Konzerva vna
i fobična zatvorenost uzrokovana načinom na koji se
zemljom upravljalo za vreme Tokugava šogunata ustupila je
mesto prosvećenos i želji da se Japan oplemeni vrhunskim

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

5

dos gnućima Zapada. Među m, ozbiljnost procesa koji
je car Meiđi započeo, dubina njegovih reformskih zahvata,
6
ostavila je bolne ožiljke na japanskom nacionalnom biću.
Zatečen na putu kojim se kretao iz tradicije kao spiritualnog
uporišta ka budućnos jedne od najmoćnijih svetskih sila,
prosečan Japanac morao je da se suoči sa novostečenom
slobodom. Nasleđeni kodeksi, pravila, starinski moral, odluke
koje je donosila zajednica, sada su u rukama pojedinca čija je
vlast nad sopstvenom sudbinom postala neograničena.
U toj, zapadnjački zamišljenoj slobodi, nalazila se
brižljivo kamuflirana zamka usamljenos koja neizostavno
čeka modernog čoveka. Sloboda prouzrokuje ekstremnu
alijenaciju bića koje preispituje mogućnos bekstva: „Svi
smo mi osuđeni da okusimo samoću i tako pla mo cenu
življenja u ovo savremeno doba ispunjeno slobodom,
7
samostalnošću i individualnošću.“ Moderni čovek suočava
se sa tamnicom slobode. Ovakav obrt poznat je kompletnoj
dvadesetovekovnoj literarnoj produkciji, obeleženoj iznutra
egzistencijalis čkim razmatranjima, a spolja grozotama
svetskih ratova koji su pomerili granice dehumanizacije bića.
Svakoj individualnos prethodi bol odricanja od apriornog
autoriteta, oličenog u Božanstvu ili sistemu zakonitos
nasleđenih iz pradavnih vremena. Čovek dvadesetog veka
uspeva da konkre zuje svoje pravo na slobodnu volju, ali
nije siguran kako da upravlja tom novostečenom slobodom.
To su znali već Niče i Dostojevski, od kojih poslednji svet
bez Boga (ma kog vrhovnog autoriteta) opisuje kao mesto
u kom vladaju proizvoljnos individualnog, te je tako „sve
dozvoljeno“. Pretpostavka Dostojevskog vodi direktno ka ideji
o gašenju duha u bezbožnom nemoralu. Ako parafraziramo
Sartra, „pakao, to je sloboda.“
U jednom se slažu Dostojevski i Soseki. Doživljaj
Zapada u njihovim delima neretko je zlokobna projekcija
5

Meiđijeva namera da raskine sa prošlošću ogleda se i u izmeštanju
japanske prestonice, te je drevni Kjoto ustupio mesto Tokiju, starom Edu.
(prim.aut.)
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6

„Prenošenje novog sistema vrednos iz zapadne civilizacije izazvaće
niz pro vrečja i deformacija, drugim rečima, doneće nove boljke ionako
složenom japanskom duhovnom životu.“, Kajoko Jamasaki, „Duša, roman
tajne“, predgovor u Duša, Nacume Soseki (Sombor, Publikum, 2003), 7.

7

Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 53.

Edvin MekKlelan vešto pronalazi još jednog junaka
Sosekijeve proze koji nastupa kao glasnogovornik beznadežja
slobode: „Kako da pobegnem, izuzev kroz veru, ludilo ili
9
smrt?“ Monumentalno Sosekijevo pitanje kao odgovore
iznalazi tri raznorodne apstrakcije, koje su nam date kao
nužne. Sva tri odgovora predstavljaju tri forme fana zma
koje otuđeni junaci vide kao izvesnos . Fana zam verskih
predstava koji odvodi čoveka s onu stranu prirodnos , a u
svet dogmatskih lišavanja, fana zam duševne boles kao
forme blaženos i milos kojom je umobolnik obasut, ali i
fana zma smr , dovedenog do stupnja šopenhauerovske
10
toddessensucht, „čežnje za smrću“.
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svakovrsnih nesreća. Dostojevski prema civilizaciji Zapada
pokazuje divlji animozitet, kako u Nečis m silama, tako i u
onoj mučnoj epizodi iz Zločina i kazne kada Svidrigajlova koji
se „Boga odrekao“ šalje ni manje ni više nego u „Ameriku“.
Za Dostojevskog nema adekvatnijeg mesta na kom bi mogao
da skonča vrhunski zločinac, onaj koji je digao ruku na sebe,
oduzimajući to pravo Tvorcu, na taj ga način vređajući i
skrnaveći njegovu Promisao. Govoreći o svom boravku u
Evropi, Soseki će izjavi kako „nema neprijatnijeg mesta
8
od Londona.“ Da je istorija literature često i istorija ironije,
shva ćemo čim se se mo da je autor ove izjave danas poznat
kao „japanski Dikens.“

Tako je Sosekijev roman Duša tekst u kom su tri
„čežnje“ ispreplitane. Ona sa početka života, iz mlados , koja
rezul ra samoubistvom K, ona finalna u nara vnom smislu,
koja završava Učiteljevu „priču“, te na kraju „čežnja“ generala
Nogija koji se ubija odmah nakon iznošenja tela cara Meiđija
iz carske palate, „bežeći“ tako za svojim gospodarem, ne
želeći da sačeka istorijsku pretnju modernizovanog sveta.

8

Ibid, 9.

9

Edwin McClellan, foreword to Kokoro, Natsume Soseki (Gateway Edi ons,
1957), 1.

Učitelj u Duši sasvim nedvosmisleno stavlja do znanja svom mladom
prijatelju da bi se rado menjao sa njegovim ocem, neizlečivim bolesnikom.
(prim.aut.)
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Srce (duša) stvari
„Ti sigurno još nikada nisi ozbiljno razmišljao o činjenici koja se
11
zove smrt.“
Nacume Soseki

Japanska reč „kokoro“ označava više stvari
istovremeno, te ju je stoga nezahvalno prevodi . Ipak, u toj
višesmislenos nalaze se nijanse prema kojima se možemo
određiva na više načina, istražujući smisao Sosekijevog dela.
Bukvalno značenje reči „kokoro“ je srce, ali nas figura vna
upotrebe jezika dovodi i do značenja kao što su „osećanje“ ili
„srce stvari“. Čini nam se da je ova poslednja varijanta možda
najbliža Sosekijevoj pripovedačkoj nameri.
12

„Za mene je on oduvek bio Učitelj“ , stoji na samom
početku Sosekijevog romana. Ni u jednom kasnijem trenutku
narator nam neće oda iden tet čoveka kog naziva Učiteljem,
13
jer je za njega, kako sam tvrdi, „tako najprirodnije.“
Depersonalizacija je, što se če ovako koncipiranog
pripovedača, nešto sasvim prirodno, i ne bi trebalo da
nas iznenađuje. Sosekijev čovek na taj način ostaje „bez
svojstava“ prouzrokovanih nominalnim. Da ne bi ostao Mujin
pridodata mu je funkcija „učitelja“. Dakle, Učitelj postoji samo
u odnosu prema svom mladom š ćeniku. Za ostale, bližu
okolinu, poznanike i anonimne savremenike, pa čak i ženu sa
kojom provodi život, on ne postoji onako kako to od čoveka
očekujemo. Ono što će konkre zova njegovu funkciju jeste
priča koju mora da ispriča, a koju mladić sa kojim provodi
poslednje mesece života prihvata kao svojevrsnu pouku.
Zbog toga će mladić pomisli : „Pokušao sam u
sebi da uporedim oca i Učitelja... ja sam bio pod njegovim
(Učiteljevim) intelektualnim u cajem. Reč intelektualnim
14
zvuči previše hladno i možda je bolje da kažem duhovnim .
Soseki ovde gradi dihotomiju između oca tela i oca duha, pri
11
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12
13
14

Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 34.
Ibid, 25.
Ibid.
Ibid.
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kojoj mladić u ocu duha prepoznaje onog koji će presudno
u ca na njegove stavove o stvarnos , dok će otac tela u
njegovoj percepciji neprekidno predstavlja nasleđenu i
obolelu figuru kojoj se mora ukaziva očekivano poštovanje.
Učitelj, onaj koji obrazuje njegov duh, za mladića je „čovek
kadar da voli ljude, čovek za koga je nemoguće da ne voli
ljude, ali koji nije u stanju da raširenih ruku prihva onoga
15
ko želi da mu se približi.“ I pored ovakve dijagnoze,
odnos koji dva glavna junaka Duše ostvaruju ne deluje
daleko prisnije. Izgleda da Učitelj pokušava da izbegne
zamku osujećenos obraćajući se mladiću kao reprezentu
kompletnog spoljašnjeg sveta. Ukoliko se ne radi o pojavi
malog nara vnog eksperimenta, pri kom pripovedač ostaje
samo medijum, onaj koji posreduje tekst, priču centralnog
junaka romana. U tom slučaju, određenje pripovedača kao
jednog od junaka trebalo bi da dovede do kontekstualnih i
seman čkih izmena onoga što je posredovano. Ono što je
ispričano zapravo je prepričano od strane pripovedača, a
naša recepcija opterećena je konstantnim poređenjima na
nivou svet naratora – svet glavnog junaka.
16

„Ja sam usamljen čovek.“ , iskazaće Učitelj ontološki
položaj u kom se nalazi. „Ja sam usamljen čovek, ali si možda
17
to i .“ Jedna usamljenost priziva drugu. Otud i mis ka
inicijalnog susreta mladića i Učitelja koja u očima čitalaca
poprima mitske, pa čak i epifanijske obrise. Dok posmatra
Učitelja na plaži, mladić se suočava sa magne čkom energijom
kojoj ne može da se odupre. „Suoči se sa...“ zvuči kao pravi
izraz za metafiziku spiritualne korespondencije dvojice ljudi:
„Na širokoj plavoj površini mora plivali smo samo nas dvojica.
Jaka sunčeva svetlost je, dokle god pogled seže, obasjavala
vodu i planine.... Zaslepljujuće plavetnilo neba bacalo mi je
18
oštar sjaj u lice. Divota!, uzviknuo sam.“ Ono što mladić
oseća očevidno je neka vrsta vanvremenskog ushićenja,
izazvanog elementarnim silama (vazduh, voda, svetlost)
koje čine ambijentalni okvir događaja. Iz supstancijalne,
veličanstvene lepote prirode proizlazi ozarenje duše, koje
16
17
18

Ibid. 35
Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 38.
Ibid.
Ibid, 29.
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vidimo kao mersoovsku zaslepljenost. Momenat u kome se
sus ču dve sudbine, ali i dva ispripovedana teksta, nadilazi
tugu opšte usamljenos i izolacije.
Mladić koji susret sa učiteljem doživljava kao
otkrovenje, više puta definiše sebe u koordinatama očaja,
najčešće prikazujući svoje biće kao zatočeno unutar trougla
mrtvilo-dosada-nezadovoljstvo. Agonija njegove duše ne
deluje dovoljno mo visano, te nam se čini da još jednom
imamo posla sa spoljašnjom intervencijom: „Njegova dela
simbolizuju duh Meiđi perioda i nije teško pokaza da
su, s te strane gledano, intelektualizovana i začuđujuće
nepristupačna za prosečne (ne-akademske) čitaoce i to po
19
cenu njihove utvrđene fikcionalnos .“ Pasivna, au s čna
rezignacija nije imanentna Sosekijevim junacima po sebi,
već je u pitanju krucijalno obeležje čoveka Meiđija. Dva
teksta, pripovedačev teks o Učitelju i Učiteljev o sebi, samo
su pokušaj da se nadvladaju egzistencijalne dileme skrhane
20
indidivualnos .
Učitelj, čiji je život do jedne granice bio ispunjen
stremljenjima pičnim za visoko intelektualca, dopušta
da mu vreme pro če u jalovoj kontemplaciji. On je „dane
21
provodio ne baveći se ničim“. Letargija svejednos u koju
je sasvim potonuo njegov mentor, mladić doživljava kao
nejasno, tajnovito mesto, o kom se Učitelj upinje da mu kaže
nešto više, ali se svaki od h pokušaja završava neuspehom.
Ako prihva mo da je osuda na nečinjenje jedno od
rudimentarnih obeležja čoveka Meiđija, interesantno deluje
to što Soseki kroz Učitelja želi da individualizuje eventualnu
krivicu. Dok istražuje uzroke sopstvenog klonuća, Učitelj uvek
polazi od introspek vne analize, a tek nakon nje dospeva do
ravni tektonskog poremećaja socijalno-istorijskih struktura.
Neizvesnost po pitanju mo vacije Učiteljevog ponašanja
19

Anna-Marie Farrier, The Novels of Natsume Soseki and the Gothic
(Circula ng Fic ons, 2007), 5-6.
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20

U pripovednom prostoru po kom se kreću Sosekijevi junaci, kao uzgredne
napomene pomaljaju se „novotarije kao što su bilijar i sladoled”, a stranci
prisutni na japanskim plažama deluju kao egzo čna atrakcija. Tek veoma
pažljivim čitanjem dolazimo do precizne impresije o dramama okončanja
Meiđija. (prim.aut.)

21

Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 45.

Jedan od ovakvih nagoveštaja odnosi se na
emo vno osakaćenje proisteklo iz suš ne ljubavi. Učitelj
sažima paradoks ljubavi konstatacijom da je „ljubav greh“,
23
ali i „sve nja“. Takva vizija ljubavi čoveka dovodi u položaj
koji se ne može opisa drugačije nego kao prestupnički.
Onaj koji voli, u svakom slučaju reme temelje ljubavi ali i
sopstvenos , te biva inkorporiran u proces iz kog izlazi kao
rušilac i skrnavitelj. Iza ljubavi je apsolutna nemoć: „Tu se ne
može ništa učini jer sam ja neko ko nema nikakva prava da
24
kroči u svet.“ , kaže Učitelj, i odriče se svoje uloge u društvu,
prihvatajući na sebe patnje samoizolacije. U tekstu prvobitno
posvećenom Tanizakiju, čiji „Ključ“ je verovatno najdublje
napisano poniranje u tamu ljudske seksualnos , Margerita
Long govori kako Sosekijeva Duša „dokumentuje pretnju
smr primetnu u svim modernim društvima nedovoljno
sposobnim da se odupru libidu smr koji primorava čoveka da
25
bira između bola koji nanosi drugima i samopovređivanja.“
Sagrešenje pojedinca obavijenog aurom tragedije razdoblja
u kom voljom sudbine živi ishodište ima u srcu stvari koje
je praznina. Učiteljevo dozivanje žene „Šizu“ otud možemo
26
razume kao vapaj za utočištem u šini nepostojanja.
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22

u prvom delu tekst određuje i kao „roman tajne“ , ali i
kao odgovor zahtevima moderne umetničke proze, u kojoj
nagoveštaji i aluzije zauzimaju mesto nekadašnje realis čke
jednoznačnos .

22

Kajoko Jamasaki, „Duša, roman tajne“, predgovor u Duša, Nacume
Soseki (Sombor, Publikum, 2003), 7.

23

Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 51.

24

Ibid, 46.

25

Margherita Long, This Perversion Called Love: Reading Tanizaki, Feminist
Theory and Freud (Stanford: Stanford University Press, 2009), 9.
U predgovoru srpskom prevodu romana Duša, na strani 13, Kajoko
Jamasaki ispravno registruje ovaj poziv kao nagoveštaj smr , prevodeći
japansku reč Ošizu ( šina)
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Čekajući Smrt

„Ah! Ah! Čak je i Njegovo Veličanstvo smrt nadvladala. I mene
27
će...“
Nacume Soseki

U drugom delu romana, Sosekijevi nara vni
manevri odvijaju se na polju tri smr . Logika istovremenog
umiranja funkcioniše po prinicipu koncentričnih krugova.
Umiranje smrtno obolelog pripovedačevog oca zaklonjeno
je umiranjem cara Meiđija (a sa njim i generala Nogija), na
koje se nadovezuje najavljena smrt Učitelja. Dok otac umire,
Učitelj piše o umiranju, a smrt Meiđija ostaje potresna
opomena o sveprisutnos smr : ako je Smrt došla po Cara,
čemu drugi da se nadaju?
28

Gađenje je prethodnica Smr : „Ta provincijalnost,
koja je prois cala iz očeve neukos , postade mi na kraju
29
neprijatna.“ Evo obeskorenjenos o kojoj ubedljivo govori
Kajoko Jamasaki, intelektualca Meiđi ere pronalazimo Nigde.
Nasilno vraćen u provinciju, od roman čara slavljenu kao
sličnu Edenu, tek svršeni student pa od gađenja na sopstveno
poreklo. Mesto sa kog je nekada pošao više nije mesto na
koje bi želeo da se vra . Takvo mesto, videćemo, uopšte ne
postoji. Ono ne može bi ni superurbanizovani Tokio koji
Sosekijev pripovedač dočarava svojoj porodici kao mesto
u neprekidnoj evoluciji, već isključivo verbalizovani prostor
ispunjen slojevima Učiteljevih bezinteresnih pouka. Ako za
nečim „duša“ vapi, to je onda samosvrhovita meditacija,
Oblomovljev san.
Gađenje uslovljava pojavu netrpeljivos između
Sosekijevog pripovedača i njegovog biološkog oca: „Ali, ja
sam u toj jednostavnoj rečenici spoznao odbojnost koju je
30
on odavno prema meni osećao.“ Mržnja prema ocu može
27

Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 112.
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28
29
30

„Mučnina“, rekao bi Mišo, „ili to Smrt dolazi“ (prim.aut.)
Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 103.
Ibid. str.108
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bi protumačena idejom o rođenju kao prokletstvu po
sebi, i življenju kao pretrajavanju u lavirintu neželjenos .
Čovek moderne, kako ga ovde vidimo, ne može da nadiđe
čehovljevskog „čoveka koji je hteo“, a čija su htenja
mrtvorođena. Nelagodnost sa kojom se ovakav junak
suočava po povratku izvire iz svih aspekata simplifikovanog
sveta čija su značenja kodirana tradicionalnim. Dok za one
koji svoje domove nikada nisu napuštali dogmatska tradicija
služi kao objašnjavalački tekst i ispomoć pri susretu sa
egzistencijalnim nedoumicama, za Sosekijevog pripovedača
ona je izvorište generisanog užasa. Okolnost da je izvan
tradicionalnog pronašao novog oca, otežava njegov boravak
u provinciji do krajnjih granica i poništava sve veze izazvane
biološkim rođenjem, zamenjujući ih odnosima spiritualnog
otkrovenja. Među m, da bi pronikao u osnove svog bića,
Učiteljev sledbenik moraće da ostane isključivo sa m bićem,
u najtežoj zamislivoj samoći.
Ono što je za mladića zatomljeno u samoprepoznavanju, procesu apsolutno introvertovanom, za njegovog
oca je uronjeno u smrt Cara, koju nacija doživljava kao „nešto
31
veliko“. Careva bolest postaje kolek vna trauma napisana u
novinskim ves ma, a sam Car biva doživljen kao uspomena,
nešto što je bilo. Pred strahotom izvesnog Carevog odlaska
nailaze „otkazivanja“ i „odlaganja“ svakodnevice, nemoguće
bez Cara. Otac, prikovan za postelju, iden fikuje svoju
konačnost sa konačnošću Vladara, ne usuđujući se da mu
izgovori ime: „Nije pristojno da upoređujem, ali mi se čini da
32
je bolest Njegovog Veličanstva vrlo slična mojoj.“ , ili „Ali,
mislim da će Njegovo Veličanstvo ozdravi , kad čak i ja, niko
33
i ništa, odolevam boles .“ Ovakva logika prijatnija je po
samrtnika od is ne da niko i ništa mora da nestane kad već
nestaje sve.
Tek Nogijevo samoubistvo ukida pravo na iluziju:
34
„Strašno, strašno!“ . Pošto iza njega stoji ritualna metafizika
istorijskog raskršća, otac sebe doživljava kao bespomoćnika

32
33
34

Ibid.
Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 110.
Ibid.
Ibid,127.
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u vremenu koje je iskliznulo iz šarki. Njegov vapaj: „Generale
35
Nogi, opros te! S dim se! Ali, i ja ću odmah za Vama.“
implicira bezizglednost opstanka nakon tragedije Meiđiuniverzuma. Kao što je Nogi krenuo za svojim Carem, otac
želi da krene za Nogijem, oličenjem čas i veličine doba. A
da bi krenuo bilo gde, neophodna mu je svetlost („Gde je
36
Omicu?“ ) sa kojom je proživeo vek.
Na drugoj strani, odgovor koji mladić „željno“
očekuje od Učitelja, nikada neće s ći. Nema odgovora na
pitanje o Smr , kao jedinoj izvesnos sveta. Jedina Učiteljeva
pouka bila bi ona o izostanku svake pouke. Ono što će uruši
mladićev „horizont očekivanja“ sadržano je u Učiteljevoj
kratkoj konstataciji o „nemanju rodbine“, koja se ne odnosi
na biološku, već ontološku rodbinu. Niko od nas nije kao neko
drugi, kaže Učitelj, i zato saosećanje nije moguće. Mogući su
samo izolovani inciden pokušane komunikacije, zapravo
i sami samo sekvence opšteg transfera preplavljujućih
usamljenos : „Bio sam usamljen. Usamljenost me je
37
ponukala da pišem. Priželjkivao sam odgovor.“
U uslovima ruralne prirodnos , pasivnost čoveka koji
uzima tolikog udela u mladićevom sen mentalnom vaspitanju
nužno je shvaćena kao pogreška lenjog duha, onog koji
nije kadar da se upus u ak vno otklanjanje nesavršenos
sveta. Provincijalnom čoveku, osuđenom na večne poljske
radove, fatalis čki uverenom u ćudljivost prirodnih sila,
svako odustajanje deluje kao luksuz razmaženos . U očima
mladićeve rodbine, Učitelj se ukazuje kao demonsko stvorenje
bajronovske verzije roman zma, nesposobno da se odrekne
melanholičnog splina zarad zdravog pragma zma. Soseki,
pak, ne želi da oduzme svom junaku mogućnost okončanja
života u floberovskom ključu, te mu ostavlja na volju da
poput Moroa i Delorijea dopre do ideje o ništavilu sreće (ili se
radi o sreći ništavila?), ili pak Šekspirovom zaključku o „priči
38
idiota“.
35
36

169

37
38

Ibid,133.
Ibid, ime mladićeve majke koje na japanskom znači „svetlost“ (prim.aut.)
Ibid. str.113

Ne odričemo se ni Gogoljeve sentence o „dosadi sveta“ kao finalnom
produktu sukoba trivijalnos . (prim.aut.)
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39

„Zbog čega ne radi ništa?“ , upitaće brat mladića.
40
„Ako ga toliko poštuješ, mora da se nečim bavi?“ Društvo je
spremno da ukaže respekt samo onima koji ak vno insis raju
na apriornim idealima. Ne radi ništa, znači bi nemi posmatrač
pada duše, ali i bi poraženi pred naletom prevrednovanja
epohe. Inercija je samo drugo ime za negaciju ljudskos od
strane čoveka. Neuplitanje u poslove i dane siguran je znak
intelektualne arogancije i beslovesnos . Socijalni kosmos ne
trpi istupe utemeljene na individualnom, te ih oštro osuđuje:
„Ružno je bi egoista. Takvi ljudi su dovoljno drski da misle
da imaju pravo da žive bez rada. Nema razloga da čovek ne
41
iskoris sve potencijale kojima raspolaže.“ Tradicionalni
moral jedinku shvata kao nepromenljivu datost koja direktno
zavisi od samoprihvatanja. Odricanje takve datos od sebe
sumnjivo je i bezbožno, kosi se sa elementarnim moralnim
redom, što zajednica neizostavno mora da kazni. „Ružnoća“
egoiste je oličena u nakaznos duše koja se zapus la i
42
podivljala u ambisu preispi vanja. Rad leči.
Dve centralne smr konačno će se sres na
poslednjim stranicama poglavlja. Jedna objek vna, očeva,
i druga napisana, Učiteljeva. Da bi uspeo da ih obuzda i
racionalizuje, mladić će ući u voz za Tokio i tako svoju pouku
pročita ni tamo ni ovde, pošto priča o čoveku Ničega
mora bi pročitana u vakuumu, interregnumu u kom može
da se neko vreme traje na podjednakoj udaljenos od svih
apstraktnih polova stvarnos . Priča, ono što je zapisano,
ovaplo će se tek u svetačkoj osami.

39
40
41

Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 114
Ibid.
Ibid, 133.

Svi se sećamo posledica one dvadesetovekovne doktrine zasnovane na
masovnos i uniformnos koja je cinično ustvrdila kako „rad oslobađa“.
Represija zajednice jeste preduslov svakog fašizma. (prim.aut.)
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Poslanica iz crne svetlos
„Uporno gledaj u tu tminu i izvuci iz nje pouku koja može
43
koris .”
Nacume Soseki

Ostavivši ga u vozu za Tokio, Soseki je izuzeo svog
prvog pripovedača iz romana, te ga preinačio u čitača
novoispričanog teksta. Dok je u prva dva dela mudrovao i
trudio se da dokuči ono esencijalno u biću Učitelja, mladić
u kompletnom trećem delu osluškuje pouku mrtvog čoveka.
Izmena nara vnog modusa označava ustupanje u korist
epistolarnog, te je finalni deo romana zapravo poslednje što
Učitelj ima da kaže / napiše.
„Mislio sam, hoću li i dalje nastavi da postojim
tek, kao do sada, poput napuštene mumije među živima, ili
44
ću...“ . Kjerkegorovsko ili-ili ovde je na tragu egzistencijalne
uslovljenos prihvatam-odustajem, s m što moramo da
prime mo kako Učitelj nije sasvim otvoren i precizan. Nije
on napušten od strane drugih, već je radije ostao po strani.
Iskrenost koju nagoveštava u uvodnim redovima pisma
trebalo bi da susretne drugu iskrenost, iskrenost slušaoca /
čitaoca: „Jer, si iskren. Jer si mi iskreno rekao da želiš da
45
primiš živu pouku, koju sam život u sebi nosi.“ Priča, ono što
Učitelj želi da zavešta svom „š ćeniku“, izgleda da dolazi iz
davnine koja prethodi mrtvilu tek-postojanja kojim objašnjava
sopstveno pretrajavanje u vremenu. Apsolutna iskrenost koja
obeležava odnos Učitelj-mladić poznat je mo v filozofskih i
46
religioznih spekulacija o duši neukaljanoj grešnim tajnama.
„Ništa nije skriveno što se neće otkri ni tajno što se neće
sazna “, kao da ci ra biblijsko obećanje Učitelj.
Katark čka iskrenost je idiosinkra čke prirode,
neuslovljena je ma kojom spoljnom zakonitošću („...ne
43
44
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Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 146.
Ibid, 143.
Ibid, 146.

Na takvoj iskrenos insis raju Keruakovi bitnici na putevima Amerike,
Merso, ali i hristoliki knez Miškin. (prim.aut.)

Treći deo romana ispostavlja čitaocima mogućnost
gledanja na tekst kao traktat o moralu. Konfuzija dolazi od
nedovoljno osvetljenih moralnih premisa: biće se sa njima
rađa, njegovo vaspitanje neposredno zavisi od impliciranog
moralnog koda. Nakon smr roditelja Učitelj ostaje sam sa
svojom moralnošću koja će se pokaza kao krajnje neispla va
i naivna prostosrdačnost. Samoća, među m, korozivno i
pogubno deluje na monolitne moralne stavove: „Ostao sam
49
sam i bespomoćan.“ Svet u kome se Učitelj obreo, onaj
nakon smr roditelja, ubrzo će se stopi sa svetom nakon
morala, dok je novonastala situacija leglo podmukle sumnje
usmerene ka apsolutu. U drami sveopš h neizvesnos jedino
50
je stradanje neminovno.
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nalazim društvene temelje na kojima bih zasnivao bilo kakve
47
obaveze.“ ). Biće je slobodno da učini po svojoj saves , jer mu
je ona jedina preostala. Biće sebe definiše kao hipersenzi vno
i krhko. Kao takvo, ono je u grčevitoj potrazi za primaocem
poruke čije bi moći bile adekvatne pri apsorpciji preživljenog:
„...ukoliko bi to bila osoba koja nije u stanju da prihva moje
48
iskustvo, radije bih ga sahranio zajedno sa svojim životom.“
Ukoliko ne pronađe svog čuvara, tajna će umre , iščileće u
neotkrivenos . Mladić, kome je otkrivena tajna namenjena,
raspolagaće njom kao nasleđem koje će ga učvrs i ojača
na putu ka vrhovnoj samospoznaji.

Ispovedajući svoju mladost, Učitelj u razočaranju
prepoznaje začetke nihilizma. Ako je svako obećanje moguće
sravni sa izneverenošću, onda je donekle shvatljiv Učiteljev
lament nad čistotom rođenja koja nagoveštava seriju
neizdrživih životnih udaraca. Pripovedni glas je Učiteljevo
„iskvareno ja“, nastalo naknadnim zahva ma na nevinom
tkivu mladalačkog duha. „Iskvareno ja“ je iskusilo neshvatljive
smr roditelja i prevaru najbližih srodnika, i ono se više ne
nada, ono progovara iz tamnice nega vno ustrojene empirije.
Da bi utvare savremenos bile donekle onesposobljene
kontrastom, Učitelju preostaje da se seća.
47
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Ibid, 145.
Ibid.
Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 147.

„... pa sam kasnije počeo sve više da dovodim u pitanje i moralnost
čoveka uopšte. Siguran sam da je ta sumnja ak vno i u velikoj meri
doprinela mojim mukama i patnji.“, u Nacume Soseki, Duša (Sombor:
Publikum, 2003), 148.
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Podlost porodice kod Učitelja izaziva osećanje
antropološkog pesimizma: „Počeo sam da mislim da su moj
stric, strina, ostali moji rođaci u kojima sam video svoje
51
neprijatelje, pični predstavnici ljudskog roda.“ Srž stvari je
zatrovana, na svakom pojedincu je da sumnja, a ne da veruje.
Učiteljev odlazak u Tokio Soseki ispisuje u balzakovskom
ključu otrežnjenja pred socijalnim neumitnos ma. O sebi
i svom prijatelju K. Učitelj će reći: „Među m, radili smo
ozbiljno, sa iskrenom namerom da jednog dana postanemo
52
veliki ljudi.“ Ambiciozne vizije, planovi ispunjeni nadom
urušavaju se do ništavnos izgubljenih iluzija. Stremljenja
mladih intelektualaca trebalo bi da doprinesu „duhovnom
usavršavanju“. Učitelj kod K. primećuje čežnju za spiritualnim
napretkom koja po svemu prevazilazi ono što sam oseća is m
povodom, te otud antagonizam zavis .
Za Učitelja je upravo K. taj koji se upinje da savlada
tajne, da ih odgonetne, on se nalazi u tragalačkom položaju
prema fundamentalnim pitanjima ljudskos , zarobljen
između apstraktne filozofske spekulacije i religiozne dogme.
K. egzistenciji pretpostavlja „pravi put“, ideal koji biće drži
nad efemernim. U začetku sukoba vizija „pravog puta“ za
K. jeste nešto čijem se ostvarenju mora ići u susret, pa čak
i po cenu najdras čnijih odricanja. Tako se može s ći do
sveta uzvišene nad-moralnos : „Ali, po svom neumoljivom
53
stavu po pitanju čas , više me je podsećao na samuraja.“ ,
kaže Učitelj i besprekorno pogađa centar problema, pošto
okruženje u kom se nalaze mladićima ne nudi priliku da se
susretnu sa čašću i moralnošću, oni su obavezni da je ponovo
pronađu, čak i ako će se takva potraga okonča u vekovima
koji su prošli. Samurajsko doba u kom se insis ralo upravo na
ova dva principa, ne može bi ništa drugo do zlatni vek duše.
Pošto je kraj Meiđija od tako idealizovanog doba
daleko koliko se to samo može bi , K. govori „da na svojim
54
plećima nosi svu nesreću ovog sveta“ , te tako reinterpre ra
biblijsku koncepciju Hrista kao s gma zovanog stradalnika. K.
51
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Ibid, 165.
Ibid, 180.
Ibid, 185.
Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 186

Askeza nije prirođena čoveku, tvrdi Učitelj prilikom
jednog konfron rajućeg dijaloga. K. ne živi „ljudski“, on
čak i govori „neljudski“, njegova matrica razmišljanja
konstruisana je na zabludama i fikciji. „Velikani iz prošlos “
koje K. predstavlja uzorima, nisu ništa više od pukih fana ka
samokažnjavanja. Greh i krivica ne dolaze samo od putenos ,
već i od nepoštovanja tela. Ovde se Učitelj iskazuje kao veliki
negator an hedonis čkih projekcija svog prijatelja, nosilac
specifične bokačovske energije koja bi trebalo da se uzdigne
iznad osporavanja fizičkih uživanja.
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i čitanje Biblije shvata kao nužan čin na prolasku do dosezanja
sveukupnos religioznog poretka sveta, i iskazuje želju da
pročita i Kuran. Za Učitelja su refleksije koje K. preživljava s onu
stranu vitalnih principa: „Ali, ako samo pogled stremi visoko,
a čovek nije u stanju da ga pra , onda je on, jednostavno,
55
bogalj.“ K. je za mladog Učitelja onaj koji čini neprihvatljive
prestupe prema složenos čoveka, narušavajući njegovu
ravnotežu na štetu čulnos . Učitelj, smatrajući da ispravno
gleda na dihotomiju stvari, umesto „pravog puta“ insis ra
na „buđenju čoveka“ u K., što podrazumeva evokaciju
seksualnos i ukidanje bestrasne pasivnos .

Duša je i roman ironijskog preokreta. Glasnogovornik
čulnos , Učitelj, promeniće stranu i opredeli se za apologe ku
askeze u trenutku u kom mu se takav postupak učini kao
izvrstan intelektualni manevar, kojim će se liši konkurenta
na emo vnom planu. Rafinirano sofis čko licemerje koje
obeležava završnu scenu konflikta između Učitelja i K.
porodiće dve smr , fizički nestanak K. i smrt Učiteljeve duše.
Kako K. nije svestan pozadine konflikta, Učiteljev napad je
usmeren direktno na čednost i bezazlenost kao preduslove
stvarnog prijateljstva, nakon čega Učitelj ostaje u Danteovom
devetom krugu. „Svako ko ne teži duhovnom napretku je
56
budala.“ ponavljaće besomučno Učitelj, ne znajući da se
zapravo obraća sebi, jer ga bezumna zaslepljenost stras ma
udaljava od bilo kakve moralnos .

55
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Ibid, 192.
Ibid, 223.
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Učiteljevo pismo ispunjeno je pretencioznim
domišljanjima koja doprinose impresiji „poučnos “, ali ono
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funkcioniše i kao svojevrsno svedočanstvo o vremenu koga
više nema: „U ono vreme još nisu postojale reči kao buđenje
ili novi život. Ali, bilo bi pogrešno tvrdi da K. nije bio u
stanju da napus svoje staro ja i krene novim putem samo
zato što nije razmišljao kao naši savremenici. To je pre bilo
zbog toga što je imao prošlost koja mu je bila sveta i koju
nije mogao tek tako da odbaci. Moglo bi se čak reći da je
57
živeo za tu prošlost.“ Izgleda da u ovom navodu možemo
pronaći smernice koje nas upućuju na centralnu misao
Duše. Tragedija Učitelja i njegovih savremenika oličena je u
fenomenu međuvremena, koje ne poznaje dovoljno stabilnih
pojmova onog što mu prethodi, ali ni onom što mu sledi.
Življenje u epohama međuvremena prouzrokuje fatalnu
konfuziju nastalu u osećanju nedovoljne utemeljenos
pojmova. Čovek koji posegne za apstrakcijama prošlos , biće
kažnjen nesrećama budućnos . Ako je ta prošlost za čoveka,
u ovom slučaju K., sveta, njegov će pad bi utoliko stravičniji.
Da bi prekinuo grozotu pada, K. istrajava na
rešenos , čime nastavlja imaginirani krug, u kom će se naći
i rešenost generala Nogija, ali i Učitelja, koji tako postaje
pripovedač rešenos , ili propovednik samouništenja. Sva
trojica oličavaju Jaspersove žrtve graničnih situacija, onih
trenutaka koje čovek ne može da prevaziđe prepušten sebi
na milost i nemilost. Poslednje viđenje Učitelja i K. odvija se
u ambijentu zagrobne „crne svetlos “, utvarnoj i prigušenoj
atmosferi preteće nesreće. Oproštajno pismo koje K. iza sebe
ostavlja jeste jedino što je moguće ču ili pročita iza takvog
zastora: „Ja, čovek slabe volje i neodlučan, bez ikakve nade za
58
budućnost, umirem.“ Teško da Soseki negde na eksplicitniji
način govori o čoveku Meiđija nego ovde.
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Sa mrtvim K. na saves , Učitelj ostaje kao dvostruki
ubica, posredni ubica prijatelja i neposredni ubica svoje
„duše“. Kao takav, on donosi odluku da živi „kao da je već
mrtav“. Ono u čemu on traje do vrhunca svoje rešenos nije
ništa više od imitacije egzistencije. Ispred njega je „strašna
sila“ koja mu govori da je on čovek „koji nema prava da bilo
šta radi“. Učitelju je namenjena tantalska kazna, iako živ on
57
58

Ibid, 225-226.
Nacume Soseki, Duša (Sombor: Publikum, 2003), 186.

U naslovu ovog rada is če se tema zacija problema
iden teta. Soseki daje priliku svom junaku da sam odgovori
na pitanja koja izdvaja Kajoko Jamasaki: „Ko sam ja, ko smo
60
mi?“ : „Tada sam imao u sak da duh tog vremena, koje
je počelo sa njim (Meiđijem, prim.aut.), sa njim i nestaje.
Parao mi je grudi osećaj da ćemo mi, iako odgojeni u tom
61
duhu, preživljava samo kao neki ostatak prošlos .“
Zeitgeist, to sam ja, saopštava nam Učitelj, samo neprimetni
ali neophodni atom istrgnut iz istorijske superstrukture.
Nema života za mene, kao da želi da nas uveri, ima samo
preostalos nedostojne čoveka. Ono što se može bi u takvim
okolnos ma ne premašuje obrise vege rajućeg anahronizma.
Poslednju od svojih misli Učitelj saopštava ženi zbog koje je
postao manje od onoga što je mogao da bude i sa kojom je
istrajao, a ona „reče da bi trebalo da izvršim samoubistvo
62
iz odanos – da krenem u smrt za svojim gospodarem“.
Iako samo uzgredna napomena, rečenica Učiteljeve žene
predstavlja čoveka moderne, vlasnika svoje smr u vremenu
u kom je obavezan da preuzme autoritet koji je stolećima
pripisivao božanstvu u svoje ruke i odgovara i presuđuje
sebi u svoje ime. Tako na samom početku dvadesetog veka
Soseki, modernizujući japansku prozu, započinje pregled
egzitencijalis čkih domišljanja i razabiranja reda u hao čnom
ne-smislu savremenos . Este zujući junshi, Soseki ipak ne
piše manifest iskoraka iz bezizlaza, već stvara odu slabašnim
ali blistavim moćima odanos i čas . Sasvim dovoljno, za
jedan savršeno napisan roman.
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Ibid, 250.
Ibid, 7.
Ibid, 250.
Ibid.
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ne živi, a ne može da dopre ni do smr koja mu je na dohvat
ruke. Da bi se zapu o ka „crnoj svetlos “ Učitelj će sačeka
ispunjenje određenih preduslova: „Među m, usred leta
59
preminuo je car Meiđi.“ Nakon toga, za postojanje nekog
kao što je Učitelj nema više nikakvog izgovora i on je slobodan
po pitanju krajnjeg izbora.
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Miljenko Jergović je pisac koji je optuživan i
kri ziran za puno toga. Manji dio te kri ke proizilazi iz
stvarne književne analize njegovih djela dok se daleko veći
dio odnosi na direktnu kri ku ličnos Jergovića pisca koja
je projicirana u medijima. Zauvijek, čini se, smješten u
liminalni prostor između obožavanja velikog dijela čitateljske
publike i svakolike kri ke jednog dijela veoma naoštrenih
pera književnih kri čara, i pogotovo blogera i forumaša sa
književnim ambicijama, koji unisono u njegovom djelu ne vide
baš vrijednu književnost već neku vrstu produkta za masovnu
konzumaciju koju treba prezrije prvenstveno zbog toga jer
je masovna, Jergović zauzima unikatnu poziciju u fikciji našeg
vremena i prostora. Napadan zbog toga što piše samo za
pare ili što ne piše sa integritetom (šta god to značilo), što
piše novinske kolumne i me srozava spisateljsku profesiju,
što je poli čki ambivalentan, što zauzima često pozicije
hibridnos i me postaje neuglavljiv u jednostavne binarne
kategorizacije, što egzo zira Bosnu u hrvatskoj književnos
ili što nije kristalno definiran Hrvat u bosanskoj književnos ,
Jergović je podjednako meta književnih snobova i nacionalnih
fana ka koji u svom sljepilu zaboravljaju dvije veoma bitne
stvari. Jedna je da ispod njegovih magično-realis čkih sagova
riječi leži književnost koja se ne može i ne smije pomodarski
odbaci samo na osnovu činjenice da je Jergović enormno
popularan u čitavoj regiji, a druga je da njegovi nara vi
pružaju ogromno bogatstvo teoretske građe ispod naoko
jednostavnog površinskog sloja samih fabula. U Jergovićeve
nara ve upliću se istraživanja iden teta, pokušaji historizacije
osobnih priča, smjele intencije kroz koje se personaliziraju
historijske pretpostavke ili drama ziraju povijesni događaji
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IZMEĐU LJUBAVI I RATA: MILJENKO
JERGOVIĆ I KONSTRUKCIJA DRUGOSTI U
ZBIRCI
DRUGI POLJUBAC GITE DANON
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i sve to, često, kroz neku vrstu balkaniziranog jouissance-a,
kroz isprepletenost igre između dvije jasno definirane krajnje
tačke, mo va rata i ljubavi. Laički rečeno, Jergović piše životnu
književnost. Književnost koja deba ra direktno sa životom,
književnost u kojoj nema herme čke onanije, filozofiranja
do besvijes ni mjesta koje ni pisac sam ne razumije, a
koja u kulturnim kružocima stvaraju oreol kultnog pres ža u
intelektualnom smislu.
Zbirka Miljenka Jergovića Drugi poljubac Gite
Danon, autorski izbor priča od kojih samo dvije nisu ranije
objavljivane, je unikatna kronika Drugos smještena između
binarnih polova ljubavi i rata, u kojoj se historijsko-poli čki
konteks obrađuju kroz vremenske odrednice koje zahvataju
stoljeća i prostor među njima, kao i prostor između različi h
žanrovskih odrednica kao što su historijska i realis čka
proza pomiješana direktno sa sastojcima koji, očekivano i
neočekivano, doplivavaju iz bajki i legendi.
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Već u uvodnoj, naslovnoj priči „Drugi poljubac Gite
Danon“ (originalno dio knjige Mama Leone) koja, u poigravanju
sa markezovskom tehnikom naracije, prezen ra legendu o
nemogućoj ljubavi koju rat čini još nemogućnijom, Jergović
postavlja ton čitave zbirke kao simfonije koja se odigrava
između ljubavi i rata kao konkre ziranih otjelotvorenja dobra
i zla. Lotar, „najjači čovjek u gradu“ (7) čija loza je oslobođena
svog „ratničko[g]“ još prije njegovog rođenja je sam po sebi
paradoksalan lik (8). Fizička snaga, koja u Lotarovom slučaju
nije atrofirala ali je oslobođena ratničkih impulsa, automatski
ga izdvaja iz zatvora stereo pnog ratničkog maskuliniteta čija
se konstrukcija obavezno rađa uz ratne bubnjeve. Njegov
susret sa Gitom Danon, ženom koja je kršila muška srca „pijano
i ludo kao da krši pivske boce“ (8) dobivši pri tom, kako to
na Balkanu često biva, reputaciju kurve, smješten u vrijeme
iza Drugog svjetskog rata, susret je između ljubavi i rata gdje
su, dakle, i ljubav i rat izmješteni iz svojih početnih pozicija u
smislu kako ih Jergović prezen ra. Ni Lotar nije ratnik mada
ima potencijala za to, ni Gita nije žena za monogamnu vezu,
kako obično preferiramo oslikava ljubav u fikciji.
Živeći „poklonjeni život s suću ljubavnika i jednim
poljupcem,“ Gita predstavlja neobuzdanu seksualnost u kojoj
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bi drugi poljubac simbolizirao emocionalno vezivanje i kao
takav je nemoguć u njenom poimanju svijeta (9). Gita je,
drugim riječima, lep r koji skače s cvijeta na cvijet i nalazi
smisao u takvom poimanju ljubavi. Ljubav, s druge strane,
postaje Lotarov motor, pokretač njegovih postupaka i ram
za sve njegovo ponašanje u društvu. Do te mjere da ljubav
zapravo inspirira nasilje u njemu kao što se vidi u njegovoj
silovitoj reakciji na provokaciju gangstera Dine Kreze kojem
otkida oba uha i zbog kojeg odlazi u zatvor u kojem provodi
dvanaest godina (9). Kao logički produžetak Lotarovog
povratka nasilju počinje rat i Gita odlazi u Madrid jer se i boji
rata i jer ne može „živje sama u svijetu bez povrijeđenih
muškaraca“ (12). Ljubav, „velika kao Trebević“ (12) ili samo
neobjašnjiva čežnja za onim što se ne može dos ći, u formi
Gi nog drugog poljupca, nja kroz prikaz ratnih strahota koje
opet same po sebi prave koncept ljubavi Drugim. Ljubav, u
ratnim uvje ma, nema „administra vne snage“ (12) i Lotar
koji nakon dvije i po godine uspijeva napus rat i Bosnu u
potrazi za ljubavlju, istovremeno potvrđujući sam sebi da
nije ratnik i da bježi iz zemlje u kojoj se vodi rat, dospijeva u
Madrid kao oličenje Drugos , kao čudovište iz strane zemlje.
Mada mu fizički izgled sugerira potpunu Drugost, jer se po
Madridu kreće sav „poput duha, mršav, bos i sav u krastama,“
(13) Lotar pokušava pronaći mrvicu pripadnos u očajničkom
uzviku „Gita Danon per favor“ kojim se obraća svim ljudima
koje sreće (13). Ova fraza sugerira, naravno, želju za
povratkom u bilo kakvu formu ljubavne unije sa Gitom, ali
i potrebu za makar površinskim uklapanjem u novu kulturu,
terru incognitu u svakom pogledu. Umjesto bilo kakvog
uspjeha na teškom polju re-socijalizacije u novoj sredini,
Lotarova nadanja da će ugleda Gitu kroz prozor ambulantnih
kola se pretvaraju „u plakat za dobrotvornu priredbu,“ sa
fotografijom „spaljene Vijećnice“ (13). Rat iz Sarajeva se, kroz
slikovne reprezentacije, preselio i u Madrid i Lotarova svijest
je zauvijek promijenjena. Kao individua koja se ne može
pomiri sa činjenicom da ratovi određuju ljudsko postojanje
i da nam ratovi koji nas zakače biraju puteve u životu, Lotar
bira smrt. Njegovo umiranje je nezaustavljivo, ne prekida ga
ni činjenica da Gita ulazi u bolnicu sa riječima o kojima je
godinama sanjao: „ja sam se istrošila, Lotare moj, nećeš
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me više čeka , došla sam “ (14). Gi no priznanje dolazi kao
potvrda njenog prihvatanja monogamne heteroseksualne
unije i kao prilično konvencionalan Jergovićev nara vni
potez, ali u okviru priče ona ne znači ni pobjedu, ali ni pravi
poraz ljubavi u odnosu na rat. Lotar umire a Gita, koja je
„hiljadu srca kršila samo za jednog Lotara“ ostaje u svojoj
nedoumici o njegovim usnama koje su se možda pomaknule,
a možda i nisu, sugerirajući eventualno preživljavanje ljubavi
i u mrtvom jelu (14). I Lotar i Gita završavaju kao bjegunci
koji nikad nisu pobjegli od rata. Ljubav ih je tek pra la kroz
taj bijeg.
Direktna konstrukcija Drugos zatočene u okviru
jedne ličnos može se očita u priči „Gurbet“ (prvi put u zbirci
Inshallah Madonna, Inshallah), o Mustafi koji pripada onima
koje „je bolje ne pogleda “ (15) i među kojima je najgori. Ova
klasična priča o Drugos baziranoj na ružnoći, da ne kažemo
monstruoznos vanjskog izgleda, kreira lik koji je toliko
definiran kroz svoju Drugost da samo Bog može podnije
njegovo prisustvo. Kako je majka Mustafi govorila: „Moj
Mustafa, tebe je dobri Allah od ljubomore stvorio. Takvog da
te samo on može pogledat, a da mu ne dođe muka“ (15).
Istovremeno, iako je pozicioniranje Mustafe kao vizuelno
određenog Drugog sasvim potpuno, i iako ovaj proces uključuje
stvaranje abjekta, da se poslužimo idejom Kristeve, i iako je
lik u okviru sistema vjere plasiran kao predes niran, postoji
neka vrsta balansa u konstrukciji lika Gurbeta. Ili pokušaja
balansa. Bog, kao faktor balansiranja u Jergovićevoj fikciji, dao
mu je neku vrstu ar s čkog potencijala za stvaranje ljepote.
Naime, Mustafa ima baštovanske prste koji mu omogućuju
da uzgaja fantas čne ruže, ruže koje se uvijek primaju,
nadaleko poznate po svojoj ljepo (18). Ovaj ar s čki dar kao
klica estetskog poimanja života koje će Gurbeta (Mustafu)
održava u životu, predstavlja prvi stupanj pokreta prema
ljubavi. Doista, kako Jergović kaže, ljubav prema Zumri se
nikad ne bi desila da se nisu „umiješale ruže“ (20). Zaljubivši
se u Zumru koja „je promicala između ruža, [dok su se] njihove
glave nadvijale... prema njoj, ali nijednu nije bokom očešala,“
Gurbet gubi glavu u toj, za njega neviđenoj manifestaciji
ženske ljepote koja u svojoj putenos donekle podsjeća na
So u Borisava Stankovića (21). U tom procesu u kojem ljubav

„Hanumica“ (prvi put u zbirci Sarajevski marlboro) je
priča o kompliciranoj ljubavi između marginaliziranih Drugih.
I Cipo, čija se majka „izgubila u nekoj bir ji na šabackoj
magistrali“ a on dobio život u lutanjima „od podruma do
podruma“ (33) je potpuni marginalac u ratnom društvu koje
Jergović oslikava, kao i Mujesira, sedamnaestogodišnjakinja
iz Foče, koju rat, nakon što joj je familija poklana, dovodi u
njegov naslijeđeni stan sa pet soba. Braneći se od eventualne
privlačnos prema Mujesiri svojom specifičnom osornošću,
Cipo se „dugo mučio što čini s tom djevojčicom. Učinila mu
se lijepa, ali u isto vrijeme i tako tuđa“ (35). Ova oscilacija
između želje za dodirom, za ljubavlju i želje za distancom
izrasle iz osjećaja stranog jela koje naseljava njegov prostor,
traje neko vrijeme završavajući se kobno jer i ovdje rat umiješa
svoje prste. Mujesiri granata, vjesnik kraja ljubavi koja nikad
nije ni počela, raznosi obje noge i ona umire (36). Cipin očajnički
poklik, sličan Lotarovom a opet tako različit u Jergovićevim
preciznim i raznovrsnim konstrukcijama preplitanja mo va
rata i ljubavi, „Vra mi se, hanumice moja!“, oslikava čovjeka
koji prihvata tuđu Drugost, no prekasno za bilo kakav srećni
završetak (36). Drugost ostaje da živi u činjenici da su njega
ljudi, zbog njegovih očajničkih krikova, prozvali Hanumicom.
Nadimak, kao produženje Cipine tragedije, duh koji će ga
pra
ostatak života, ostaje u ušima čitatelja kao zlehudi
praporci koji konstantno i nemilosrdno opominju da se ljubav
mora zgrabi kada se ukaže na horizontu.
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raste u njegovoj glavi i srcu, sama Drugost kojom se dosad na
određen način ponosio postaje mu problema čna. Gurbet,
njegovo ime koje je nosio sa dignitetom jer ga je izdvajalo,
prestaje bi njegovo ponos, njegov „nam“ već postaje ime
njegove „nesreće“ (22). Ova tragična priča o prožimanju
ljubavi i Drugos završava u Jergovićevom tragičnom s lu.
Pošto je ranije obećao Zumrinom preminulom ocu da je
nikada neće oslovi ni je pokuša sres , ova ljubav ostaje
nedorečena, nijema svjedokinja Mustafine vječne Drugos .
Gurbet skriven iza pendžera može samo gleda Zumru nekom
specifičnom kombinacijom muškog pogleda, da se poslužimo
terminologijom Laure Mulvey, i nevine ljubavi čovjeka koji
nikad nije i nikad neće volje nekog drugog.
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„Najljepši moj Johannesburg“ (prvi put u zbirci
Sarajevski marlboro, karivani i druge priče) uvodi u Jergovićev
univerzum nostalgičnu tragediju dijaspore. Oslikavajući
život Adema koji u Južnoj Africi „prodaje polise životnoga
osiguranja,“ Jergović portre ra čovjeka koji je raskrs o sa
Balkanom našavši svoju mjeru balansa u dalekom svijetu (47).
Ademu ide dobro s poslom i, površinski gledano, sve je u redu
u njegovom životu. U fabulu priče se tada uvodi Hava, bivša
studen ca književnos koja u Sarajevu radi kao frizerka, a
koja je nekada studirala s Ademom dvije godine. Među njima
su u toj studentskoj nostalgičkoj prošlos postojale ljubavnoseksualne vibracije od kojih su se oboje uporno branili i
kojima njihov dugotrajni zastoj u „obrambenom bedemu“
nije dozvolio da pređu „put do prvog dodira“ (49). Na
početku rata, „Adem i Hava su još uvijek bili na početku svoje
priče“ (49). Rat, dakle u ovom slučaju postaje produžetak
emocionalne nesposobnos glavnih likova da prebrode
distancu između sebe. Na određen način, rat postaje izgovor
za neuplitanje Adema i Have u ljubavnu priču.
Adem tako odlazi sa jevrejskim konvojem iz Sarajeva
i njih dvoje zaboravljaju jedno drugo, sve do sasvim slučajnog
razbuktavanja stras u kojima sjećanja dobijaju mnogo
jaču dimenziju kroz prizmu njihovog sazrijevanja u kojoj
postepeno shvataju da su osjećali jaku ljubav jedno prema
drugome. Adem, pod u cajem raspomamljenih sjećanja
uvećanih kroz egzistencijalnu usamljenost života u tuđini,
šalje joj razglednicu iz Johannesburga na kojoj joj eksplicitno
izjavljuje ljubav. Nakon čina kojim jasno definira ljubav, Adem
sjeda na avion i kao jedini putnik gine u sasvim bizarnoj
avionskoj nesreći. Razglednica putuje 15 dana, a Adem je
bio u avionu za Amsterdam sedmi dan, tako da je Adem već
mrtav kad razglednica dos gne Havu. Kako Jergović kaže:
„Pred njom je razglednica Johannesburga i život koji u bujici
nada i planova orlja njezinim srcem. Do nje nikada neće s ći
vijest o Ademovoj smr “ (54). Nada koja ostaje, simbolički
izražena kroz razglednicu Johannesburga zataknutu „za rub
ogledala u frizerskome salonu“ transformira Havu u osobu
prepunu nade za odlaskom iz svog života u neki novi, prepun
ljubavi i uživanja (54). Ovaj neuspjeli pokušaj eskapizma iz
surove bosanske stvarnos je baziran na lažnom artefaktu,
razglednici iz tuđine, u kojoj se sjećanja i nadanja miješaju u

Iako je Jergovićev stav prema ljubavi u ovoj zbirci
nadasve pesimis čki i sugerira gotovo potpuno odsustvo
nade za održivost ljubavi u kombinaciji sa kategorijama rata
i Drugos , neophodno je primije koliko se zbirka odlikuje
uvažavanjem razlika i humanis čkim pristupom Drugom.
Svi ovi nara vi govore o besmislu rata, besmislu rigidnih
iden teta koji se zasnivaju na odvajanju od Drugog, potrebi
inkorporiranja proturječnos u ideološku iluziju naših
iden teta, te potrebi bavljenja poli kom sjećanja i kulturnim
projekcijama Balkana kao poprišta raznolikih konstrukcija
naših iden teta i subjek viteta. Uvodeći ljubav kao bitan
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Priča „Av“ (prvi put u zbirci Karivani) je raritet u
regionalnim književnos ma jer govori o ljubavi između
različi h vrsta. Odnos mladića Dade i psa kojeg Dado naziva
Majda, po svojoj zadnjoj djevojci, „studen ci agronomije
iz Maribora,“ je priča o nježnos koja je prijeko potrebna
ratnim autsajderima i onima koji rat ne razumiju (61). Pas
koji budi Dadu „njuškajući mu lice“ (61) i koji „ga je toliko
volio da bi bilo glupo razmišlja o spolnim razlikama“
ukazuje na degeneričnost muškog svijeta rata, kakav smo
recimo vidjeli u izvrsnom romanu Veselina Gatala Geto, u
kojem glavni junak Vuk, ratnik koji se bori samo za sebe u
nikad završenim borbama Kockas h, Mjesečas h i Orlas h,
preživljava uz pomoć svoje vjerne kuje i specifične relacije s
njom (62). Dado, s druge strane, nije osobito sličan Vuku jer
rat ni razumije ni je spreman da ga prihva kao fak čko
stanje stvari. U Jergovićevoj priči rat odvaja Dadu i Majdu,
osuđeni su na gledanje kroz staklo, zatočeni u svojoj tuzi
jedan za drugim, jer „[n]i jedan ni drugi nisu točno znali što
je zapravo rat, no osjećali su koliko rat boli one koji ne znaju
ratova “ (63). Logički, kao izgubljeni sudionici borbe kojoj ne
pripadaju, pas i čovjek nestaju iz nara va. Dado biva nasilno
mobiliziran i priča završava me da je „čuo sitno, poznato
tapkanje iza svojih leđa“ prije „nego što je pao na asfalt“ (64).
Dadin pad na asfalt predstavlja predaju, kolaps ličnos pred
vremenom koje ne razumije. Pas, najvjerniji Drugi, vječni
prijatelj ljudskog roda, pra taj kolaps onako kako pra mo
one koje volimo. Bez priče i lojalno.
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Jergovićev bosanski lonac u kojem je život najčešće ono što
promašimo.
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mo v u historijsko preplitanje rata i Drugos na našim
prostorima, Jergović uvodi novi aspekt u tradicionalnu sliku
Balkana kao fikcionalnog mjesta koje služi Evropi za, između
ostalog, izbjegavanje suočavanja sa svojim sopstvenim
problemima (Paić 149-50). Razmjena, koju ljubav nosi
sa sobom u Jergovićevim pričama, razgrađuje povijesne
okolnos koje prate rat, i me djeluje pro v ideoloških struja
koje se zalažu za rigidne formacije iden teta. Jergovićev
projekat, uključujući njegov hibridni iden tet koji predstavlja
kroz medijske reprezentacije Jergovića pisca, nije neutralan i
direktno je usmjeren, kroz alatku ljubavi, prema dekonstrukciji
i destrukciji jednonacionalnih ili ograničenih kultura. Ljubav,
u Jergovićevoj izvedbi, postaje kod koji nadilazi kulturne
granice. Čak i onda kad ostane neostvaren.

2. Paić, Žarko. Traume razlika. Zagreb: Meandar,
2007.
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1. Jergović, Miljenko. Drugi Poljubac Gite Danon.
Zagreb: V.B.Z, 2007.
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Vladislava GORDIĆ PETKOVIĆ

KAJA I KOMPANIJA: ČELIČNA LEDI SRPSKE
PROZE
ĐURĐEVIĆ, MIRJANA. KAJA, BEOGRAD I DOBRI AMERIKANAC.
BEOGRAD: LAGUNA, 2009.

Da li je srpska proza dobra za izvoz? Ma kako
nespretno formulisano, ovo pitanje nije besmisleno. Projekat
Srpska proza u prevodu izdavačke kuće Geopoe ka, u okviru
kog je u protekle dve godine objavljeno pet srpskih romana
na engleskom, trebalo bi da pruži potvrdan odgovor. S druge
strane, taj potvrdan odgovor problema zuje selekcija do sada
prevedenih romana: među njima su sve sama dela kojima su
književne nagrade izmicale. Naime, urednici Geope ke nisu
birali romane koji su aklama vno proglašavani najboljim,
već one koji bi mogli odlično da komuniciraju sa stranim
čitaocima: primeri koji sve govore o načinu selekcije su
Basarina Fama o biciklis ma i Strah i njegov sluga Mirjane
Novaković.
Mnogo je razloga zbog kojih upravo roman Kaja,
Beograd i dobri Amerikanac Mirjane Đurđević treba da uđe u
srpsku turis čku korpu i da se pridruži ovom reprezenta vnom
izboru – barem kao nostalgični bilbord Beograda. Otud će ovaj
tekst bi svojevrsna reklama za reklamu Srbije na književnoj i
medijskoj mapi sveta.
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Roman Mirjane Đurđević Kaja, Beograd i dobri
Amerikanac najbolji je izvozni proizvod koji Srbija može da
ponudi svetu ponajpre zbog onoga što nije: stoga što nije
pate čna istorijska hronika a ni herme čni lirski monolog;
zato što nije fatalis čka povest o unikatnos srpske istorije,
ni usiljena metafora o usamljeništvu umetničke duše sred
vihora nerazumevanja. Ovo nije pompezna priča o našem
vekovnom usudu, ni pate čan lament nad neiskorišćenim
mogućnos ma srpske prirode i privrede. Ovaj roman je sve
ono na šta se tradicionalis mršte, već i stoga što nije plod
inspiracije već vesele igre i nestašne konstrukcije – on je
ljupka i nepretenciozna slatko-gorka kombinacija elemenata
lokalnog i globalnog, sa ričnog i sen mentalnog.
Parafrazirajući jednu junakinju Sretena Ugričića,
možemo reći da je Beograd u ovom romanu lep grad, ali šteta
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što ne postoji. U tome gradu iz neznanih daljina dolutala
etnička zajednica Kalmika može da dobije svoju bogomolju,
a američki diplomata da pronađe surogat porodicu u krajnje
disfunkcionalnoj zajednici koju čine čelična snajka Ju-Es
S la, jezičava spisateljica Mica Đurđevićka zvana Ki , pariska
eks-studentesa koja podučava mačevanje i obara sumnjive
urbanis čke planove po Vračaru i okolini; za m njen staloženi
muž (sin smederevskog industrijalca) na stalnom raspustu
u radiodifuznom svetu; razgunđana sluškinja Mariška s
gotovo umetničkim poimanjem reda (koje uključuje š rkanje
masnih fleka); jogunas mačak Bebili kao suvereni centar te
male galaksije. Kalmici nisu pandan Hazarima, ni je prikaz
njihove istorije inkorporiran u romanu da bi bio parabola o
„ostacima zaklanog naroda“ koji tragično gubi veru i iden tet;
Amerikanac nije nikakav stereo p ljubopitljivog stranca koji
doživi balkansku epifaniju o postojanju „duše“ kakve na
Zapadu nema; porodica Đurđević nije nikakva pastoralna
paradigma srpske porodice sa patrijarhalnim gazdom,
smernom materom i buljukom musavaca koji volšebno
„postaju ljudi“; mačka nije živinče sistematski zlostavljano u
srpskoj prozi na potezu od Kiša do Uglješe Šaj nca, sve da bi
postalo izlizana darvinis čka metafora nasilja.

Ako se na trenutak udaljimo od porodičnograđanskog formata ovog romana, videćemo da je Kaja
vesela istorijska metafikcija koja formalne uzore nalazi kod
Basare i Milete Prodanovića, iako u kreiranju junaka i zapleta
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U centru romana je ljubavna priča dede i unuke –
nalik onoj kod Kišlovskog, u Tri boje crveno. Kao u lukavoj
reklamnoj poruci koja je opisivala odnos junaka koje igraju
Tren njan i Iren Žakob, dvoje ljudi sreću se onda kad je
prekasno za njega a prerano za nju – da dožive ljubav svog
života, razume se. Tako je fatalan, a „neuš man“, susret
kalmičke devojčice Kaje i američkog diplomate Pidžina
prerastao u porodičnu privrženost, dok je odnos Kaje i Ki
predstavljen kao žestoka mačja borba za emocionalnu
teritoriju na svim frontovima – za osvajanje muških srca,
poverenja oba pola i simpa ja kućnog ljubimca. Ovde
se opet suočavamo sa ljupkom inverzijom tradicionalnih
porodičnih odnosa: „prirodno“ razumevanje dveju žena koje
bi mogle bi majka i kćer zamenjeno je lju m rivalstvom, a
patrijarhalna figura dede, prijatelja i dobrotvora je, umesto
strahopoštovanju, prepuštena ljupkoj manipulaciji ostatka
disfunkcionalne galaksije.
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neretko deluje kao melanž u caja Sremca i Sterije. Basara
je svakako prvi upotrebio burlesku, mit i sa ru da bi srpsku
istoriju i evropsku filozofiju okrenuo naglavce, dok je Mileta
Prodanović kroz sve svoje stvaralačke mene ostao tvrdoglavo
uporan istraživač mentalitetskih i istorijskih anomalija.
Roman Mirjane Đurđević nadilazi okvire porodične hronike
i realis čkog pripovedanja brižljivom montažom različi h
diskursa i s lova (diplomatskih depeša, novinskih članaka,
sveznajućeg pripovedanja i doživljenog govora), fotografija,
fotomontaža i crteža. Ovaj roman jeste mis čno-sa rična
alterna vna istorija Beograda i Srbije koju bi i Basara i
Prodanović rado „prisvojili“, ali je i pripovedni eksperiment
koji nema herme čnost postmodernis čke tekstualne igre.

189

Jedanaes roman Mirjane Đurđević je poslednji
poziv srpskom romanu da se preregistruje – da promeni
svoju okoštalu formu i da proširi granice svoje recepcije.
Ideju da roman mora bi teško prohodno š vo o sudbinskim
pitanjima države i nacije – retrogradna ali i dalje imanentna u
književnoj nauci „glavnog toka“, pa i u žirijima velikih nagrada
– mogla bi zameni prevrednovana slika o „epu građanske
klase“. Ova već okoštala definicija ne bi u slučaju Mirjane
Đurđević poslužila kao floskula o novoj književnoj vrs kroz
koju će progovori nova klasa, no upravo suprotnom cilju:
pseudorealis čki prosede daje glas starim vrednos ma i
kulturnom modelu u nestajanju. Propadanje građanskih
vrednos , e čka i poli čka erozija srpskog društva, kao
i stalno urušavanje s mukom postavljenih temelja urbanog
o kojima se u romanima sumnjivo brzo zaboravljenog
Slobodana Selenića piše s mnogo naturalizma, verizma i
gorčine, ovde su predstavljeni oštrije i direktnije, ali bez
ideoloških pojednostavljivanja. Svet Kaje i kompanije je,
ipak, neka vrsta pseudohobitske kolonije. Univerzum čelične
ledi od Solingena Mice Đurđević je čvrsto zap ven sistem
koji svim silama ignoriše istorijske potrese ili ih rela vizuje:
Micino zadrto republikanstvo, kri ka svake vlas i svake
dogme vodi ovaj roman prema polju farse, i prateći jogunaste
reakcije glavne junakinje, mi kao da se teleportujemo u neku
Sterijinu komediju gde bi Mica bila zlatna (a dobro karikirana)
sredina između kućne goropadnice i frajlice kojoj su nemecki
romani zavrteli mozak.
Upravo zahvaljujući izraženim obeležjima komičnog
i sa ričnog, ova knjiga nadrasta okvire pseudoistorijskog i
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superporodičnog romana, te prerasta u alegoriju – tačnije,
u „ukor pred isključenje“ srpskom romanu, i u šansu da se
popravi. Da bude čitljiv, ali ne trivijalan: transparentan, ali ne
plitak; duhovit a pritom nimalo bezbrižan; idiličan u slikanju
sitnih trvenja i malih kućnih revolucija, ali duboko kri čan
prema anomalijama mentaliteta i običaja. Mirjana Đurđević
u temelje svojih romana izliva ruganje vrednosnom sistemu
koliko i ruganje okamenjenim književnim formama; stoga
zaslužuje koncesiju na puteve koje je trasirala Dubravka
Ugrešić u svojoj prvoj fazi pisanja. Igru žanrovima pra
transparentnost i čitljivost teksta, konzistentan duhovit i
jedak ton, figura pripovedača koji se zbližava sa čitaocem
umesto da mu postavlja nemoguće zadatke.

Svet Beograda i Srbije između 1927. i 1950. sablasno
je sličan današnjem; i onda i danas vladao je iracionalni
kult ličnos (pomama žalos za kraljem Aleksandrom može
se doves u vezu sa neretko neukusnom mitologizacijom
pokojnog Zorana Đinđića); i onda i danas su pseudoknjiževnice
prodavale za skupe pare glupe knjige, od kojih Špijunkinja
Džonson i nije najgora; smrt patrijarha proizvodila je
nacionalnu letargiju, a Madlenka Korbelova Olbrajt je bila u
više navrata, mada na neočekivane načine, fatalna po Srbe.
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Pažljivo
komponovan
zaplet,
nijansirana
karakterizacija, manevrisanje pripovedačevim uvidom u
stvarnost otkrivaju i bogat idejni sklop Kaje: ovo je, između
svega ostalog, i roman o složenom odnosu spisateljice i
njene dvojnice koja je na pola puta između zle nimfete,
protosponzoruše i pakleno inteligentne špijunke. Stalni hi
rat Mice i Kaje oko naklonos muškaraca i mačaka odlično
demonstrira teško savladivu tezu rodnih studija da se naveliko
mis fikovana ženska solidarnost ne nasleđuje, već uči. Ki i
Kaja su dva pola ženskog koji se odbijaju, ali uče da funkcionišu
u tandemu: već su kri čari u ovom romanu prepoznavali
parabolu o prihvatanju Drugog, ali je Mirjana Đurđević o šla
i dalje od toga – srpska imperijalna tema (koju čine istorijski
događaji – uglavnom atenta , ubistva i ratovi) preobraćena je
u alterna vni nara v o sitnim sujetama, velikim brljo nama,
neretko burlesknim i trivijalnim objašnjenjima istorijskih
događaja.
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Poređenje sa Ugrešićkom vodi nas i u nikad tako
daleku 1988, kad je hrvatska spisateljica osvojila NIN-ovu
nagradu za roman u kom su ar s i modeli jugoslovenske
književne scene provedeni kroz žanrovski pakao – od komedije
naravi do krimića, horora i romana zavere. U mešavini
poe ka Umberta Eka i Dejvida Lodža spisateljica je kreirala
urnebesni moralitet o jugoslovenskoj književnoj sceni.
Mirjana Đurđević je granice takve nestašne igre sa tekstom
proširila i problema zovala. I kao što se Ugrešićka u naslovu
veselo poigrala sa vojnim i književnoteorijskim terminima,
tako je Đurđevićka svoj BGD igrokaz lukavo predstavila kao
tri temena trougla u kom se kreće iskustvo glavne junakinje:
njen rodni Beograd postaje sudbinsko mesto gde ona, rođena
Beograđanka, sreće Kalmikinju i Amerikanca, pripadnike
nacije u nestajanju, s jedne, i velesile u nastajanju, s druge
strane. Da li to znači da je Mica Đ. alegorijska figura majčice
Srbije koja bira između dve sudbine: između modela male,
herme čne zajednice koja se gasi i ekspanzivne sile koja
gospodari i pokorava sve pred sobom? Ovakvo tumačenje s
pravom bi prezrela i Mira autorka i Mica junakinja, to sveto
dvojstvo ovog romana. No roman može da izdrži sva poređenja
i tumačenja, sve eksper ze i analize. Što god mu impu rali i
kako god ga interpre rali, Kaja, Beograd i dobri Amerikanac
nastavlja da nam se šarmatno ruga i da nas izaziva na nova
čitanja. Tri apendiksa na kraju knjige ukazuju da priča teče
dalje do u naše vreme i da se fikcija uliva u stvarnost; roman
reka teče do sudnjeg dana, no najmanje s namerom da udavi
čitaoca. A to što se čeličnoj ledi Mici Đurđevićki gubi svaki
trag, to je samo tak čka varka: već će ona osvanu u riali
šou programu, internetskoj spejs operi ili an tajkunskom
herojskom epu.
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ZRENJANINSKE TEME /
NAGYBECSKEREKI TÉMÁK
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Golub M. JAŠOVIĆ

O JEZIKU I IMENIMA U ROMANU
RASULO OLGICE M. GLIGOROV

Navršeno je punih pet godina od kako je u Gospodu
usnula Olgica M. Gligorov koja je svoj radni vek provela
baveći se pravdom i zakonima, što joj je i bio životni poziv,
ali se istovremeno afirmisala i u pamćenju svojih sugrađana
ostaće podjednako upamćena i kao značajan likovni stvaralac
i literarni delatnik.
Ovih dana iz štampe u izdanju izdavačkog društva
Compact press objavljen je posthumno pod naslovom Rasulo
rodoslovni roman koji je u stvari hronika trajanja jedne
ugledne banatske porodice.
Radnja romana počinje opisom života i životne
sredine tada paorske porodice koju personifikuju stožerni
likovi Miloš i Natalija i njihovi najbliži direktni potomci ali
i srodnici koji pripadaju dvema generacijama predaka i
brojnom potomstvu.
Radnja romana koncipirana je tako da je pisac taj
koji svedoči, on je narator koji donosi konačne sudove, a za
centralno mesto poput Andrića u romanu Na Drini ćuprija bira
Natalijino guvno kao prostor na kome se prepliću, dešavaju,
rađaju i nestaju, poves i sudbine čitave plejade likova. Na
tom mestu će nica decenijama novi domovi, izrasta nove
grane i ogranci znamenite babe Natalije i njenog supruga
Miloša.
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Sam nara vni tok, iako pred nama stoji veoma
jednostavna priča i pitko š vo, š vo koje se u jednom
dahu čita, ipak, mišljenja smo, opterećuje pojava velikog
broja likova, glavnih i marginalnih, ali, autoru neizbežnih za
faktografsko predstavljanje ljudi i prostora, ambijenta, užeg i
šireg okruženja u kojem se opisivani život odvija i traje.
U romanu Rasulo Olgice M. Gligorov upotrebljen
je veoma veliki broj leksema iz kategorije nomina propria,

Najređe su, ipak, situacije da je neki lik imenovan
samo ličnim imenom: Selena, Božidar, Aron, Draga, Zlata,
Mita, Rakila, Cveta, Vasa, Budimka, Ka ca, Lela, Lilika, Mišika,
Decina; retki su i primeri imenovanja formom antroponim
+ patronim: Nikola Mirkov, Milan Seležan, Milan Nestorov,
Tivadar Vanjek, Nikola Radivojević i slično.
Retka su isto tako i imenovanja izrečena samo
ličnim muškim ili ženskim nadimkom: Štuka (Šećerka), Beli,
Crveni, Šućak (Iva Milić), Roksandra (besna žena u banatskom
žargonu), Braša, Đuđa, Seja, Voja Bufalo, Kekalo.
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antroponima, patronima, imena zoonimskog i fitonimskog
porekla i drugih onima.

Značajno su češća imenovanja konstrukcijama
odredba + lično ime, odredba + prezime, ili odredba + lično
ime i prezime. U odredbenom delu pomenu h sintagmi koji
mogu bi u prepoziciji ili u postpoziciji upotrebljavaju se
apela vi koji pripadaju terminologiji srodstva, oslovljavanja,
zanatskoj leksici i leksici za imenovanje pripadnika neke
etničke zajednice ili nekog naseljenog mesta.
Formama etnik + lično ime, prezime, hipokoris k
ili nadimak imenuju se likovi pripadnici raznih etničkih
zajednica: Rumun Petar, Švabica Ema, Švabica Frida, Jevrejin
Batori, Mađar Joška, Srbin Nikola Radivojević, Hercegovka
Milena, Mađarica Rozalija, Luta Amerikanac, Ciganka Zorka;
ali i: Srbin iz Beograda, Stara Švabica, Srdačni Bačvanin,
Hrva ca iz Babinog sela.

Znatno su češća imenovanja pa leksema za
označavanje srodničke pripadnos + lično ime, na primer:
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Među našim ekscerpiranim primerima nalazi se
sto nak konstrukcija pa, leksema za imenovanje kakvog
zanimanja + lično ime ili prezime, upotrebljenih za imenovanje
određenih ličnos : Mara babica, doktor Mađari, sluga Dejan,
sluga Petar, krojačica Zagorka, trgovac Jonaš, majstor Ivan
Smederevac, advokat Božo Ankić, direktor Viktor Elek,
student Borislav Marković, šnajderka Zora Dević, profesorka
Selena Putnik, kasapin Žarko, Švaba pekar, napoličar Erža,
kovač Petar, Ivanka srednjoškolka, Vladeta komandant,
profesorka Murovljova, inženjer Lalović.
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strina Marija, deda Vasa, deda Milan, baba Desa, baba Milica,
stric Joca, otac Milan, čukundeda Marko, kćer Julka, supruga
Mara, sestra Šećerka, brat Zlata, kći Vida, ma Natalija, tetka
Danica, čika Geza, jedinica Gordana, svekrva Marina, prijatelj
Manojlo, baba Danica Arackinja, sin Klaus, stari Cvija, kum
Đorđe i mnoga druga.
Sastavni deo imenoslova romana Rasulo čine i
nazivi za imenovanje naseljenih mesta, ulica, potoka, reka,
oblas , država, pokrajina, poteza i slično: Beograd, Lipik,
Aranđelovac, Vrnjačka Banja, Elemir, Kumane, Šupljaja,
Sečanj, Sombor, Mužlja, Knićanin, Kanjiža, Perlez, Ečka, Klek,
Srpska Crnja, Parkaždin, Brankovan, Slankamen, Prahovo,
Nego nska Krajina, Ečanski put, Petrovgrad, Sentandreja,
banja Rusanda, Dunav, Tisa, Begej, Nemačka, Austrija,
Jugoslavija, Holandija i slično.
Jezičkim sredstvima svih nivoa (fonetski, morfološki,
sintaksički, leksički) oslikani su glavni i epizodni likovi, a na
osnovu imena i leksike koju upotrebljavaju nije teško i bez
da ranja događaja odredi vreme i socijalni milje u kojem
žive junaci našeg pisca.
Tako na primer u sedmom poglavlju romana
preovladava leksika koja pripada korpusu ratarske i povrtarske
terminologije: imanja, najam, napoličari, alat, mašine,
polje, njiva, voda u čobanji, drveno bure s piskom, snopovi
ogrizne, suva tuluzina, lotre i karve, za m terminologiji kuće
i pokućstva: naćve, kante s mašću, saćurice, sudovi za klanje
svinja, lotra za tavan, tavanica.
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U daljem delu teksta, u 24 glavi, na primer,
upotrebljavaju se lekseme često i stranog porekla pa:
rumba frizura, frula pantalone, ta ana haljinica, bubi kragna
(123. strana) kojima su opisane ličnos , pripadnici mlađeg
naraštaja opisane porodice.
U 34. poglavlju romana, na 185. strani, nekolikim
rečenicama: Ti jedno lošo čovek! Ti ne zaslužila tako lep osonj
kao moja Roži! Odlaziš već jednom! Mojo oronjoš tebe ne vidi
više u život! Odlaziš već jednom iz mojo hozo! Vuciba naš
- upečatljivo je skiciran lik jedne Mađarice, privremene
tašte Seleninog starijeg brata Belog. Upotrebom grama čki

Roman Rasulo Olgice M. Gligorov napisan je
standardnim književnim jezikom. Među m, zabeležena su i
brojna odstupanja od jezičkog standarda, odnosno upotreba
oblika, sintagmi pa i čitavih rečenica konstruisanih u duhu
severnobanatskih govora, govora sredine u kojoj je rođena i
čitav život provela i Olgica M. Gligorov.
Najveći broj dijalek zama zabeležen je u govoru
određenih likova ali ih, naravno, ima i u govoru samog pisca.
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pogrešno kazanih imenskih i glagolskih reči i mešanjem
srpskih i mađarskih leksema pisac veoma upečatljivo
dočarava jetkost i bes majke u trenutku kada ljubavnik Srbin
raskida kratku ljubavnu vezu sa njenom kćerkom Rozalijom.
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Ilustracije radi navešćemo nekoliko primera: tela
je gadura da dete umre (15), majka, čije je to dete? Mesila
tegljene pite, Ja ću ih zamoli da vas ponese (umesto poveze),
u smeru jedne lenije, monolog u vra ma (72), inžinjera (77),
šta je, oćeš da se daviš zbog dukata (81), daj joj rakije iz te
flaše (82), pretsoblje (99), deca su se tu pirkala (112), supu
da zamesim, pogaču da razvijem (115), prespavao kod deda
Milana (117), pa ja sam samo tražio Miloševi sersani sa
zvekirima (117), nije imala oči da vidi Selenu (119), i tako sam
ja decu odranila (140), kumovao u svadbi (142), dve zime
prezimela u šupi (146), kod Marine u bašću (149), još malo
posedoše pa odu (183), ne, ja sam svoje reko, ovdi neće doći,
ovdi ili ondi ja sam svoje obavio, ajd u zdravlje (203). Na kraju
smatram da bi ovo kazivanje najbolje bilo završi jednom
slikovitom i veoma uspelom rečenicom Olgice M. Golgorov: I dok se planeta lagano zahuktavala, a njeni žitelji rađali nove
pronalaske i naučna dos gnuća, u malom srpskom gradu, na
razmeđi panonskog neba i ravnice, u paorskom kraju, ljudi su
živeli mirno, noseći svako svoj krst - onako kako ga je nosila i
potpisnica ovog zanimljivog š va.
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DNEVNIK / NAPLO
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Srđan V. TEŠIN

21TH CENTURY FRAGMENTS FROM MY
DIARY 6
Između dva broja Ulaznice: oktobar 2009. - mart
2010.

Literatura vs. život
Na sopstvenoj koži sam se uverio u to da se
književnicima, na koncu, dogodi ono o čemu su u knjigama
pisali. Ne tako davno, neki bezveznjaković iz redova jedne
od stranaka sa idiotske poli čke scene u Srbiji, a koja se bori
za pres žnu tulu najopskurnije, sa skupš nske govornice,
u direktnom televizijskom prenosu, ničim izazvan, počeo je
da analizira moj lik & delo, završavajući svoju glupavu radu
bacanjem kletvi i drugim mambo-džambo sranjima. „Tešinu,
da Bog da se...“ E sad, da nisam napisao roman Kuvarove
kletve i druge gados ne bih se zabrinuo. Ovako, ostaje mi
da dobro razmislim kakve ću naslove dava svojim budućim
knjigama.
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Funkcije naslova
Svojevremeno sam, upoznavajući se sa filozofijom
Rodžera Bekona, otkrio njegovu - ne baš mnogo korisnu, ali
lepu - definiciju naslova. On kaže: „Naslov ima dve funkcije:
da objasni samog sebe i da objasni ono što ispod njega sledi“.
Radni naslov moje kolekcije priča bio je „Kad Miki kaže da
se boji“. Ovaj štulićevski naslov potpuno odgovara mojim
pričama, stoji im kao saliven. Ipak, zbog teškog bremena slave
koji nosi u svetu popularne kulture, odustao sam od njega.
Potom sam izdvojio naslov jedne od priča po kojoj je trebalo
cela zbirka da bude naslovljena. „Isus iz supermarketa“ se
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nije dugo zadržao kao radni naslov. A onda sam, svodeći čitav
svoj književni poduhvat na dve reči, zbirku nazvao Ispod crte.
I zaista, moji junaci žive život ispod crte. Provincija je puna
takvih luzera. S jedne strane, ne može bi grđeg slučaja od
njihovog - da u nekom važnom odmeravanju snage & razuma
ostanu ispod crte, zaglavljeni u međuprostoru rezervisanom
za gubitnike, te nikad ne pređu u elitu, a s druge strane, takvi
likovi su junaci provincije (koja jede svoju decu), o njima
kolaju priče poput ovih: „To je onaj što je zamalo odabran na
audiciji da svira u Ribljoj čorbi, ali je imao toliku tremu da je
ostao ispod crte, odmah iza...“ ili „To je onaj što bi mu knjiga
ušla u širi izbor za NIN-ovu nagradu samo da ju je poslao
žiriju, ali svi znaju, pouzdano, da je on najbolji pisac na svetu,
prvi ispod crte, odmah ispod... Boga, Oca i Sina svetoga.“ E
sad, s obzirom na to da sam se već uverio u to da svako malo
oživi ono što napišem, jebiga, verovatno ću - kad iz štampe
izađe moja zbirka priča - (opet) osta ispod crte.

Gluperde
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Ovo nije naročito bitno, ali hajde da i ovo pribeležim.
Koliko juče, u nauci još uvek nedovoljno istraženi napredni
jednoćelijski organizam, održao je stranačku konferenciju za
medije i prozvao me na njoj da sam u ustanovi koju vodim
zaposlio sve same poslušne, podobne i zaslužne građane
Kikinde. Toj gospođi amebi bih poručio da je u poznatom
univerzumu 8 još uvek manje od 14. Što bi se reklo, taj
naprednjački paramecijum zna dobro da sam smanjio broj
zaposlenih radnika u kulturi (čistačice, pomoćne radnike i
druge NLO zaposlenike ispla o po zakonu), a ne povećao, ali
u prirodi tog oblika života jeste da laže čim otvori bilo koja od
svojih usta. Uostalom, treba li da se zamislim nad m šta o
mom liku & delu misle oni koji u novčaniku, pored fotografija
sopstvene dece, nose i sličicu svog idola Zvezdana Jovanovića
Zvekija?
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Vašar je bio, a na vašaru...
Čitam danas u Poli ci tekst o našem predstavljanju
na Sajmu knjiga u Lajpcigu. Dobra nas reprezenatcija
predstavlja, nije sporno. A onda mi padne u oči zahtev:
„Nemački domaćini i ove i iduće godine ‘forsiraće’ uglavnom
mlađe autore sa našeg prostora“. Vidi to! Ali ne lezi vraže,
naše ministarstvo, u luksuznom zborniku, među četrdeset
odabranih, uvrs lo je samu gerijatriju i podobne, ali ne zna
se čime zaslužne pisce „srednjake”. Da li zbog toga, iz teksta
saznajemo, da je nemački domaćin samoinicija vno pozvao
(preskočene, zaboravljene i marginalizovane) mlađe srpske
pisce. Bolje znaju u Nemačkoj šta su i ko su „mlađi autori sa
našeg prostora“ od našeg ministarstva. Zborniku valjda ima
tu svrhu da izdavače upu ka aktuelnim knjigama koje treba
preves na nemački. A šta je to tako značajno u ovoj deceniji
(neko zloban bi rekao - ikada) napisao Bećković? Čini se da
naša književna elita ne vidi dalje od svog nosa. Eto.
Predstavnici fes vala Kikinda Short su, na osnovu
poziva organizatora, takođe, otputovali u Lajpcig na Sajam
knjiga bez podrške republičkog ministarstva i lokalne
samouprave. E, takvi kakvi smo, ni za di smo nismo.

Pisma podrške
1.
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B.M:
Zdravo, kao smo dogovoreni, vabim vas u Ljubljanu imam puno gosta, tako da imam i poteskoca. Nadam, da ce
vam plan odgovara . Press konferencija bice u petak 4 Juna
oko 12 satova - do tada treba da s gnete. Citanja ce poce
4.6., a vi bi dosli na red ili u nedjelju 6.6. ili u ponedeljak 7.6.
navece - to nije jos finalno, jer zavisi od portugalskih pesnika.
Molim vas, da sami pogledate mogucnos putovanja sa
avionom ili vozom, pa mi javite. To cemo mi pla , pa i hotel,
naravno.

P.S. - Mozda bi mogli u ovoliko vreme pripremi jos
koje citanje u drugom gradu...

S.V.T:
Dragi B, hvala Vam na pozivu. Ja ću se, naravno,
prilagodi rasporedu koji ste mi poslali.
S.
P.S. - Na vreme da Vam kažem da je moje znanje
engleskog na nivou Tarzana iz džungle.
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B.

B.M:
Šta će vam engleski??? pa ne idete u Ameriku. :)

2.
D.A:
Dragi S, Ellen upravo prevodi Vašu priču i imala je
neka pitanja na koja sam ja mogao da joj odgovorim, ali na
jedno nisam mogao sam da odgovorim. Naime, zašto pesmu
„Misirlou“ u celoj priči pripovedač pominje kao “Miserlou”?
Gde god sam pogledao na internetu ona se navodi kao
„Misirlou“. Pripovedač u priči čak kaže da je „Miserlou” dobila
naziv po „Misirlou“. Pomislio sam da je možda tako napisano
na samoj ploči? Ili ste hteli da napravite neku dodatnu igru?
Ili ima nešto treće sto nisam uočio?

Srdačan pozdrav,
D.

Dragi D, za sve su krivi Dik Dejl i Bičbojsi! Njihova
verzija pesme „Misirlou“, o kojoj ja u priči i govorim, nazvana
je - „Miserlou“.
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S.V.T:
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Objašnjenje razlike Miserlou/Misirlou nalazi se ovde:
„The song was rearranged as a solo instrumental guitar piece
by Dick Dale in 1962. During a performance, Dale was bet by
a young fan that he could not play a song on only one string of
his guitar. Dale’s father and uncles were Lebanese-Americans
and musicians as well, and Dale remembered seeing his uncle
play ‘Misirlou’ on one string of the oud. He vastly increased
the song’s tempo to make it into rock’n’roll, and the result
was the famous Dick Dale ‘Miserlou’. It was Dale’s version
that introduced ‘Misirlou’ to a wider audience in the United
States as ‘Miserlou’. The Beach Boys recorded a Dale-inspired
‘Miserlou’ for the 1963 album Surfin’ USA, forever making
‘Miserlou’ a staple of American pop culture. Hundreds of
recordings have been made to date, by performers as diverse
as Agent Orange and Connie Francis.“
Dakle, „Misirlou“ je naziv originala, a konkretna
verzija pesme o kojoj moj junak govori jeste verzija u izvedbi
Bičbojsa i nazvana je „Miserlou.“ Nadam se da sam vam
pomogao u ovome. Pozdrav,
S.

3.
I.R: Zašto je ona napomena na trećoj strani na
engleskom?
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S.V.T: Hm, znao sam da ćeš me to pita . :)
Svi ili gotovo svi prolozi, izuzev Cvetajeve, Bernharda
i Brehta, dolaze iz sfere popularne kulture (tj. maskulture):
Bitlsi, dijalozi iz filmova, opskurni s hovi rock pesama i sl.
I glavna napomena dolazi iz istog izvora: Holivuda (koji
ima više zasluga za formiranje mog pogleda na svet nego
nacionalna istorija), jer je to „klasična“ napomena koja ide
pre nekog filma zasnovanog na is nitoj priči, što je omiljeni
žanr u Holivudu (ni ne slegne se prašina, a Holivud već snimi
gomilu filmova o cunamiju, tornadu, Bosni, Talibanima,
O’Džej Simpsonu...), a to je, po svemu sudeći, i naš odgovor

Takođe, mislim da je priča koju sam poslednju,
namenski, napisao, upravo, što bi rekao D. koji ju je juče
pročitao: „Odlična da se njome završi knjiga“. Takođe,
prime ćeš, da se pretposlednja priča („Isus iz supermarketa“)
pominje u priči „Vješ ci ne daj da živi“ (u popisu priča koja je
Milka napisala). Budući da ovaj rukopis čine priče izukrštane i
po verikali i po horizontali pripovedanja, u početku sam mislio
da njome završim rukopis, ali s obzirom na to da je neprikladno
da knjigu završim odrazom odraza, morao sam da napišem
priču koja će objasni ceo moj (tj. Milkin) pripovedački naum.
Baš to i kažem na kraju: „Priča je samo ono što bih dozvolio
da mi tupim nožem urežu u kožu.“ (Ovaj credo se - poput
Uroborosa koji sam sebe ugriza za rep - nadovezuje na glavni
moto knjige koji kaže da su sve priče bazirane na is nitom
događaju, ličnos ma itd.)
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na stvarnost: u Srbiji živimo kao u lošem holivudskom filmu;
tj. na Marsu iz mojih priča se živi kao u holivudskom filmu. To
je poruka svakog prologa kao i ove uvodne napomene; zato
sam je ispisao na engleskom (da je na srpskom, poruka bi bila
jednoznačna, niko je ne bi doživeo kao višesmislenu).

Eto, to je to.
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I.R: Više nego ubedljivi razlozi! Amin, što bi reko S.
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PREVODILAČKA
RADIONICA TRŠIĆ 2009 /
TRSICI FORDITÓMÜHELY
2009
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TAMAS Zsuzsa

K. CELLÁJA
(1)
Már nem panaszlom cemen alait.
Hűs verejtéke józan, körbevesz.
A föld, amin állok: talpalatnyi.
Nagyobb nem is lehet. Törvény ez.
De egyik cellából a másikba vágyni:
szabadságom. Hisz lehetnék bárki.
(2)
Egy kalitka elindult madarat keresni.
Hol volt, hol nem volt. A cél ado .
Rácsai közö lako a semmi.
És boldog volt, hogy o lakhato .
A cél ado , bár nincsen út oda.
A semmi dalolhat. A madár soha.
(3)
Egy rést kerestem, tapogatóztam,
nem hi em el, hogy nincs ajtaja.
Kapar az álom, magza pózban,
és fölver a csönd – harsány hahota.
Értem. A világ belém van zárva.
Cirpel a kozmosz tágassága.

209

(4)
A csillag: megannyi törvényszolga.
Ki npáncélt növesztnek tkaim.

A véletlen most is pöröm celebrálja.
Izzik a Hold, vak vallatólámpa.
(5)
Szobor helye mélyülő barázda
kezem nyomán – ez művészetem.
Egy lehetőség visszfénye-árnya
sávokra szántja józan eszem.

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

Mind előbújik, s úgy araszolgat,
az éj csillanjon meg ízeltlábain.

Rácsaim közül az ég se más:
rovátkolt varjúkárogás.

(6)
Ítélet nincs. És ez az ítélet.
Éle ogy g a döntő szóra várni.
Szeg nélküli sajdulás az élet.
A szeg helyére kell rátalálni.
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Öröm a cella – őröddé feszülhetsz.
Önmagad elől hozzá menekülhetsz.
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Žuža TAMAŠ

SAMICA ZA K
(1)
Više ne primećujem njene cementne zidove.
Trezno okružen njenim hladnim znojem.
Tlo na kojem stojim: grči mi udove.
Mora bi dovoljno-zakonom propisano.
Iz jedne ćelije ja u drugu hrlim lako:
Tako sam slobodan. Tako sam svako.
(2)
Kavez u potrazi za p com.
Davno postavljen je cilj.
I ništavilo zarobljeno rešetkom,
Čak i tamo pronašlo je mir.
Postavljen cilj, bez staze krute.
Ništavilo peva, a p ce ćute.
(3)
Tražim otvor, pipam oko sebe,
Nema znaka sa izlazom.
San u fetusnoj pozi, grebe,
I budi me šina gromkim grohotom.
Shvatam. Svet je u meni.
Pulsira kosmos prostrani.
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(4)
Zvezde: hiljadu podanika sile.
Moje tajne su opasane zidinama.
Prikradaju se i ka meni mile,
Dok se noć presijava na njihovim tankim nožicama.

(5)
Brazda sve je dublja.
Putem mog dodira i moje umetnos .
Presijavanje senki mogućnos se skuplja
U rascepljeni um moj, prugas .
Iznutra je nebo samo deo dana,
Samo izbrazdano graktanje vrana.
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I sada slučajnost moj proces slavi.
Dok užareni mesec šinom me davi.

(6)
Presuda je da presude nema.
Do kraja života završnu reč čeka .
I život je bol bez pravog mučenja.
Treba mučenje to zauvek smiri .
Samica je sreća. Ti si i čuvar i rob.
Sa sebe na njega, prenosiš kob.
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Prepevala Ana Zekonja
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Žuža TAMAŠ

SAMICA ZA K
(1)
Više se ne žalim na njene otporne zidove.
Trezni me natopljena hladnim znojem.
Zauzimam zanemarljiv prostor.
Veći i ne može bi . To je pravilo.
Tumara iz jedne u drugu ćeliju
moja je sloboda. Imam slobodu da budem bilo ko.
(2)
Kavez kreće u potragu za p com.
Nekada davno. Cilj je zadat.
Iza njegovih rešetaka buja ništavilo.
Srećno što je tamo.
Cilj je zadat, izlaznog puta nema.
Ništavilo peva umesto p ca.
(3)
Otvor tražim, ispipavam,
teško mi je da poverujem da izlaza nema.
U fetusnoj pozi dok me san grebe
budi me šina razornim grohotom.
Sada shvatam da je svet zatvoren u meni.
Beskraj cvrči.
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(4)
Zvezda je bezbroj podanika.
Moje tajne se čaure
izlaze i gmižu po podu.
Noć se usijala na njihovim tvrdokornim telima.

(5)
Brazda produbljena
tragom mog dodira, moje umetnos .
Odsjaj jedne mogućnos
cepa mi mozak za froncle.
Gubi se razlika između neba i graktanja vrana.
Nebo iza rešetaka. Prugasto nebo.
(6)
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Budućnost moje parnice je neizvesna.
Crveni mesec mi unose u lice.

Presude nema. I to je dovoljna kazna.
Večno ću čeka rasplet.
Život je nagli bol, bez uboda.
Ranu treba naći.
U ćeliji sam našla radost – od sebe sam rasplela
čuvara.
Od sebe sam njemu pobegla.
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Prepevala Tamara Šuškić
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Žuža TAMAŠ

SAMICA ZA K
(1)
Više se na njene cementne zidove ne žalim.
Trezni me njen hladnjikavi znoj.
Skučen je prostor tlo na kojem stojim.
Veće ne može. Zakonom propisan broj.
Ali iz jedne samice u drugu hrli :
sloboda je. Jer tako mogu bilo ko bi .
(2)
Kavezi p cu potražiše.
Beše jednom. Ciljano jasno.
Medj rešetkama ništavilo živeše
I tamo srećno beše glasno.
Cilj je zadat, premda tamo budućnos nema.
P ce nikada, a ništavilo može da peva.
(3)
Ispipava , otvor traži
I ne verova da izlaza nema.
Poput fetusa san će me greba
A budi šina, sve, samo ne nema.
Sad znam. Svet to sam ja.
Beskrajni svemir buja, buja.
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(4)
Zvezde: bezbroj svemirskih sluga.
Zatvaram u se sve tajne svoje.

Slučajnost i sada slavi proces.
Nemi svedok optužbe užareni mesec.
(5)
Brazdu duboku dodirom ostavljam.
Mesto umetnos – to umetnost moja je.
Odsjaje – senke mogućnos ponavljam.
Avaj, zdrav razum pokidan je.
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Izlaze, mile kolona ih je duga.
Presijava noć kroz oklope moje.

Kroz rešetke i nebo mi posta
Graktanje, izbrazdana cr ca prosta
(6)
Presude nema. I presuda je to.
Zauvek čeka završnu reč.
Bez raspeća, život je bol.
A rana se treba pronaći već.
Samica – Radost! Sam se sebi u čuvara možeš
raspe
Od sebe njemu pobeći, do novog sebe dospe .
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Prepevala Biljana Stajić
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DUNAJCSIK Mátyás

MINT GENKYU EN KERTJE JAPÁNBAN
Korai Zsoltnak

Ne legyél nekem vár, amit bevehetnék,
és ne legyél múzeum, hogy filcpapucsba kelljen
bújnom, ha be akarok lépni; ne legyél asztal sem,
amit naponta megterítenek, de jól lehet rajta
dolgozni
meg baszni is, és jól elférnek körülö e a jó
barátok;
és ne legyél szoba, mert nincs szükségem kis,
meleg zugokra, hogy egy csésze
forró tea melle
hátradőlve benned elfeledjem ezt a
rossz, bolond világot.
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Legyél inkább olyan, mint a Genkyu-en kertje, nem
sokkal a Hikone kastély melle , Japánban:
ne tüntess színpompás virágesővel, legyen elég
a fákkal körbezárt tó, néhány híd és a tó körül
helyenként sziklák és növények laza
együ ese.
Az ösvény legyen színes kövekkel kirakva, és
figyelnem kelljen, hogy hova lépek;
legyen
minden fa, kavics és bokor
szimbólum benned,
melynek a jelentését nem ismerem. Szóval legyél,
kérlek, és most jól figyelj: bejárható, és o honos
tok,
üljek naphosszat partodon egy vízben úszó levelet
figyelve boldogan és teljesen hülyén, keljen
fel bennem
a vágy, hogy az utolsó fűszálig utána járjak
rejte
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értelmeidnek, de tudjam, hogy bármennyit
is tanulnék
rólad, leélhetnék benned egy egész
életet, és mégis:
az istenit, soha, soha, soha nem
lehetek már valódi japán.
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Maćaš DUNAJČIK

KAO VRT GENKJU EN
Žoltu Koraiju

Nemoj bi tvrđava
Koju osvajam
Jurišajući.
Ni hram
U koji ulazim
Sa strahopoštovanjem.
Ni sto, bogato postavljen:
Dobar i za rad i za jebanje
I ugodan za prijatelje.
Ni soba kao utočište.
Ne, meni nije potreban
Topao kutak
I šolja vrućeg čaja,
Da bih u tebi,
Udobno zavaljen,
Zaboravio
Tu prljavu i ludu
Stvarnost.
Bolje budi
Kao vrt Genkju-en
Kod Hikone, u Japanu.
Zanemari blještavu
Kišu cveća
I zavaravanja –
Dovoljno je jezero
Okruženo stablima,
I most:
Stene i bilje
Labavo rasu
Oko jezera.
Hoću da moram da pazim
Kuda gazim
Popločanom stazom

Čije značenje stalno
Pokušavam da otkrijem.
Hajde,
Budi posebna,
In mna tajna.
Obala
Na kojoj sedim
Sa ma
I glupavo srećan
Posmatram
List na vodi.
Probudi u meni
Želju,
Da te odgonetnem
I do poslednje travke
Istražujem,
Skriveni smisao Istoka,
Svestan da
Koliko te otkrivao
U nedogled,
Makar ceo život
U tebi živeo
I dalje:
Jebeno nikada
Nikada
Nikada do kraja
Ja ne mogu bi
Pravi Japanac.

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

Od šarenog kamenja.
I svako stablo,
Kamen i žbun
Ose m
Kao simbole u tebi
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Prepevala Ana Zekonja
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Maćaš DUNAJČIK

GENKJU EN
Nemoj bi tvrđava koju nasilno osvajam
ni muzej kojim šetam u papučama od filca
ni raskošna trpeza postavljena za drage prijatelje
na kojoj se dobro radi i dobro jebe
ni soba nemoj bi jer mi nisu potrebni
ušuškani
topli kutkovi gde bih udobno zavaljen
uz šolju vrućeg čaja u tebi
zaboravio ovaj okrutni ludi svet
Radije budi vrt Genkjuen nedaleko od
hrama Hikone u Japanu:
čuvaj se svetlucave kiše cveća, dovoljno je
jezero okruženo stablima
poneki most a oko jezera rasuto stenje i
ras nje
staza popločana šarenim kamenjem
hoću da pazim kuda gazim
hoću da svako stablo, oblutak i žbun
budu simboli tebe
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čije značenje mi izmiče. Budi, molim te, srodna, ali
skrivena tajna
budi obala na kojoj sedim i posmatram srećan i
blentav
svaki list što pluta na vodi
hoću da me obuzme takva žudnja da do
poslednje travčice
ispipavam tvoje skrivene smislove svestan
da ma koliko te otkrivao, bez predaha,
makar ceo život tome posve o, ja
ipak: nikada, nikada,
nikada više neću bi is nski Japanac.
Prepevala Tamara Šuškić

KAO GENKJU EN,
VRT PREPUN NADE
Nemoj da budeš tvrđava koju jurišom osvajam,
ni muzej kojim pažljivo korača moram,
a nemoj da budeš ni sto
na kojem je sve ko na tacni, a na kojem se
dobro i radi
i jebe, utočište za prijatelje drage;
ne budi mi soba, jer mi nisu potrebna
ušuškana skloništa da bih udobno
zavaljen
uz šolju vrućeg čaja, u tebi zaboravio
ovaj surovi, ludi svet.
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Maćaš DUNAJČIK

Prepevala Biljana Stajić

222

Bolje budi kao vrt Genkju-en, nedaleko od
hrama Hikone, u Japanu:
Čuvaj se blještave kiše cveća, jednostavno budi
jezero okruženo stablima, sa ponekim
mostom a okolo
nemarno raštrkano stenje, bilje budi.
Put popločan šarenim kamenjem da
moram da pazim kuda koračam; nek
svako stablo, kamen i grm budu
simboli u tebi,
čije značenje ne znam. Budi, budi
molim te, skrivena večna tajna,
neka po cele dane sedim na obalama tvojim,
i blentavo srećan gledam u list što pliva na
vodi.
Probudi u meni žudnju da istražujem tvoje
skrivene tajne
do poslednjeg daha, poslednje travke, a opet
da znam da ma koliko te otkrivao
mogao bih život prožive u tebi, al’
sranje je jer:
ja nikada, nikada, više nikada ne
mogu bi is nski Japanac.
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KRUSOVSZKY Dénes

ERDŐSÁV
Valami még mindig hiányzik,
csak a helyét tudom megmutatni,
egy nagy, fehér falon a szegnyomok,
felmeszelt törzsű fák.
*
Van egy ketrecem a kert végében,
de nincsen hozzá kutyám,
kicsit távolabb meg o az erdősáv,
esténként, mikor fúj a szél,
idáig hallatszik, ahogy susog
az ágak közé akadt szemét.
*
Ha nem félnék a következő sortól,
innen már nem is mennék tovább.
*
A szemköz padon ül és
nem csinál semmit, meg
sem mozdul, csukva a
szeme, de a kinyúlt bőr
és a vastag zsír ala még
megismerem a fiatal férfi testét.
Hogyan szólítsalak meg?
Lelkiismere urdalás-apa.
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*
El fogom használni az arcod,
mint egy szappant.

NA GRANICI
Nešto nedostaje,
I još uvek
ne umem
da objasnim šta.
Veliki beli zid
Tragovi eksera
Na njemu,
I okrečena stabla.
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Deneš KRUŠOVSKI

*
U zadnjem delu
Bašte
Zvrji prazna
Kućica za psa,
Kog nemam.
Uveče duva,
I daleko
Dopire šuškanje
Gomile smeća
Zakačenog
O grane.
*
Kada me sledeći s h
Ne bi plašio,
Ostao bih nepokretan.

Sklopljenih očiju
Miran
On sedi na klupi
I ne radi
Ništa.
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*
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Uprkos rastegnutoj,
Debeloj koži,
I sloju mas
Osećam telo
Mladog čoveka,
Kom ne znam ime:
Otac ili griža saves ?
*
On pripada tu.
U istom krevetu
Ležimo
Okrenu leđima.
Udah.
Dodir kože.
Izdah.
Razdvaja se.
Slepi se koža.
Razdvaja se.
Potrošiću tvoje lice
Kao sapun.
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Prepevala Ana Zekonja

NI TAMO, NI VAMO
Još uvek nešto nedostaje
ali ne znam tačno gde
na velikom belom zidu tragovi eksera
Okrečena stabla
*
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Deneš KRUŠOVSKI

U dnu bašte imam kućicu
nemam psa
imam šumarak
nedaleko
uveče kad duva vetar
zarobljeno u granama đubre
šuš šuš
*
Kada se ne bih plašio onoga što sledi
ne bih se ni pomerio više
*
Na klupi preko puta sedi
ne radi ništa
ne pomera se zatvorenih kapaka
al ispod zapete kože
salom opasanog tela
prepoznajem figuru večnog mladića
kažem, kako da

otac
grize me savest

kažem?
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šta da
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*
Tu, baš tu mu je bilo mesto
Ležimo u istom krevetu
okrenu leđima
udišemo
koža se dodiruje
izdišemo
razdvaja se
spaja se
razdvaja se
Sve nestaće kao sapunica

227

Prepevala Biljana Stajić

S ONE STRANE GRANICE
Nešto mi još uvek nedostaje
ali ne znam gde.
Na velikom belom zidu
tragovi eksera.
Okrečena stabla
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Deneš KRUŠOVSKI

*
Držim prazan kavez u dnu bašte
ali nemam psa da ugos m.
Granica je nedaleko i
uveče
kad duva vetar
Dopire šuštanje obešenog
o granje smeća
*
Kad me ne bi plašio sledeći s h
ni korak dalje ne bih nastavio.
*
Sedi na klupi ispred mene
trom i nepomičan žmuri
a ispod otegnute kože i

Otac - erozija saves
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debelih naslaga mas
razaznajem telo mladog muškarca.
Kako da priđem?
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*
To je njegovo mesto. Tu, tačno tu.
Ležimo u istom krevetu
jedno drugom
leđima okrenu .
Udahnemo
slepimo se.
Izdahnemo
odlepimo se.
Spajamo se i odvajamo.
Trošim

lice kao sapun.
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Prepevala Tamara Šuškić

OPRAVDANJE O LJUBAVI PREMA
OBLACIMA
Sve je zaokruženo
Mada postoje izuzeci
Ono što me vuče do izvijanja/
Ti si jasno o šao
van
ukrivo
A ja uvek kroz dim
Treptavo
Nepravilno
Neizvesno hoću li gore
dole
ili neki put bez imena
I sve njih ću uvek
Sagledava
Svestrano
I širi ruke
Da ih dodirem makar
ili prigrlim u mislima
Iako sve vreme znam da je nemoguće
Zato i želim
Jer samo tako
Izgleda
Baš onako
Kako sam oduvek zamišljala.
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Ponekad postoji previše osećaja,
koji će posle sutra
Završi kao nedos žni
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Nedelja je dan
koji vidim kroz pejzaže
Sa suprotnih krajeva sveta
I za svaki se energetski lepi
Kao da zbog njega postoji.
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Delovi
Filmova
Iz crvene komore
Uspe jedna fotografija i samo mi ona treba
Neostvarena, pored gomile praznih polja
Koja me ne interesuju
Želim scenu
zbog koje ću pocepa nega v
I skoči iz balona
Na ekstaziju
I opet posle sutra
Teži nedos žnom
Osećaju
Samo zato što je nedos žan.
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Dopuštam sebi hirove
koji se zabadaju u leđa
kao bumerang koji sam
bacila davno
da bih ga dočekala
širom otvorenih očiju.
savijam se od zastrašujućih
reakcija koje proizvodim
podvojena do kos ju
nevešta da se odbranim
nesigurna da želim
da priznam
da me izmišljene slabos
lome najjače.

Trzaj koji osećam je spolja. Kada se za njim
osvrnem, već sam ga usisala utrobom, i zovem
ga neproživljenim događajem. Tražim jako puno
različi h razloga da pričam, pišem i ponašam se
izmišljeno. Mogu da shema zujem svoje stanje
sves i shizofrene osećaje. Nisam uspela ako o
tome govorim. Ako se tek ponekad toga samo se m
– tada ću zna za koju sam se paralelnu dimeziju
uhva la kao centar obrtanja.

Početnih i krajnjih.
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Do granica sebe.
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Koračam
Govorim
U ritmu
Se krećem
Cela
I tada
Se rastapam
U sebe
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A FELHŐK SZERETETÉRE
Minden kikerekede
bár akad kivétel
ami felkavar
te már elhagytál
szöksz, mint a szél
én viszont
mint a füst
szabálytalanul
vibrálok
talán fölfelé
talán lefelé
vagy egy ismeretlen úton
és odafent
ölelésre tárom a karom
úgy tekintek mindarra
amit megölelni vágyok.
A lehetetlent óhajtom, tudom
ezért is vágyom rá
mert a lehetetlenre vágyni
épp olyan
mint a beteljesülés.
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A vasárnapokat mindig
a világ négy sarkából látom –
a vasárnap úgy tapad a tájra
mintha teremtő ereje volna.
Néha túl sok az érzés –
másnap úgy érnek véget
mint egy elronto előhívás
sötétkamra
érdektelen
üres filmkockák
egyetlen jól sikerült kép
és az az egy kell nekem

Mint egy rég elhajíto bumeráng
amelyre elmélázva vártam
becsapódik és
húsomba áll
egy magamnak engedélyeze
szeszély.
Cson g hatol
s én védtelenül
görnyedek hétrét –
kétlem, hogy bevallom
a képzelt gyengeségek
a legvalóságosabban
törnek meg.
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de az sem valósul meg.
Olyan jelenetre vágyom
ami mia szé épem a nega vot
és kiugrom a léghajóból
betépve
hogy aztán holnap
újra az elérhetetlent vágyjam
csak azért
mert elérhetetlen.

Lépdelek
beszélek
ritmusban
mozgok
teljesen
feloldódom
önmagamban
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A görcs mintha kívülről jönne. Utólag át nem
élt eseménynek hívom, már a zsigereim része.
Rengeteg ürügyem van arra, hogy mesterkélten
írjak, beszéljek és viselkedjem. Leegyszerűsíthetném
ke ős érzéseimet, de sosem sikerül beszélni ezekről
a tudatállapotokról. Ha olykor emlékezetembe villan
skizofréniám, tudni fogom, melyik párhuzamos
dimenzióban kerestem kapaszkodókat.
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átlépem az én határait.
Az elsőt és az utolsót.
Fordíto a Tamás Zsuzsa

MENLEVÉL FELHŐK IRÁNTI SZERETETHEZ
minden le van kerekítve
de persze van kivétel
ami egészen kifordít magamból
te elmentél örökre
görbe utakon
távoztál
én pedig mint a füst
remegve
össze-vissza
ki tudja merre felszállva
leszállva
vagy más ismeretlen módon
végigtekintek magunkon
minden irányból
minden időnkön
és kinyújto karommal
legalább megérintem
vagy képzeletben átölelem őket
hiába tudom hogy lehetetlenre vágyom
épp ezért vágyom rá
mert csak ha vágyom rá
akkor néz ki úgy
éppen úgy ahogy
mindig is képzeltem magamnak
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néha túl sok az érzés
amiből másnapra már
csak elérhetetlen képek
maradnak mint egy film
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a vasárnapot mindig úgy látom
mintha tájakat látnék
a világ különböző irányaiból
melyekre hatalmas erővel rátapad
mintha csak ezért jö volna létre
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kockái
a sötétkamrából
egyetlen kép sikerül csak és pont az kell nekem
de az sem valósult meg a sok üres mező közö
amik nem érdekelnek
olyan jelenetet szeretnék
amitől szé épem a nega vot
és kiugrom a léghajóból
mintha betépve felpörögve
aztán másnap újra
az elérhetetlen érzésre
vágyni
csak azért mert elérhetetlen
néhány szeszélyt engedélyezek magamnak
melyek aztán a hátamba fúródnak
akár egy bumeráng amit
valaha elhajíto am
csak hogy később döbbenten
várjam a becsapódást
mennyi szörnyűséget kapok cserébe
meghajlik a hátam ala a
csontomig hatol
nincs erőm védekezni se
még azt sem tudom
vajon bevalljam-e
hogy a kitalált gyengeségek
törnek meg a leginkább
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A görcsök kívülről jönnek, érzem őket. Mikor
visszaemlékszem rájuk, a zsigereim már magukba
fogadták, mint az át nem élt dolgokat. Indokokat
keresek arra, hogy miért legyen mesterkélt ahogy
beszélek, írok és viselkedem. Leegyszerűsíthetném
a tudatállapotom, skizofrén érzéseim; de nem
sikerül, ha beszélek róluk. Egyszer-egyszer majd
az eszembe jutnak – akkor jövök majd rá, melyik
párhuzamos dimenzióba kapaszkodtam, akár egy
körhinta tengelyéhez.
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lépek
beszélek
teljesen
ritmikusan
mozgok
és csak ekkor
oldódom szét
magam magamban
egészen a határaimig
a legvégsőkig
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MAGYARÁZAT A FELHŐK SZERETETÉRE
Ki van egészítve minden
bár akadnak kivételek
ami kifordít magamból például az is
egészen egyszerűen elmentél
leléptél
tőlem
én meg akár a füst
vibrálva
szabálytalanul
az sem biztos hogy felfelé
vagy lefelé
aztán már egy másik ismeretlen úton
mindet így fogom
megfigyelni egyszerre több irányból
mindörökké
és szé árt karjaimmal
megérintem majd legalább
vagy megölelem gondolatban őket
bár végig tudom hogy ez az egész lehetetlen
de éppen ezért akarom annyira
mert csak ilyenkor
néz ki
pontosan úgy
ahogy mindig is elképzeltem.
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A vasárnapot tájakon
keresztül látom
a világ ellentétes sarkaiból
miközben mindenre rátapad
mintha csak emia létezne ez a nap.
Néha meg túl sok az érzés
holnap aztán
úgy érnek véget mint egy megfoghatatlan
film
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kockái
a sötétkamrában
egyetlen fénykép sikerül csak de pont az kell nekem
egy csomó üres mező közö megvalósulatlanul
ezek nem is érdekelnek
egy olyan jelenetet szeretnék
ami mia aztán szé épem a nega vot
és kiugrom a léghajóból
most még hat az extasy
holnap aztán újra
akarni fogom az elérhetetlen
érzést
de csak mert elérhetetlen.

A rángatózás, amit érzek, kívülről jön. Egyszer
majd visszagondolok rá, de akkorra zsigereim már
fel is szippanto ák, szóval nevezhetem át nem
élt eseménynek is. Persze folyton arra keresem a
lehetőséget, hogy minél kimódoltabban beszéljek,
írjak és viselkedjek. Tudatállapotomat és skizofrén
érzéseimet akár le is egyszerűsíthetném. De ha
beszélek róluk, biztosan elrontom. Azt viszont
akkor már tudni fogom – ha néha-néha eszembe
jut –, hogy melyik párhuzamos dimenzió tengelye
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Megengedek magamnak olyan szeszélyeket
melyek később a hátamba fúródnak
mint egy bumeráng
már régen eldobtam
hogy aztán tágra nyílt szemmel
bevárjam
saját ilyesztő reakcióim
elől hajlongok
a csontvelőig ke északadva
védtelenül
és bizonytalanul még abban is hogy
egyáltalán be akarom-e vallani
éppen a kitalált gyengeségeim
törnek meg a legjobban.
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körül forogtam.
Lépkedek
Beszélek
Ritmusra
Mozgok
Pontosan
És aztán
Feloldódom
Magammagamban
Saját határaimig.
A legvégsőkig.
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SVAKA RUPA IMA SVOJU KOZU
Sve dobro što se desilo, nije se desilo
A sve loše što se nije desilo, desiće se
Zapalio je vatru nasred ulice
Seo je pored kontejnera
Bilo je leto
I bio je gladan
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Zemljani su koračali gledajući u pod
Il’ naprasno sa strane
I naravno, naravno da nisu primećivali
Dimne signale koje je slao u svemir
(Kad su glupi
I pomalo tupi
Bez empa je
Uplašeni svega kao zeke peke a
Uglavnom i najčešće smrtno dosadni
Ma nek sam im rekla!)

Da ne govorim, ili da progovorim
Vaš lepi jezik ne saplićući svoj
Da budem dobar, loš i zao
Da ubijem ako treba
I više puta
Sve ću da radim
Samo da više nikada ne budem sam
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Želim da budem pokusni kunić
Reče on kroz oblačak dima
Dođite po mene odmah
Radiću sve što budete hteli
Za život spreman da dam krv
Ja sam spreman na sve
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Vatrica se razgorela
A kašljucanje postalo glasnije
Poruke su kuljale visoko, visoko
Daleko, tamo baš gde niko ne zna kako je
A sigurno je lepo
Mislio je on
Malene rukice razgrnuše čađ
Ukazaše se dva oka velika plava
Devojčica poče da maše rukama i reče
Ovde je baš vruće i zagušljivo
Kada želiš nekome da se obra š
Uradi to sa što manje reči
Vidi šta si napravio
Vidi!
Ugušićeš se zbog svoje logoreje
Dovoljno je bilo samo da kažeš
Ja želim u svemir!
I oni bi razumeli
I došli
Znaš?
Hajde, de, de, nemoj da plačeš
Ionako će doći, ja znam
A sad moram da krenem jer moja mama ne razume
Ovo o čemu razgovaramo
Misliću na tebe, ne zaboravi
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Gledao je dugo za čađavom devojčicom
U daljini je čuo prekoran ženski glas
Kozo glupa!
Suzice su presušile u oku
A on se nasmejao i zatvorio kapke
Dobar, loš i zao
Na nekom drugom mestu
Gde plave oke posmatraju nemo
S dljivo se smeše i nakrive na stranu

Crna rupica, a u njoj kozica
Prepun ih je svemir
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Postoji mesto gde vlada spokoj
I nežna prašina golica nozdrve
Mesto gde ne postoje reči
A svaka misao postaje divna
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Bez imalo dima, bez signala
Sve jasno je k’o dan
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VILÁGŰR, KECSKEGIDÁVAL
Ami jó történt: nem történt meg
Ami rossz nem történt: meg fog történni
Tüzet rako a járda közepén
Leült a kukák tövébe
Nyár volt
Éheze
Szemüket lesütve, tekintetüket elkapva
Kerülge ék a földlakók
Naná, naná hogy nem ve ék észre
Az űrbe küldö füstjeleit
(Ostoba
Tompa
Részvétlen banda
Mindentől reszkető nyulak gyülekezete
Halálosan unalmas bagázs
Ezt nem tudtam magamban tartani!)
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Szívesen lennék kísérle nyúl
Mondta a füs elhő mögül
Most azonnal vigyetek el
Legyen meg a akaratotok
Én az életem adom, ha kell
Én mindenre kész vagyok
Kész vagyok hallgatni és kész vagyok szólni
Szép nyelveteken, nyelvem feledve
Kész vagyok jónak és gonosznak lenni
Ölni, ha kell
Többször, ha kell
Vagy bármire
Csak soha többé ne legyek egyedül

Kis kezek kotortak a koromba
Kék szemek kerekedtek rá
A kislány így szólt
Meg lehet fulladni i nálad
Ha valakihez szólni akarsz
Minél kevesebb szóval szólítsd
Nézd, mit te él
Nézd!
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Magasra csapo a láng
A köhögés felerősödö
A jelek susogva törtek az ég felé
Magasba, az ismeretlen felé
Szép lehet o
Gondolta

Belefulladsz a szóáradatba
Elég le volna annyi
Az űrbe akarok menni!
Megérte ék volna
Eljö ek volna
Hallod?
Jól van, jól van, ejnye, ne sírj
Eljönnek érted, tudom
Most mennem kell, mert a mamám
Nem ér , miről is van szó
De tudd, hogy gondolni fogok rád

Lehetnék jó vagy gonosz
Valahol máshol
Ahol egy kerek szempár
Csendes mosollyal figyel
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A férfi soká köve e tekintetével
A kormos kislányt korholás várta
Ostoba kecskegida!
Felnevete és lehunyta szemét
Felszáradtak a könnyei
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Füst nélkül, jelek nélkül
Kristály sztán
Van egy hely, ahol a nyugalom az úr
Csillagpor csiklandozza az orrod
Egy hely, ahol nincsenek szavak
És meg sztulnak a gondolatok
Egy aprócska égitest, kecskegidával
Valahol, a világűrben
Fordíto a Tamás Zsuzsa

MINDEN LYUKNAK A MAGA KECSKÉJÉT
Minden jó, ami megtörtént, nem történt meg
És minden rossz, ami nem történt meg, megtörténik
majd
Az utca közepén gyújto tüzet
Leült egy konténer mellé
Nyár volt
Ő pedig éhes
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A többi földlakó csak az utat nézte
Vagy hirtelen elfordult ha melléje ért
És persze persze hogy nem ve ék észre
A világűrbe küldö füstjeleit
(Mert ostobák
És tompák
Érzéketlenek
Félnek mindentől, mint a kisnyulacskák, és
Többnyire mind dögunalmasak
Amit nem hallgatha am el!)

Ha kell meg se szólalok ha kell megszólalok
Szép nyelveteken nem a sajátomon
Lehetek jó is rossz is gonosz is
Akár embert is ölhetek
Akár többet is ha kell
Bármit csak soha többé ne legyek egyedül
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Kísérle nyúl is szívesen lennék
Mondta ő a füstgomoly mögül
Vigyetek azonnal csak vigyetek
Bármit kérhe ek én megcsinálom
Ha kell a vérem ontom az életért
Bármire hajlandó vagyok
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A lángok egyre magasabbra csaptak
És egyre hangosabban köhögö
Az üzenetek pedig csak szálltak keringtek egyre
feljebb
A magasba távol amiről amúgy nem tud senki
semmit
De biztosan szép
Legalábbis így gondolta ő
Apró kezek kavarták a pernyét
És két hatalmas kék szem is előkerült
A kislány össze-vissza hadonászo és beszélt
Milyen szörnyű i nálad a hőség
Ha valakivel szót akarsz érteni
Használj minél kevesebb szót ha lehet
Nézd mit csináltál
Nézd csak!
Belefulladsz ebbe a sok szóba
Mikor csak annyit kelle volna mondanod
Az űrbe vágyom
És megérte ék volna
És eljö ek volna érted
Hallod-e?
Na jól van jól van nem kell sírni azért
Úgyis tudom hogy majd eljönnek érted
Viszont most mennem kell mert anyukám nem ér
Miről beszélgetünk mi i
De gondolok majd rád sokat ne félj
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Sokáig néze a kormos kislány után
A távolból szemrehányó női hangot hallo
Hülye kecske jössz ide rögtön!
Aztán hamar felszáradtak a könnyei
És már csak nevete aztán lehunyta a szemét
Lennék a jó a rossz a gonosz
Egy másik helyen

Van egy hely ahol minden nyugodt
És finom por csiklandozza az orrodat
Egy hely ahol már szavak sincsenek
És megszépül minden gondolat
Egy kis fekete lyuk benne kicsi kecske
Tele van velük a világűr
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Ahol némán és figyelmesen néznek rád
A szemérmesen félretekintő kék szemecskék
Ahol nincsen füst és nincsenek jelek
És minden világos mint a nap
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MINDEN LYUKNAK MEGVAN A MAGA
KECSKÉJE
Minden jó ami történt nem történt meg
És minden rossz ami nem történt meg meg fog
történni
Az utca közepén gyújto tüzet
Aztán leült a szemeteskuka mellé
Nyár volt
Éhes volt
Lehajto fejjel haladtak a földlakók
Tekintetüket hirtelen elfordítva
És persze hát persze hogy nem ve ék észre
Az űrbe küldö füstjeleket
(Mert buták
És tompák
Nincsen bennük megértés
Úgy re egnek mindentől mint a nyuszik
Ráadásul általában halálosan unalmasak is
Ezt most tényleg meg kelle mondanom!)
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Kísérle nyúl akarok lenni
Mondta a füstön át
Most azonnal gyertek el értem
Én megteszek mindent amit kértek
Az életért akár vérem is ontanám
Mindenre felkészültem
Arra is hogy elhallgassak de arra is hogy a
Nyelveteken szóljak ha a sajátom megbicsaklik
Jó és rossz és gonosz is lehetek
Gyilkolhatok ha arra van szükség
Többször is ha úgy kell

A tűz hirtelen fellángolt
És egyre hangosabb le egy köhögés
Suhogva keringtek szálltak a magasba a jelek
Valahová messze oda ahol senki sem tudja milyen
lehet
De biztosan szép
Gondolta ő
Apró kezek szórták szét a kormot
Megjelent két hatalmas kék szem is
Egy kislány hadonászni kezde miközben azt
mondta
Kibírhatatlan i nálad a hőség
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Én mindent megtennék
Hogy többé ne maradjak egyedül

Ha szólni akarsz valakihez
Minél kevesebb szóval tedd
De nézd csak mit műveltél
Nézd csak!
Saját szavaid áradása fog elnyelni téged
Pedig annyit kelle volna mondanod csak
Hogy fel akarsz szállni az űrbe!
Mert ez így nekik is érthető
És el is jö ek volna
Tudod-e?

Hosszan néze a kormos kislány után
A távolból még hallo a a dühös női hangot
Te ostoba kecske!
A lány szeméből felszáradtak az apró könnycseppek
Ő pedig elneve e magát és lehunyta szemét
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Na jól van jól van ne sírj már
Még el fognak jönni érted ebben biztos vagyok
De most mennem kell a mamám nem ér meg
Hogy miről beszélgetünk
Majd gondolok rád ezt ne feledd
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Jó és rossz és gonosz
Lehetnék egy másik helyen
Ahol ez a némán figyelő
Kedvesen mosolygó rézsút forduló kék szemecske
néz engem
Füs elenül jelek nélkül
Így minden világos akár a nappal
Mert van egy hely ahol a nyugalom trónol
És könnyű por csiklandozza az orrot
Egy hely ahol nem léteznek szavak
Ezért minden gondolat megszépül magától
Csak egy kiskecske egy apró fekete lyukban
De megtelik velük a világűr

253

Fordíto a Krusovszky Dénes

PROJEKAT VANESA
uz obilje pljuvačke
pričali smo o sokovima.
u sokovima otpadak jednog trijumfa
obrijani stubovi.
snaga lepota pravilnost
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jaka i čvrsta vilica.
nežni plavi dečak iz kupole.
sijamske sestre. duplika . jedna prava plas čnost.
jedna prava pastelnost.
naprslina koja nastaje oblizivanjem
oblizivanjem njihove pastelnos .
oduzetog daha 100 oduze h dahova
100 pla nas h perika
100 najlon čarapa
100 x 2 dubokih čizama malih kalupa
100 x 2 metalnih proteza
100 x 2 pijedastala
surovost i kontrola
proguta i/ili ispljunu
ljuta sam na meso,

100 steznika
100 komada
nema saobraćaja. saobraćaj je zaustavljen.
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prava kičma fiksiran pogled
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imamo kompoziciju
dame i gospodo, imamo kompoziciju
telo u čvoru : disanje deluje drama čno
jedna otpala trepavica
napuderisana lica i nauljena tela i napuderisana lica
i nauljena tela
leže sede prelivaju se koče se
tela kao čvorovi
tela kao kočnice stampedo u sekvenci kao betonska
poza

255

kidajući lance, udarajući staklo i
stenjući, dok se hologram
gorile projektovao manje ili više
preko nje

szavak és nedvek bőségében
a mirigyekről folyt a szó
obeliszkként meredő
csupaszra borotvált testek
Erő. Szépség. Szabályosság = szabály
egy nyak és vérbő ajkak
kulcscsontok á etsző ragasztóban
a mosolyt csak sejthetem
erős szögletes állkapocs
egy freskó-fiúcska szőkesége
reneszánsz gyengédséggel fénylik
erős szögletes állkapocs
két egyforma lány szoborrá dermed
pasztellszín duplikátumok
megreped az ikrek bőre
ha megnyalod megreped
elfojto lélegze el 100 elfojto lélegzet
100 pla naszín paróka
100 nejlonharisnya
100 pár csizma magas szárú modell
100 pár fémbetét
100 pár tűsarok
kegyetlenség és kontroll
lenyelni és/vagy kiköpni
haragszom a húsra
egyenes gerinc és szögletes állkapocs
100 fűző
100 darab
nincs közlekedés. a forgalom leállítva
működik a rendszer
hölgyeim és uraim, működik a rendszer
egy test összegubózva: az oxigéncsere drámai
küzdelem
ha azt feltételezzük hogy nincs levegő
egy lehullo szempilla. pla naszín
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A VANESSA PROJEKT
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Tamara ŠUŠKIĆ
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plátói viszonyok és nyálbőség mindörökké
egy véletlen mozdulat megindít egy pedált
bepúdereze arcok és beolajozo testek és
bepúdereze arcok és beolajozo testek
fekszenek ülnek mozdulnak megállnak
a testek gubanca
kimerevíte képsor betonpóz
láncait szaggatva, üveget ütlegelve
liheg és nyög egy nő
miközben egy óriás majom fényképe rávetül
Fordíto a Tamás Zsuzsa

A VANESSA DOSSZIÉ
rengeteg nyállal a szánkban
a nedvekről beszéltünk
a nedvekben egy fényes győzelem romjai
leborotvált oszlopok
Erő. Szépség. Szabályosság = szabály
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akárki nyaka és akárki telt alsó ajka
kulcscsontja átlátszó gyantában
sejteni mögö e egy mosolyt
erős és merev állkapocs.
gyengéd szőke kisfiú a kupolából.
sugárzik a reneszánsz kisfiú. a részei legalábbis.
erős és kemény állkapocs.
sziámi ikerlányok. másolatok. igazi szobor a testük.
igazi pasztell a bőrük.
ami megreped hogyha megnyalod
ha megnyalod a pasztellt.
visszatarto lélegze el 100 visszatarto lélegzet
100 pla naszőke paróka

2 x 100 magasszárú csizma apró méret
2 x 100 fémprotézis
2 x 100 piedesztál
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100 nylon harisnya
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kegyetlenség és fegyelem
lenyelni és/vagy kiköpni
haragszom a húsra
egyenes gerinc és merev állkapocs
100 fűző
100 darab
nincs közlekedés. a közlekedés le van állítva.
össze vagyunk rakva
hölgyeim és uraim, össze vagyunk rakva.
a test összecsomósodik : a légzés drámainak hat
ha feltételezzük hogy nincs légzés
egy lehullo szempilla. pla naszőke.
plátói viszonyok és mindig a rengeteg nyál.
a szeme megrebbent véletlenül,
a talpa ala megingo a pedál.
púderes arcok és olajos testek
púderes arcok és olajos testek
fekszenek ülnek á űnnek egymásba megdermednek
a testek mint a csomók
megtorpant rohanás merev képkockák betonpóz
a láncait szaggatva az üveget verve és
nyüszítve, amíg a hologram-gorilla képét
többé vagy kevésbé a nőre
ve k
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Fordíto a Dunajcsik Mátyás

A VANESSA ÜGY
nyálcsorgatás közepe e
beszélge ünk a testnedvekről
a nedvekben megbújó diadal hulladékai
leborotvált oszlopok.
Erő. Szépség. Szabályosság = szabály
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valakinek a nyaka és megint valakinek a telt ajka
á etsző ragasztóban a kulcscsont
a mosolyt megsejtem előre
erős merev állkapocs.
gyengéd szőke kisfiú a kupolából.
a reneszánsz gyerek fénylik. vagy legalábbis a részei.
erős merev állkapocs.
sziámi ikerlányok. duplikátumok. szobor a testük.
pasztell a bőrük.
egy nyaldosástól keletkeze repedés
a pasztell nyaldosásától.
elfojto lélegze el 100 elfojto lélegzet
100 pla naszőke vendéghaj
100 nylon harisnya
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100 X 2 tűsarkú csizma kis méretben
100 X 2 fémprotézis
100 X 2 piedesztál
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erőszak és kontroll
lenyelni és/vagy kiköpni
megharagudtam a húsra,
egyenes gerinc merev állkapocs
100 fűző
100 darab
közlekedés nincs. a közlekedés le van állítva
de van kompozíció
hölgyeim és uraim, van kompozíció
megcsomósodo testek
: mintha a légzés drámája lenne
ha azt feltételezzük hogy elfogy
lehullik egy szempilla. pla naszínű.
plátói viszonyok közö folyton ez a nyálcsorgatás.
véletlenül pislanto egyet, a
talpa megmozdíto a a pedált.
púdereze arcok és olajozo testek és
púdereze arcok és olajozo testek
fekszenek ülnek átömlenek
egymásba megszilárdulnak
a testek mint csomók
lefékeze testek kimerevíte képsor betonpóz
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láncait szaggatva, ütögetve az üveget és
nyögdécselve, miközben a gorrilla hologramját
többé vagy kevésbé egy nőre
ve te ék
Fordíto a Krusovszky Dénes
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FESTIVAL ŠINOBUS /
SINBUSZ FESTIVÁL
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BENCSIK Orsolya

EGY TÜKRÖS MESE AVAGY
MACSKAINVÁZIÓ NAGYAPÁÉKNÁL

Nem arról akartam mesélni, hogy nagyapa hogyan
le végül olyan, mint egy csecsemő, és arról sem, nagymama
hogyan le büdös.
A kertben sok krizantém volt és büdöske. A nagymama
nem is ültete mást, igaz, néha volt saját paradicsomuk, ha
nagyapa éppen úgy akarta, de azt is anyám locsolta. Én már
régen jártam a padláson, de amikor a nagyapa beteg le ,
a rokonok eljö ek, és azt mondták, kitakarítják a padlást.
Hallo am, hogy a dédmama farago tükrébe nem szabad
belenézni, de újabban, amikor nem tudok rögtön elaludni,
azon gondolkodom, mi lenne. Nagyapa egyébként nem érte
meg a százat, noha én azt gondoltam, olyan, hogy ő nincs,
nem lehet. Ahogy múlik az idő, azt kell látnom, igazam van,
ahogy abban is, hogy a macskákhoz is csak azért vonzódom,
mert a dédmama lelke, ahogy egyszer meg is írtam egy
versben, beleköltözö anyám fekete, Micu nevű macskájába.
Bár a macska nem élt sokáig, én innentől fogva tudom, hogy
a dédmama lelke oly nyughatatlan, hogy egyik macskából
jár a másikba, és mindig abba a macskába, aki éppen a
közelemben van. A mostani macskát még nem lá am.
Néha meglátogat, ha éppen nyitva felejtem a bejára ajtót,
beszökik a konyhába, és ellopja az asztalon hagyo ételt.
Először azt hi em, már én sem tudom, mit cselekszem, hogy
éppen mege em azt a 10 deka sajtot, csak nem emlékszem,
aztán, amikor ese az eső, s már megint nyitva maradt egy
ajtó, lá am a nyomokat. És tudtam, ezeket a jeleket nemcsak
bele akarom látni a világba, hanem ténylegesen is o vannak,
és nagyon is tudatosan kerültek oda.
Én sok mindenről tudok, de sok mindent nem
lehet kimondani. Például azt sem, hogy a dédmamának
volt egy nagyon furcsa szokása, aminek az okát sokáig nem
érte em. Sok gyereket szerete volna, de a dédpapának egy
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is elég volt, ezért a dédmama minden reggel azzal kezdte a
napot, hogy felfújta a hasát, mint ahogy egy béka fújja fel
önmagát, és egész nap azzal a hatalmas hassal mozgolódo ,
sürgölődö tüntetőleg, de a dédapa ezzel nem sokat
törődö . Csak azért se ve e a célzást. Dédmama mielő
este ágyba bújt, sok időt töltö a konyhában, mert azt a sok
levegőt, amit reggelenként egy szempillantás ala szívo
magába, nem lehete olyan gyorsan kiengedni. Ezzel az
erővel örökre bent is tartha a volna, magyaráztam egyszer
az egyik barátomnak, akivel azon szoktunk versengeni, hogy
kinek van hihetetlenebb családtörténete, de a barátom ekkor
valamiért nem figyelt rám. Azt hiszem, már nagyon is benne
volt a történetben, o állt dédmamám elő és várta, hogy
szép lassan megmozduljanak a kiskonyha csipkés függönyei
a kifújt levegő hatására. Én pedig csak annyit lá am, hogy
barátom arcára kiült valami furcsa, delejes mosoly, becsukta
szemét, hajfürtjei pedig egy láthatatlan légáram hatására
fodrozódni kezdtek.

Az úgy történt, hogy egyik éjszaka a nagyapa nem
tudo elaludni. Járogato a szobában le-föl, a nagymama
szerint direkt nem hagyta aludni, nagyapa amúgy is
direkt szoko szürtyögni, és direkt valami asszonyokról
beszélt, fekete kendős nőkről, akik csak vasárnap húznak
csipkeharisnyát, és a sok munkától és a hidegtől vörös és
száraz a kezük, de a nagymama úgy döntö , hogy csak azért
sem lesz féltékeny, és a fal felé fordult. Nagyapa e ől fogva
egy pillanatra sem hunyta le a szemét, amikor pislant, azt is
olyan gyorsan teszi, éppen csak muszájból, hogy ne száradjon
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Már régen locsolta anyám a paradicsomot, és én a
vasárnapi ebédnél, ami vagy három hónappal ezelő volt,
kifakadtam a büdöskék ellen. A nagymama már amúgy is
olyan büdös, és ez nem egyszerűen öregség-illat, ahogy
kiskoromban gondoltam magamban, és néztem a kezem,
hogy nekem milyen szép sima és puha és fehér, míg a
nagymamáé nem. Egyszerűen arról van szó, hogy nagymama
lelke romlásnak indult, és a keze is azért olyan pö yös, mert
a vétkei kiülnek a kézfejére, hiába morzsolgatja a rózsafüzért,
hiába kéri anyámat, vigye el a templomba, ha elmondhatnám,
megmondanám neki, hogy most már éppen olyan mindegy.
Késő van.
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ki a szeme. Ahogy teltek a napok, nagyapa csak beszélt, és
nem aludt, s egyre jobban kisebbede , hogy a feje végül
akkor legyen, mint egy játék babáé. Az azért már túl sok
lenne, hogy játszo unk is vele, bár igaz, öltöztetni kelle ,
mert önmagától nem tudo , de azt nagymama csinálta, nem
mi. Nem szeretem, ha nem mondanak el nekem valamit,
és közben o érzem a (ki nem mondo ) szavak jelenlétét.
Arra gondoltam, mi lenne, ha nagyapa-babát oda állítanám
a dédmama tükre elé, és meglátjuk, mi lesz. A padlást még
úgysem takaríto ák ki, még nagyapa is él, és a nagymama
büdössége is még elviselhetőbb. Anyám már régóta nem
locsolja a paradicsomot, a krizantémok és a büdöskék pedig
jellegzetes szagukkal uralják nagyapa és nagymama udvarát.
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Mégis, azt hiszem, most vennem kell i egy nagy
levegőt, és folytatnom kell, mert a történet igazából o
kezdődö , amikor nagyapa a tükörbe néze . És rosszul
érzem magam, mert erről aztán mégsem beszélhetek.
Talán csak annyit mondhatok el, hogy már nincsen illat, de
virág sem, és nagyapa sem beszél. Már nem tudom, hol
van dédmama lelke, mert a szétese udvarban, a fonnyadt
paradicsompalánták közö vagy húsz macska garázdálkodik.

Nisam htela da pričam o tome, kako je pred kraj deda
pode njio, ni kako je baba počela da zaudara.
U baš je bilo mnogo hrizantema i kadifica. Baka nije
ni sadila ništa osim toga, mada su ranije imali svoj paradajz,
ako bi deda baš insis rao na tome, ali je i njih mama zalivala.
Ja već odavno nisam bila na tavanu, ali kada se deda
razboleo, došli su rođaci i rekli da će ga oni očis . Čula sam,
da se u izrezbarenom ogledalu prababe ne sme ogleda , ali
u poslednje vreme, kada ne mogu da zaspim, razmišljam
šta bi se desilo. Deda inače, nije doživeo stotu, mada sam ja
mislila da je nemoguće da njega nema. Kako vreme prolazi,
moram prizna da sam u pravu, čak i u tome, da me mačke
privlače samo zbog toga, jer se duša moje prababe, kako sam
već jednom opisala u jednoj svojoj pesmi, uselila u maminu
crnu mačku koja se zove Micu. Iako mačka nije dugo živela,
ja od tada znam, da je prababina duša tako nemirna, da se
iz jedne mačke seli u drugu i to uvek u onu, koja je u mojoj
blizini. Sadašnju mačku nisam ni videla. Nekad me pose ,
kad zaboravim da zatvorim ulazna vrata, šmugne u kuhinju i
ukrade hranu ostavljenu na stolu. U početku sam mislila, da
ni sama ne znam šta radim, da sam upravo pojela 10 deka
sira, a da se ne sećam, među m, kada je padala kiša i vrata
su ponovo ostala otvorena, videh joj tragove. I znala sam, da
ih nisam umislila, nego su zaista tamo i potpuno svesno su
tamo dospeli.
Ja znam dosta, ali mnogo toga se ne može izgovori .
Na primer ni to, da je moja prababa imala jedan jako čudan
običaj, koji dugo nisam razumela. Želela je puno dece, ali
je pradedi i jedno bilo dovoljno, zato je prababa počinjala
dan me što bi napumpala stomak, kao kad se žaba naduje
i ceo dan se šećkala okolo sa m ogromnim stomakom,
demonstra vno se vrteći tamo-amo, među m pradedu to
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JEDNA PRIČA O OGLEDALU ILITI INVAZIJA
MAČAKA KOD BABE I DEDE
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Oršoja BENČIK
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nije mnogo do calo. Nije ni shvatao poentu. Prababa bi, pre
nego što se uveče uvuče u krevet, dosta vremena provodila
u kuhinji, jer taj vazduh, koji bi ujutru za tren oka uvukla u
sebe, nije bilo lako ispus . Sa istom snagom bi ga mogla i
zauvek i zadrža u sebi da je htela, objašnjavala sam jednom
prilikom jednoj prijatelju, sa kojim se često takmičim ko ima
neverovatniju porodičnu istoriju, ali on tada zbog nečega
više nije obraćao pažnju na mene. Mislim da se već mnogo
uživeo u priču; stajao je pred mojom prababom i čekao da
čipkane zavese u kuhinji počnu lepo lagano da se pomeraju
od izduvanog vazduha. Ja sam, pak, videla samo kako se
na licu mog prijatelja pojavio nekakav čudan, magne čan
osmeh, zatvorio je oči, a pramenovi kose su počeli da mu se
komašaju zbog neke nevidljive vazdušne struje.
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Već odavno je mama zalivala paradajz, a ja sam se za
nedeljnim ručkom, koji je bio pre tri meseca, pobunila pro v
kadifica. Moja baba već svakako smrdi, i to nije jednostavno
onaj vonj staros , kao što sam mislila kad sam bila mala
gledajući u svoje ruke, kako su lepe glatke, meke i bele, dok
babine nisu. Jednostavno je babina duša počela da truli i ruke
su joj pune mrlja, jer su joj gresi izlazili po šakama, uzalud bi
vrtela brojanicu, uzalud molila mamu da je odvede u crkvu,
kad bih samo smela, ja bih joj rekla da je sad već sasvim
svejedno. Kasno je.
Desilo se da jedne noći deda nije mogao da zaspi.
Šećkao se po sobi tamo-amo, baba kaže, namerno nije
hteo da je pus da spava, deda je inače imao običaj da
namerno mrmlja i namerno bi pričao o nekim ženama sa
crnim maramama, koje samo nedeljom navuku crne čipkaste
najlonke a ruke su im crvene i ispucale od mnogo rada i
hladnoće, među m baba je odlučila iz inata da neće bi
ljubomorna i okrenula se ka zidu. Deda od tada nije zatvorio
oči ni na tren, a kada trepće, i to tako brzo čini, samo jer
mora, da mu se oči ne bi isušile. Kako su prolazili dani, deda
je samo pričao, nije spavao, samo se smanjivao sve više i više,
da bi mu na kraju glava postala veličine glave bebe-lutke.
Bilo bi previše da se još i igramo sa njim, iako smo, is na,
morali da ga oblačimo, sam nije mogao, ali to je baba radila,
ne mi. Ne volim kada mi nešto ne kažu, a u međuvremenu
osećam prisustvo (neizgovorenih) reči. Razmišljala sam, šta bi

Kako god bilo, mislim da sad treba da duboko
udahnem i nastavim, jer je priča zapravo počela onda kada se
deda pogledao u ogledalo. A krivo mi je, jer o ovome ipak ne
mogu da pričam. Možda samo toliko mogu reći, da više nema
mirisa, ali ni cveća, a ni deda više ne priča. Više ne znam ni
gde je duša moje prababe, jer u razorenom dvorištu, među
uvelim sadnicama paradajza lumpuje dvadesetak mačaka.
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bilo, kada bih stavila dedu-lutku ispred prababinog ogledala,
pa da vidimo, šta će bi . Tavan ionako još nisu očis li, deda
je još uvek živ i babin vonj je sve neizdrživiji. Moja majka
već odavno ne zaliva paradajz, a hrizanteme i kadifice pak
vladaju babinim i dedinim dvorištem svojim karakteris čnim
smradom.
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Prevela Sandra Mihajlović
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LESI Zoltán

PORTRÉ
Azt hiszem, sosem voltam
fotogén, most is csak félig
vagyok a keresőben. Távolodsz,
közben állítgatod az élességet,
hátha így leszek szalonképes,
sajnálhatod, hogy nem vagyok
tehén, se szent se mirelit
se stabil vegyülete szőkének
és feketének. De nem ficánkolok,
ne félj, nem növök fel miközben
fénnyel etetsz, nem visz el a hír.
Tudom, két nap lesz egy
villanásra, mint csodaországban.
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Akárkié a ház, nem nyithatok
be így, ne viccelj, a fejem se férne
az építőkockák közé. Hasra
feküdnék, négykézláb ha állnék se, mert
egész nap áztam a kádban, hogy végigérjem, és ne hívj gyereknek, úgyse
neked növök szentnek. Lehetnék hét
cen , mint egy hernyó, vagy három méter,
hogy azt a polcot elérjem, elég
ha gombát eszek, mint Alice csodaországban, de kérlek ne hívj gyereknek.
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NÉGYKÉZLÁB
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Zoltan LEŠI

PORTRET

Mislim da nikad nisam
bio fotogeničan, i sad sam samo
do pola u viziru. Udaljavaš se,
usput podešavaš oštrinu,
možda ovako ispadnem k’o čovek,
možeš žali , što nisam
krava, ni sveta ni smrznuta
ni stabilna smeša plavog
i crnog. Ali se neću koprca ,
ne boj se, neću odras dok me
hraniš svetlošću, neće mi slava
udari u glavu.
Znam, dva dana će bi za
bljesak, kao u zemlji čuda.

Čija god da je kuća, ne mogu
ući tek tako, nemoj se šali , ni glava
mi ne bi stala među kocke. Legao bih
potrbuške, ni četvoronoške ne bih stao, jer
sam ceo dan kisnuo u kadi, da bih je skroz
dosegao i ne zovi me detetom, svakako
neću tebi posta svetac. Mogao bih bi
sedam san ma, kao gusenica, ili tri metra,
da bih dohva o tu policu, dovoljno je da
jedem pečurke, kao Alisa u zemlji
čuda, ali molim te, ne zovi me detetom.
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ČETVORONOŠKE
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Prevela Sandra Mihajlović

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

SZÖLLŐSY Balázs

HOGY IS VOLT EZ AKKOR ANNÁVAL?
Ami emlékezetes, a többit jóformán elfeledtem:
a csa anós kapufa, a második félidő
első harmadában, az első félidő
annyi elpuskázo helyzete után –
kiszoríto helyzetből, szinte nullszögből
találtam el a rövid pipát, izomból.
A labda elgurult a vonalon, egy pillanatra nagy volt
a csend;
aztán szép lassan oldalra csorgo .
Még volt hátra vagy félóra, ez már
meglehetős lagymatagon telt –
csak brusztolás folyt, nem bírtunk egymással,
mindenki azt várta csak, találjon egy gólt, vagy
legyen vége már.
A 70. perc táján cserélt,
de e ől mit sem változo a játék képe,
nekem, mondhatni, fel se tűnt.

275

Így aztán 0-0 le a végeredmény.
Vagy 1-1, ez már jóformán lényegtelen.
Én kiestem akkor abból a csoportkörből,
ő idegenben lő góllal továbbjuto :
ez számít. Minek már régi téteken, régi formákon
rágódni
vagy barátságosat játszani: már minek?
Különben az összefoglaló fenn van a neten,
újranézhető:
a vak is láthatja, hogy én voltam a jobb.
Egyébként talán még alkalom is lesz az újrajátszásra,
ez csupán sorsolás kérdése, helyezéseké,
akárhogy is: ilyen messzi bajnokságokból ritkán
kerülnek össze.
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Ha mégis, hát rég másik csapa al, edzővel, más
ambíciókkal,
és akkorra mindez már csak sta sz ka.
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UTAZGATUNK, UTAZGATUNK
Sekély a part, innen már
– gondolod még magadban –
hurcolkodj tovább: begyűjtö él
néhány történetet, feltűzöd,
mint lepkegyűjteményt, a felső
kalapba pakolod, megfér a többi közt,
mind egyszínű, éd, felmálházol,
találsz egy random buszmegállót,
és i hagyod, megint félben, a tájat.
Nem érdemes még megrekedni
– gondolod már zötyögve
újabb kimondhatatlan nevű
dombvidékek közö –,
talán soha, soha nem mondod pontosan,
hogy készen állnál arra,
hogy nem visz máshová az életed, elkóborolsz,
de mindig visszajössz, vagy új helyen
egy megkezde et továbbépítesz.
Hiszen szélességben is
van épp elég világ – kérdés,
hogy mély-e egyáltalán. Keressz.
Másokkal éppenséggel összehord a sors:
egy japán lánnyal találkozol
a buszvégállomáson, együ isszátok át az éjszakát;
beszélni nem nagyon tudtok egymással,
de hajnalban együ nézitek egy
nagyon régóta o elejte tó hullámait.
A városka alszik még, mikor
kiléptek egymás életéből, a környezet
két teljesen különböző módon
nem mond számotokra semmit,
hacsak nem még egy történetet:
feltűzöd ezt is, gondosan,
megfér a többi közt, mind egyszínű –
aztán találsz egy olcsó panziót egy éjszakára.

ŠTA JE ONO BILO ONDA SA ANOM?

Ono što je za pamćenje, ostalo sam maltene
zaboravio:
praskava sta va, u prvoj trećini drugog
poluvremena, posle toliko protraćenih
prilika u prvom poluvremenu –
iz teške pozicije, skoro mrtvog ugla
sam šutnuo kratak felš iz sve snage.
Lopta je došla do linije, na tren je nastala potpuna
šina;
za m se lepo polako otkotrljala u stranu.
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Balaž SELEŠI

Do kraja je ostalo još pola sata – koji
su tekli poprilično trapavo –
samo prepucavanje, nismo se podnosili,
svi su samo želeli da se da gol ili nek se već jednom
završi.
Oko sedamdesetog minuta izmena,
ali se prizor nije promenila,
ili bar ja nisam prime o.

Uostalom, možda bude i prilike za revanš,
to je pitanje žreba, rangiranja,
kako god: retko se sreću iz ovako dalekih prvenstava.
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Tako da je krajnji rezultat bio 0-0.
Ili 1-1, to je već maltene nebitno.
Ja sam tada ispao iz kruga,
on je prošao dalje sa golom u gos ma:
to se gleda. Čemu razglaba o davnim ulozima,
davnim formama
ili odigra prijateljsku: čemu?
Inače, izveštaj je na netu, ponovo se može pogleda :
i slepac može vide da sam bio bolji.
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Ako se pak sretnu, biće to s drugom ekipom,
trenerom, drugim ambicijama,
i do tada će sve ovo posta samo sta s ka.

Obala je plitka, odavde već
– još misliš u sebi –
nosi se dalje: skupio si
nekoliko priča, nabodeš ih,
kao zbirku lep ra, spakuješ u svoju
podsvest, naći će mesto među ostalim,
sva su jednobojna, tvoja, natovariš se,
pronađeš nasumice stanicu,
i opet nedovršeno ostavljaš predeo.
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PUTUJEMO, PUTUJEMO

Ne vredi još zaglibi
– razmišljaš truckajući se
među novim brdima
neizgovorivih imena –
možda nikad ni ne kažeš tačno,
da bi bio spreman,
da te život ne vodi nikuda, odlutaš,
ali se uvek vraćaš, ili na novom mestu
nastavljaš da gradiš već započeto.
Jer i u širini
ima dovoljno sveta – pitanje je,
da li je dovoljno dubok. Ispitaj.

Prevela Sandra Mihajlović
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Sudbina te zapravo spaja sa drugima:
upoznaješ jednu Japanku
na poslednjoj stanici, zajedno propijete noć;
niste baš u mogućnos baš da razgovarate,
ali u zoru zajedno gledate
talase davno zaboravljenog jezera.
Gradić još spava, kada
iskoračite jedno drugom iz života, okolina
vam na dva potpuno različita načina
ne znači ništa,
osim ako ovo nije još jedna priča:
nabodeš i nju pažljivo,
naći će mesto među ostalim, sva su jednobojna –
za m nađeš je ini pansion za tu noć.
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GYŐRFFY Ákos

REGGELI GYAKORLATOK
(1)
Hideg volt, később enyhült. Váltakoztak
a légáramlatok. Jö fel a nap, haladtam
felfelé. Hallgatag élőlények erős illata.
Úgy néztem, mintha sosem lá am
volna még. Mint ahogy tényleg soha nem
lá am még. Először vagyok i , nem lesz
még egyszer.
Át a patakzúgáson, óriási levelek
mozogtak a fényben. Felmerült és elmerült
egy arc, felmerültek, elmerültek arcok.
Jö fel a nap a tudatban.
Egy ilyen óriás levél alá feküdni
a patakzúgásban, a levélerezetbe su ogni.
A halványzöld erekben induljon el.
Elsu ogni a kezde ől eddig a pillana g
az egészet, felmondani és semmit sem
hagyni bent. Induljon el a zöld vérben
fölfelé, vigye el.
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Találkozni a régen elvesze el. I lakik
közel. Minden szavam, a szavaim a zöld
vérben sokfelé. Sem fent, sem lent.
Az ismert irányokba nem mozdulhatok.

Azokra a helyekre gondolok, ahonnan
a völgybeli vizek erednek. Innen északra,
néhány kilométerrel feljebb, ha lehet egyáltalán
ilyet mondani, hogy észak, egy olyan tájjal
kapcsolatban, ami csak a lélekben létezik.
A források vize odafent nem emberi
tekintetekben tükröződik. Lefelé egyre
sötétebb lesz, zuhanás a kristályszerkezetbe.
Lefelé a test, fölfelé pedig mindaz, amit
a téli napfény kiold egy maréknyi földből.
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(2)
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Elkeríteni egy akkora helyet, mint a testem,
és azt helyezni át egy olyan világba, amiről
majd szégyen nélkül lehet hallgatni.
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Akoš ĐERFI

JUTARNJE VEŽBE
(1)
Beše hladno, pa umerenije. Menjale
su se vazdušne struje. Svitalo je,
penjao sam se. Tihi miris živih bića.
Gledah, kao da nikad
nisam video. Kao da stvarno nikada
nisam video. Prvi put sam tu, neće
se ponovi .
Preko žubora potoka, ogromni listovi se
presijavaše na svetlos . Izroni i potone
jedan lik, izroniše, potonuše likovi.
Svanjivalo je u sves .
Pod ovako ogroman list leći
u žubor potoka, u žile lista šaputa .
Neka krene bledo zelenim žilama.
Šaputa sve od početka do ovog
trena, izgovori i ništa ne ostavi
u sebi. Neka krene zelenom krvlju
naviše, neka ga odnese.
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Sres se sa davno izgubljenim. Živi
tu blizu. Svaka moja reč, reči u zelenoj
krvi na sve strane. Ni gore, ni dole.
Ne smem u pozna m pravcima.

Razmišljam o mes ma, odakle
dolinske vode izviru. Odavde ka severu,
par kilometara gore, ako se uopšte
može reći, sever, za predeo,
koji jedino u duši postoji.
Voda izvora tamo gore nema odsjaja
u ljudskim pogledima. U dubini će postaja
sve tamnija, pad u kristalnu strukturu.
Dole telo, a gore sve ono što
zimska dnevna svetlost ispire iz šake zemlje.
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(2)

Izdvoji jedno mesto veličine
mog tela i premes ga u takav svet, o kome
će se bez s da moći ćuta .
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Prevela Sandra Mihajlović
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CSEPREGI János

KÖZELÍTÉSEK I.
nincs új eredmény
marad minden a régiben
számsorok és rövidítések
rajzolják újra erőtlen kontúrjaidat
tünetek
diagnózis nélkül
nem létező bajokból fakadó
kellemetlenségek
szédülés és hányinger
bagatell
napi háromszor egy
vagy inkább ke ő
annyi elég lesz
csak hogy biztosan…
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finoman visszateszed
táskádból a szekrénybe
hálóinged mellé
gondosan összehajtogato
életed
jobban összetartoztok már
a fehér falakkal
az infúzió monoton
álomszagú csöpögésével
mint velem
egykori szavainkat
foltmentesen száműzik
az orvosi szótár
önhi és szeplőtelen
kifejezései

talán a kemoterápia
talán az tényleg segít
megint
az megkeresi
ki sz tja
amit csak kell
sokat fejlődö a tudomány
vannak már intelligens
módszerek
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kívül rekedtünk
önmagunkon

az ereinkben lágyan áramló
tumorsejtekre gondolok
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amúgy is szép i ősszel
tágas és rendeze a park
arcunkat és emlékeinket
hamar beteme k majd
az égből zörögve aláhulló
októberi angyalok
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KÖZELÍTÉSEK IV.
mostanában
mindig késik
talán negyven
talán negyvenöt percet
régebben ilyenkor már
hallani lehete
ahogy a foszló húsú hídon
átrohan a víz fölö
jól emlékszem még
az apró fénytelen tekintetű
festékdarabokra
kölyökkorunkban
gyönyörködve figyeltük
végtelenül lassú aláhullásukat
reméltük
egyszer majd bezúzzák
a folyó szürkés derengését
o lent a mélyben
vagy talán még mélyebben
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az elme és a lélek
az ízületek és a velők
szétválásánál
emlékszem
anyu hányszor mondta
ne másszunk fel
a viaduktra
mégis vonzo
a milliónyi szinte kus
virágsziromként pergő
zománctöredék

ahogy az öreg
málladozó testből
kiszakítja őket a félelem
érezni
hogyan remegnek meg a sínek
a föld egyre erősödő rázkódásától
hogyan borzongnak bele
a közelgő találkozás
menetrend jövendölte
predesz nációjába
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látni akartuk

most semmisem mozdul
az esőázta a hangszórók
nem adnak választ a kérdésekre
a völgy nem visszhangozza
a közeledő érkezés érces zaját
nincs ünnepélyes várakozás
fázom
a nyirkos hideg
bőröm alá eszi magát
a negyedik vágányon
tehervonat halad át
valahol a testem mélyén
összébb húzom
magam
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vacogva várom
Isten érkezését
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Janoš ČEPREGI

PRIBLIŽAVANJA I
nema novih rezultata
ostaje sve po starom
nizovi brojeva i skraćenice
precrtavaju nejake konture
simptomi
bez dijagnoze
neprijatnos
iznikle iz nepostojećih problema
vrtoglavica i mučnina
bagatela
tri puta dnevno jedna
ili bolje dve
toliko će bi dovoljno
za svaki slučaj...
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nežno vraćaš
iz torbe u ormar
pored spavaćice
svoj pažljivo složen
život
već više pripadate jedno drugom
sa belim zidovima
sa monotonim kapima infuzije
koje mirišu na san
nego sa mnom
naše nekadašnje reči
proteraju bez mrlja
samouvereni i neokaljani
izrazi
medicinskog rečnika

možda hemoterapija
možda ona stvarno pomogne
opet
ona će pronaći
iščis će
sve što treba
nauka je mnogo napredovala
postoje već inteligentne
metode
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našli smo se izvan
samih nas

mislim ovde na ćelije tumora
lagano strujeće našim venama
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uostalom, lepo je ovde na jesen
park je prostran i uređen
naša lica i uspomene
brzo će zatrpa
s neba bučno padajući
oktobarski anđeli
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PRIBLIŽAVANJA IV
u poslednje vreme
stalno kasni
možda četrdeset
možda četrdeset pet minuta
nekada se u ovo vreme
već moglo ču
kako preko mosta raspadajućeg mesa
juri nad vodom
još se dobro sećam
sitnih komadića farbe
bez odsjaja
u de njstvu
s oduševljenjem smo pra li
njihov beskrajno spori pad
nadali smo se
jednom će razbi
sivu pospanost reke
tamo dole u dubini
ili možda još dublje
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kod razdvajanja
uma i duše
mišića i srži
sećam se
koliko puta je mama govorila
da se ne penjemo
na vijadukt
a ipak su nas privlačili
milioni sinte čkih
kristala kvarca
trajući poput la ce cveta
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hteli smo vide
kako ih iz starog
oronulog tela
strah iskida
ose
kako se šine zatresu
od sve jačeg potresa zemlje
kako se nakostreše
od predes nacije
skorog susreta
predviđenog redom vožnje
sada je sve nepomično
kišom natopljeni zvučnici
ne daju odgovor na pitanja
dolina ne širi odjek prodorne
buke približavajućeg dolaska
nema prazničnog dočeka
hladno mi je
vlažna hladnoća
mi se uvlači pod kožu
na četvrtom koloseku
teretni voz prolazi
negde u dubini svog tela
još više se
skupljam

Prevela Erna Zedi
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drhteći iščekujem
dolazak Boga
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CSEHY Zoltán

PUCCINI. POCAK.

„Unom Párizst. Az erdők után vágyódom, amelyekből áradnak
az illatok, vágyom arra, hogy szabadon lengjen pocakom bő
nadrágomban...”

hogy szabadon lengjen az is,
hogy szabadon lengjen a szabadság,
hogy szabadon beleférjen a vonalak közé a délután,
szünetjelek nélkül, a faszom,
hogy ne potyogjanak utcakövek a ko ás füzetemből
a sötétséggel va ázo erdőbe,
mely még Danténál is bonto zászlókban végződik,
igaz-igaz, csak metaforikusan,
századunk a wellnessmetaforák százada,
én mégis zperces nudizmusra vágyom,
ne köszönjön ki a cilinderes-frakkos francia,
hogy ne kelljen beszélni ezt a luxuseb nyelvet
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későgót, barokk majd rokokó s lusban,
és pianissimóban fingani Dreyfuss villásreggelijén,
közvetlen

hogy Elvira ne kapjon több árkedvezményt az
üzletekben.

Az erdő mint dolgozószoba,
a csörömpölve beszakadó tófelszín,
e nárcisz kus verandaajtó,
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a „nagyon rokonszenves” Marcel Prévost melle ,

ahogy a pocak kissé megemelkedik beugráskor,
majd elegánsan lefolyik a feltehető valóságba,
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és végül mégis o marad a bő, vizes gatyában.

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

PUCCINI. AZ EGYETLEN.

„Manon az egyetlen művem, mely soha semmi fájdalmat nem
okozo nekem. Manon soha: valóban derék kislány.”

Az a hülye picsa?
A könnyeiben bagzó szuka, mely
a bolygó ürességtől
vemhes? Na és a sivatag,
a direkt neki elkülöníte homokozó,
milyen kéjelgő, s mily emlékbűvölten
vihartalan? Feküdj le, Manon,
és hagyd, hadd igyon fel a homok, hisz
könnyekből vagy, egy izzadt, fiatal férfi
kagylódíszekkel körbekeríte álmaiban.
Ékszereid, nézd, a napban,
hintók, paloták, üvegcipők,
a nap felé tartó képzetek útját
állhatja-e egy eltévedt madárraj,
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beleképzelve ebbe a
hé őbe tollastul?

hogy futja be indáit maradék nedve,
hogy ünnepelte testét a végső
jelenésben!
Szétbomlasz és elfolysz, élvezni fogod,
ahogy megdöglesz a napon
úgy folysz el, i , a New Orleans melle
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Ó, a még lélegző virág,

kietlen tájon,
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mint homokozóban a gyerekhúgy.
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Zoltan ČEHI

PUČINI. TRBUH.

„Pariz mi je dosadan. Žudim za šumama, iz kojih bujaju mirisi,
žudim da mi trbuh slobodno landara u širokim pantalonama...“

da slobodno landara i ono,
da slobodno landara sloboda,
da popodne slobodno stane između linija,
bez signala za pauzu, moj kurac,
da mi kamenčići ne ispadaju iz kajdanke,
u tamom obloženu šumu,
koja se još i kod Dantea završava razvijenim
zastavama,
is na, samo metaforički,
naš vek je vek wellness metafora,
ja pak žudim za desetominutnim nudizmom,
da me ne pozdravlja Francuz s cilindrom i frakom,
da ne moram da govorim ovim fensi jezikom
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u s lu kasne go ke, baroka, rokokoa,
i da u pianisimu ne prdim za Drajfusovim raskošnim

pored ,,jako simpa čnog“ Marsela Prevoa,
da Elvira ne dobije više popusta u radnjama.

Šuma kao radna soba,
prodorno pucajuća površina jezera,
ova narcis čka vrata verande,
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doručkom, neposredno

kako se trbuh malo digne tokom skoka,
pa elegantno sklizne u prividnu realnost,
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i na kraju ipak ostane tamo u širokim, mokrim
gaćama.
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PUČINI. JEDINI.
„Manon je jedino moje delo, koje mi nikad nije prouzrokovalo bol.
Manon nikada: zaista čes ta devojčica.“

Ta glupa pička?
Kučka razjarena u svojim suzama, koja
je od lutajuće praznine
skotna? A pus nja,
samo za nju izdvojena peščara,
koliko bludna, i čarobno
bez oluje? Lezi, Manon,
i pus , neka te upije pesak, jer
si od suza, iz školjkama ukrašenih
snova jednog oznojenog mladića.
Tvoj nakit, pogledaj na suncu,
kočije, palate, staklene cipelice,
ka suncu vodeće puteve mašte
može li poreme

zalutalo jato p ca,

uletevši u ovaj
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ponedeljak onako s perjem?
O, cvet koji još diše,

kako proslavlja svoje telo u poslednjoj
sceni!
Istruneš i razliješ se, uživaćeš,
dok budeš crkavala na suncu
tako tako ćeš se razli , ovde, u
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kako mu preostali sokovi pro ču stablom,

pus m predelima Nju Orleansa,
kao dečja mokraća u pesku.
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Prevela Sandra Mihajlović
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NESZLÁR Sándor

SZOBOR
Kastélya elő . Minden évben, szolgák harcolnak
életre-halálra. Százat fehérbe öltöztet, százat pirosba. A
győztes. Cipője sarkát érinthe . Ő az ablakból nézi. Ablaka
egyetlen darab csiszolt smaragd. Ágya szta vertarany.
Szobája nagy. Négy szekrénye van. A szekrényeket rekeszekre
oszto a. Minden rekesz börtön. Minden rekesz elő rács.
Akire haragszik – annak képmását – viaszból megcsinálja, és
a rács mögé zárja. Kínozza őket. Éhezte . És tűvel szurkálja.
És kezüket és lábukat levagdossa. Lefejezi őket. Kiabál és
dühöng. Ilyenkor hajnalban, mikor kijön, egész sápadt és
reszket. Szeme kidülled. Szerinte az idő – nincs múlt és nincs
jövő – káprázat.
Levélben hozták tudtomra. Most már eljö
megfelelő időpont, hogy megemlékezzenek rólam.

a

„Mostanra vált aktuálissá, kedves barátunk, hogy
megejtsük – kellően ünnepélyes keretek közö – a maga
dolgát is.”
Sajnálják, ha megvárakozta ak. De meg kell értenem,
nekik is ajánlatos betartani a rendet. Csak legyek türelemmel,
mindenkire sor kerül. Így rám is. Ha ez idáig még nem, kár
aggódnom. Már úgyis késő! (sóhajtó)
A megemlékezés zökkenőmentessége érdekében,
a holnaputáni napon, házam kapujában sztességesen
felöltözve várakozni.
Nem értem a dolgot. Valami félreértésre gyanakszom.
Igazán különös.
Amennyire szokatlan és meglepő, annyira gondolom
később természetesnek.
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Tisztességesen felöltözve lépek ki házam kapuján.
Alig ismerek rá a környékre.
Az útra virágot szórtak. A kerítések megfiatalodtak,
még színesebbek le ek. A padkák hófehérek.

És ez a sok ember! (meglepő) Örülnek, kacarásznak,
olyik táncol. Kifejeze en élvezhe k. Az egészet. Végigtekintve
rajtuk, egyikőjük sincs sztességesen felöltözve.
Bezzeg ők! A zenészek sem kivételek. Kék, fehér,
fekete. Ezek most az ő színeik. Csak szórják és csak szórják.
El is lepik szépen az utcát. Gyűrűzik a tömeg. Gyűlnek körém.
Emberlánc ölel – kerít – szívébe. (mikor rohannak a népek
nézni; most mia am rohannak) Mindezt úgy, mintha. Mintha
i sem lennék. Tánc van csak. Meg kacagás.
Elkezdelek keresni. Téged kereslek. De. Hiába kutatlak
mindenfelé, nem talállak. Pedig i kell lenned valahol.
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És úgy veszem észre, mintha még a hegyek is a
szebbik ruhájukat öltö ék volna. Ma. Az alkalomra. Fel.

Elsétálok a zenekarhoz. Nézem őket. Hanyagul
kigombolt ingeket. Csillogó hangszereket. Trombita, dob,
hegedű, csengő, cimbalom. Az ütemet figyelem. A ritmust.
Egy nő jön. Kezem fogja meg. Ingem ujját hajtja fel.
Arca nyugodt. Kendővel törli le az arcomat.
Zavartan köszönöm meg. Amikor egy nőcske, meg
egy fiú lök fel. „Én nem úgy gondoltam azt a kis suhintást!”,
éri utol és fogja meg a lány karját. Ő dühösen lerázza magáról,
két kézzel meg is löki. Elrohan. Fejét csóválva, dühösen néz
utána a fiú.
A kavarodásban szem elől tévesztem őket. Egy
idősödő házaspár toppan elém. A férj kezemet szorítva
gratulál. „Sohasem feledem a napot!”, mondja a felesége.
Egy egészen szokatlan galléros férfi fogja meg a
vállamat. Léptet ki a tömegből. Ajka elő ujjával kéri a
csöndet. (csend)
„Hát!” (karját szé árja) (mosolyog) „Hát akkor
menjünk!” (mutat)

Talpam ala megcsúszik egy-egy kavics.
Megállok. Hogy jöjjenek. Kihalt az egész út.
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Lépteimet visszhangozzák a hegyek. Tekintetemmel
keresem az ismerős tájat. Bár hiába erőltetem az emlékeket.
Nem találok semmi emlékezni valót.
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Fának dőlve. Cipőm orrával lábnyomokat gyártok. A
várakozást elűzendő.
A szokatlan galléros férfi utolér. „Látja!” (szünet)
„Látja, hamar megvan ez!” (barátságosan kacsint) „Nem kell
hátranézni!” „Induljon el szépen, i egyenesen!” (mutatja)
Léptem a zene üteméhez simul. Énekelni támad
kedvem. De. Értetlenül veszem tudomásul, hogy egyetlen
hang sem jön ki a torkomon.
A hegyek visszhangozzák lépteimet. Hiába, menni
kell. Nem bírom ki sokáig, hogy nézzek hátra.
Megállok. Indulatosan hátranézek. Megállnak. Ők is.
Fent. O . A hegyoldalban látszik a sor vége.
A tömegben. Néhány ismerős arcot vélek felfedezni.
De ők úgy tesznek, mintha nem ismernének. Vagy úgy néznek
rám, mintha ez: ez a mostani. A lehető legtermészetesebb
dolog lenne.
Ez az idétlen maskarás. Elindulok feléjük. Hogy most
már elég. Vessünk véget ennek a komédiának, nincs nekem
erre. Idétlenkedni. Erre ők – közeledésemre – hátrálnak.
Megállok. Megállnak.
Szemembe néz a tömeg. Tekintetem az ismerős
arcokat keresi. Ráakad a szokatlan gallérosra.
Állom. (türelmetlen dobolás a combomon) Jön.
„Pont most rontaná el?” (vár) „Csak a saját
ünnepélyes megemlékezését csorbítja.” „Hisz mi jól tudjuk:
mindig is szere e a szépet.”
„A szép éppenséggel ezekben a részletekben van.”
(órájára néz) Erős tekintete meggyőző.
A kavicsok tehetetlenül csikorognak a lábam ala .
Figyelek. Figyelem a kavicsokat.
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Néha megállok. Felveszek egyet-egyet. A részeket
válogatom. Választok. Szépnek. Visszadobom, ha már nem
tetszik.
A nap is velünk van. A meleg nyomja vállamat.
„Még ez is?” (fejemet csóválom) „Hát kelle ez nekem?”

(sóhaj) „Mostanra vált aktuálissá, hogy – az én
dolgomat is – kellően ünnepélyes keretek közö megejtsék?”
„Egyszerűen nem értem az egészet.”
Mégis pontosan tudom, hol kell megállni.
Mindenki ideér. Óvatosan körbevesznek. A sok sóhaj.
Az illatok. A sok maskara. Az egész kompánia. (az egész
kavalkád)
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(felveszek egyet) „Vajon tényleg i vagy?” „Csak nem ve elek
észre a tömegben?” „Hátra sem nézek.” „Nehogy megint
megálljanak.” „Úgy tűnik, nem szere k az előre meg nem
beszéltet!” (tűnődő)

Díszes páholyba ültetnek. Táncosok. A zenekart
figyelem. A vonók végei láthatatlan sorokat írnak a levegőbe.
Próbálom betűzni. (nem sikerül)
Nemcsak azért. Talán mert nehéz. Hanem, mert a
melle em ülő. A szokatlan galléros férfi. Úgy tesz, mintha.
Mintha már réges-rég ismernénk egymást. „Tudja, lá am
már egynéhány.” „Ilyen hasonlót!” (nagyot nyel) „Jó
megemlékezés az öné, az ünnepség is jó, nem modern,
premodern, ha szabad” (feláll) (meghajol) Bemutatkozik, de
nem értem a nevét.
Próbálom – nem rá figyelve – élvezni a műsort.
Próbál kitörni, a lány, de nem tud. De mégis! Hiába.
A fiúcska kíséretéből ke en is o teremnek a szökni készülő
útjában. Vállukra ve k. Viszik. Ki.
„Tudja, én is rendezek valami, ilyen ehhez hasonlót.”
„A napokban.” „Mindenkinek eljön egyszer a megfelelő
időpont.” „Sajnálom, hogy maga nem lehet o !” „Látja!”
(mutatja) „Még meghívókat is csinálta am.” „Olvassa el
nyugodtan.”

A lány sír. (a végét járhatja) Talán ezért tetszik. Tánca
ilyen selymesnek. Pontosan érzi, tudja, mikor kell lassítani. A
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Olvasom a görbe gyerekírást. „Higgye el, én nagyon
sajnálom, hogy nem lehet o !” (hümmög) „Pedig még külön
táncosokat is hívtam.” (krákog) „Tudja!” „Nem olyan fontos.”
(legyint)
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zenére bízva táncát. De azt is tudja, érzi, mikor kell járni. Lépni
a táncot. Észrevétlenül válik ragaszkodása – a parke hez –
szárnyalássá.
A zene is rásegít. Dobbant. A díszlet remek. Röpül.
A há érből pedig kezd. A nap kezd kelni a há érből. Fel. A
lábujjhegyére áll – völgy –. Völgynek tűnhet most a teste,
most kézzel viszi az ütemet. Szemét lecsukja. Néz. Könnye
csillog. Fordul. Forog. Pörög. Repül.
A zene végével együ zuhan a mélybe. Taps.
Szemem dörzsölöm. Egyszerre fázom és van
melegem. Szerencsére a melle em ülő kiment. „Mi jöhet
még?” (kérdő)
A látcsövek rám szegeződnek. Sejtelmes moraj száll
végig a színházon. Minden száj az én nevem ismétli. Minden
szem engem les.
Egy fiatalember lép a szemköz
Barátságosan int. Barátságosan intek.

páholyba.

Inas jelenik meg. Valamit su og. A hölgy fölsikít.
Inasok jelennek meg. Su ognak valamit. A hölgyek
fölsikítanak.
A szemköz páholyba beront egy férfi. Megpofozza a
fiatalembert. Kirohannak.
„Ha gondolja, akkor.” „Gondolom már megéheze
és” (köhög) „És egy kis harapnivaló, biztosan jól esne!” (fogát
szívja) „Bár az a helyzet, hogy a büfében egy kis dulakodás
ese .” „De semmi baj!” „Egy páholyt azonnal átalakíto unk.”
„Gondoltam, nem árthat, ha megemlítem.”
Hosszú folyosókon vezet. Lépcsőkön le és fel. Fekete
folyosó nyílik meg. Nem vezet sehová, kibírhatatlanul sehová.
Megindul és kiszalad alólunk. Egy nagy szobába nyit be.
Előreenged. Mutatja az ágyat. Az ablakot.
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Ágya szta vertarany. Ablaka egyetlen darab csiszolt
smaragd. Az ablaknál áll. Ujjait összefonva pihente kezét. A
felhőket nézi. Kereshe a kibogozható alakzatokat.
Az ágy szélére ül. Kezem arcára teszi. Mosolyog.
Tenyerem csókolja. Nem írja. Már-már fes . Gyönyörűséges

Ülök az asztalnál. Alig eszem a sok felhalmozo
finomságból.
A színpad üres. És sötét. Behúzzák a függönyt. Egy
mikrofont tesznek ki. Erős reflektorral világítják. Találgatom
a kör nagyságát.
Zavarja – a vakító – reflektor fénye. Kezét teszi
homlokához. Valakit keres a nézőtéren. Mappát tesz fejéhez.
Mélyen meghajol. Bizonytalan taps. A mikrofonhoz lép.
Torkát köszörülve tagoltan kezd olvasni.
Nem jól, nem rosszul. Éppen úgy, hogy ne figyeljek
oda. Nézzem a közönséget. Lelkesen – bólogat – tapsol.

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

betűivel rajzolja nevem. „Hogy el ne felejtsd!” Leheletével
szárítja. Kezébe vesz. A nézők elé vezet. Taps.

Ő egyre jobban belemerül. Keze sűrűbben segít rá
az így is hatásos felolvasásra. Hosszú szüneteket tart. Élvezi,
hogy hangja árad a térben.
Ásítok. Órámat lesném, ha lenne. Alig figyelek. Azért,
mert ismerősnek tűnik. Valahonnan tudom a mondatok
végét.
Valahonnan, szinte a semmiből, váratlanul jönnek
a részek, a részletek. A soha fel nem kelt ismerős részletek,
részek.
Saját álmaim hallgatom. Nagyszerű előadásban. És
én. Alig akarok hinni a fülemnek.
Hallatlanul tetszik. Nem csak a közönségnek. Mélyen
meghajol. Tekintetünk a sűrű reflektorködön is át-, összeér.
Kilépve a színházból. Szinte fuldoklom. Harapnom
kell a levegőt. Lágyan. És selymesen szívom le mélyen. A kin
könnyedet. A kin friss levegőt.

Érzem, úgy viselkedem. Mintha ezt a mostanit – ezt
a most kialakultat – élvezném. Tetszik. Szép. Pedig az elején
mennyire ltakoztam. (homlokom ráncolom) Ha már úgyis
meg kell történnie. Esnie. Akkor próbálom magam jól. Vagy
legalábbis úgy tenni.
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„Jó helyen vagyunk i ?” (néz) „Napernyő?”
„Napernyőt esetleg ne hozzunk?” „Nem.” „Ne!” (hessegetem)
„Inkább frissítőket hozzanak.” „Citrommal!” „Sok citrommal.”
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„Már megint!” „Mi lesz i megint?” „Egy kis
meglepetés.” „Még én sem tudom pontosan.” Óráját nézve
szabadkozik a szokatlan galléros férfi.
A tömegből piros és fehér ruhás alakok lépnek ki.
Türelmesen veszik fel a nyitóképet. Egymással szemben
állnak. Az izgalom fokozódik. A hangulat feszült. Rám néznek.
Szememet dörzsölöm. Erre kezdik.
Lassú zenére kezdenek táncolni. Óvatosan kerülge k
egymást. Sóvárogva. Lopva tekintgetnek rám. Izmaik
megfeszülnek. De. Arcuk sima és nyugodt. Fenséges.
„Micsoda küzdelem!” „Harcolnak életre-halálra!”
„Végiggondolta már, mit szeretne mondani?” (fordul felém)
„A beszédet.” „Miféle beszédet?” „Tudja, a szobornál!”
(mutat felé) „Nem, nem tudom!” „Milyen szobor?” (fejét
ingatja) (hitetlenkedik)
Egyre kevesebben vannak. Kezdek nyugtalan lenni.
Türelmetlen. A végét várom. Igen. Már mennék.
Ke ő marad. Egy fehér és egy piros ruhás. Egyenesen
felém lépnek. A szokatlan galléros valamit su og. Nem értem.
Kínos csönd. Egy lépéssel közelebb jönnek. Illedelmesen
meghajolnak. Nem tudom, mit kell csinálni.
Felállok. Mindkét karom szélesen kitárom.
Megkönnyebbülnek. Letérdelnek. Cipőmet csókolnák. Nem
hagyom.
„Induljanak!” „Hová?” „Megnézni a szobrot.” „Hogy
majd minden gördülékenyen menjen.”
A két angyalarcú lábnyomomat követve kísér. Az
emberek. Kihalt az egész környék.
„Csak hogy ne zavarjanak!”, előzi meg kérdésemet az
egyik. Hangja csengő cimbalom.
Végiggondolom, ahogy a hangosból árad a hangom.
Mondom és sorolom és beszélem és hangoztatom. És.
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„Szép lesz!” (mosolyognak)
Felemelnek. Hogy lássam a szobrot közelről is.
Óvatosan félrehúzom a leplet.

A lemenő nap sugarai simogatják arcomat.
Leírhatatlan piros és fekete alakzatok bújnak meg lecsuko
szemem ala .
Kinyitom. Csak a hátukat látom. Egyre távolodnak.
Máris hiányoznak. Egyre nagyobb üresség tátong bennem.
Kezem és lábam zsibbad.
Visszaérek. Tapsolok. „Mégis mire várunk?” „Hogy
sötét legyen.”
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Az emelvény (lépcső) fokai közö betűz a nap.
Legszívesebben elrohannék. „Tudjuk, szívesen távoznál.”
„Szaladni támad kedved.” Leülnek mellém. A két angyalarcú.
Úgy látszik, nem akarnak magamra hagyni. Az egyik, vállamat
veregetve nyugtat.

A sötétedő égboltra mutat. Csillag esik le.
Elcsendesedik minden. És. Mindenki. Tapintatosan
megvárják, míg kipirult arcomat törölgetem. Megigazítom a
gallért. Gondosan ügyelek az ing betűrésére. Mély levegő.
Felharsan. Felzendül. Az én zeném csendül föl.
Mindenü fény. Méltóságteljesen lépkedek. A tömeg ordít.
Integetnek. Próbálnak megérinteni. Szórják a csókokat.
Egyszerre vidám és komor mindenki. Én is.
Ünnepélyesen meghajolnak. Van, aki le is térdel.
Enyhe szél. Szellő simogatja arcomat. Az emelvényhez érek.
A lepel széthasad. Lehull. Ők csak állnak. Sugározzák felém
szeretetüket. A két angyalarcú.
Elindulok. Fel. A lépcsőn. Fülemben érzem szívem
lüktetését. Torkom kiszárad. Lábam meginog. Félájultan
rogyok le. Gyengéden, de annál határozo abban szorítják
vállamat. Segítenek fel.
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Kilépek. A tömeg fölhördül. Felsóhajtok. Köszörülöm
a torkom. És hangomat selyembe burkoltan. Kezdem
mesélősen,
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Šandor NESLAR

SPOMENIK

Pred njenim dvorcem. Svake godine se sluge tu bore
do smr . Sto ne njih obučenih u belo i sto ne u crvenom.
Pobedonosnom. Može mu se dodirnu vrh cipele. Ona ga
posmatra kroz prozor. On je njen jedini brušeni smaragd.
Krevet joj je od suvog zlata. Soba je velika. Ima če ri ormana.
Ormariće je podelila po pregradama. Svaka pregrada je jedan
zatvor. Ispred svake pregrade su rešetke. Na onog na koga se
nalju , od voska sačini njegovu sliku i priliku koju zatvara iza
rešetaka. Muči ih. Viče i besni. Tom prilikom kada u zoru izađe,
potpuno je bleda i sva uzdrhtala. Oči su joj iskolačene. Prema
njenom mišljenju, vreme nema prošlost, ni budućnost – sve
je to opsena.
Vest sam dobio u jednom pismu. Već je bilo pravo
vreme da me se sete.
„Dragi naš prijatelju, došlo je vreme da među
prikladnim i svečanim krugovima progovorimo i o Vašoj
stvari.“
Žale što sam morao toliko da ih čekam. Ali trebalo
je da razumem da im je preporučeno da se pridržavaju reda.
Neka samo budem strpljiv, jer na svakoga dođe red. Pa, tako
i na mene. Ako do sada nije došao, onda se uzalud brinem.
Ionako je već kasno! (sa uzdahom)
U cilju nesmetanog sećanja, prekosutra bi trebalo da
ih sačekam na kapiji ispred kuće i to svečano obučen.
Ne razumem ja to. Slu m nekakav nesporazum.
Sasvim specifičan.
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Koliko je sve ovo bilo neuobičajeno i iznenađujuće,
toliko mi je kasnije bilo potpuno normalno.
Svečano obučen
prepoznajem okolinu.

odlazim

do

kapije.

Jedva

Potom sam prime o kao da su i brda obukla svoja
lepša odela. Danas. Na moj dan. Obukla su.
Koliko ljudi! (iznenađeno) Raduju se, smejulje, po
neko i pleše. Nesumnjivo je da uživaju. Potpuno. Posmatrajući
svakog ponaosob, prime o sam da niko od njih nije svečano
obučen.
Zbilja! Čak ni muzičari nisu bili izuzetak u tome. Plavo,
belo, crno. To su sada njihove boje. Samo sviraju i sviraju.
I tako prolaze ulicom. Gomila ljudi se uvija. Okružuju me.
Obgrljuje me lanac ljudi. (nekada su jurili da gledaju ljude;
a sada jure da gledaju mene) I sve je kaobajagi. Kao da ja i
nisam ovde. Samo ples. I kikot.
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Po putu je posuto cveće. Ograde su nekako
podmlađene, a postale su i živopisnije. Ivice puta su snežno
bele.

Počinjem da te tražim. Tebe tražim. Ali. Na sve strane
uzalud tragam za tobom, ne pronalazim te. Ali, trebalo bi da
budeš tu negde.
Odlazim do orkestra. Posmatram ih. Košulje su
im nemarno zakopčane. Instrumen im svetlucaju. Truba,
bubanj, violina, zvonce, cimbalo. Osluškujem takt. Ritam.
Prilazi mi jedna žena. Hvata me za ruku. Zavrće mi
rukave košulje. Lice joj je smireno. Maramicom mi briše lice.
Zbunjeno joj zahvaljujem. Potom su naišli jedna
ženica i mladić. „Nisam ovako zamišljao ovo muziciranje!“,
sus gao ju je i uhva o je za ruku. Ona ga se lju to ratosiljala,
čak ga je i odgurnula sa obe ruke. Otrča. Mladić je odmahujući
glavom lju to posmatrao za njom.
U svom tom komešanju uspeo sam da ih izgubim
iz vida. Jedan stariji bračni par se potom stvorio ispred
mene. Muškarac mi je uz s sak ruke čes tao. „Nikada neću
zaboravi ovaj dan!“, rekla je njegova supruga.

„Pa“ (širi ruke) (osmehuje se) „Pa, da krenemo
onda!“ (pokazuje)
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Jedan posve neobičan muškarac sa kragnom me je
uhva o za rame. Iskoračio je iz gomile ljudi. Sa prstom na
usnama moli za šinu. ( šina)

Ulaznica 219-220 / Belépö 219-220

Brdima odzvanjaju moji koraci. Pogledom tražim
poznat krajolik. Među m, uzalud na silu pokušavam da
prizovem sećanja. Ne iznalazim ništa čega bih se prise o.
Pod mojim stopalima se zakotrlja poneki kamenčić.
Zastajem. Kako bi me sus gli. Na putu vlada mrtva
šina.
Oslanjam se o drvo. Vrhom svojih cipela pravim
o ske. Čekanje je gubljenje vremena.
Pres že me neobičan muškarac sa kragnom. „Vidite!“
(pauza) „Vidite, brzo će!“ (prijateljski namiguje) „Nema
potrebe gleda unazad.“ „Lepo vi krenite, samo pravo!“
(pokazuje)
Moji koraci se priljubljuju uz ritam muzike. Obuzima
me želja za pevanjem. Ali. Premda zbunjen, ipak shvatam da
mi ni jedan jedini glas ne izlazi iz grla.
Moji koraci odzvanjaju brdima. Uzalud, mora se dalje
ići. Neću još dugo izdrža da ne pogledam unazad.
Zastajem. Naprasno se okrećem nazad. Staju. I oni.
Gore. Tamo. Na padini brda se vidi kraj reda.
U gomili. Mislim da sam otkrio nekoliko pozna h lica.
Ali oni se ponašaju kao da me ne prepoznaju. Ili me gledaju
kao da misle: ovaj je trenutni. Kao da je to najprirodnija
moguća stvar na svetu.
Bedno maskiranje. Krećem ka njima. Sad mi je već
dosta. Privedimo više kraju ovu komediju, nemam
ja
vremena za to. Budalaš ne. Kako im se približavam, tako se
oni povlače. Zastajem. Zastaju.
Masa me gleda pravo u oči. Pogledom tražim poznata
lica. Zastajem na neobičnom čoveku sa kragnom.
Stojim. (nervozno tapkanje po mojim bu nama)
Dolazi.
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„Jeste li morali baš sada da pokvarite sve?“ (čeka)
„Pokvarili ste sopstvenu svečanu komemoraciju.“ „Jer, mi
dobro znamo: vi ste oduvek priželjkivali tu ulogu.“
„Lepota je upravo u ovakvim detaljima.“

Kamenčići bespomoćno škripuckaju pod mojim
nogama. Motrim. Motrim na kamenčiće.
Ponekad zastanem. Podignem po koji. Pojedine
izdvajam. Izabrane. Lepe. Ponovo ih bacam kada mi se više
ne sviđaju.
Tu je i sunce. Vrelina me bije po ramenima. „Zar i
ovo?“ (odmahujem glavom) „Šta meni ovo treba?“ (podižem
jedan) „Jesi li zaista ovde?“ „Ili te samo ne prepoznajem u
gomili?“ „Pozadi i ne gledam.“ „Da slučajno ne bi ponovo
zastali.“ „Čini mi se da im se ne sviđa ono što se nismo
unapred dogovorili!“ (iznenađeno)
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(gleda na sat) Oštar pogled je ubedljiv.

(uzdah) „Došlo je vreme da među prikladnim
i svečanim krugovima progovore i o mojoj stvari?“ „Ja
jednostavno ne razumem tu stvar.“
Ipak tačno znam gde bi trebalo da stanem.
Ovde svi dolaze. Pažljivo me vode u krug. Puno
uzdaha. Mirisi. Puno maski. Cela kompanija. (ceo vrtlog)
Ostavili su me da sedim u ukrašenoj loži. Plesači.
Posmatram muzički orkestar. Krajevi gudala ispisuju nevidljive
redove u vazduhu. Pokušavam da ih sročim (ne uspeva mi).
Ne samo zbog toga. Možda zato što je teško. Nego
zbog ovog što sedi ovde pored mene. Neobični muškarac
sa kragnom. Ponaša se kao... Kao da se od davnih dana
poznajemo. „Znate, video sam ja već nekoliko.“ „Takve slične!“
(proguta) „Vaša komemoracija je dobra, proslava je takođe
dobra, nije moderna, više je premoderna, ako dozvoljavate“
(ustaje) (naginje se) Predstavlja se, ali ne razumem njegovo
ime.
Pokušavam da uživam u programu bez obraćanja
pažnje na njega.

„Znate, i ja režiram nešto slično ovom.“ „Ovih dana.“
„Na svakog dođe red jednom.“ „Žao mi je što vi ne možete
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Devojka pokušava da se probije, ali joj ne uspeva.
Među m, ipak! Ali uzalud. U pratnji mladića zatvaraju je u
krug i hvataju. Hvataju je za ramena. Iznose je. Napolje.
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prisustvova .“ „Pogledajte!“ (pokazuje) „Napravio sam i
pozivnice.“ „Slobodno ih pročitajte.“
Čitam krivudaviv švrakopis. „Verujte mi, jako mi je
žao što ne možete prisustvova !“ (mrmlja) „Čak sam pozvao
i posebne plesače.“ (kreš ) „Znate!“ „Nije to tako važno.“
(odmahuje)
Devojka plače. (kraj bi već mogao bi blizu) Možda joj
se zato sviđa. Njen ples je sav nekako svilenkast. Tačno oseća,
zna kada treba uspori . Ovaj ples je poveren muzici. Ali zna i
oseća i kada treba hoda . Zasta sa plesom. Neprimetno se
njena priljubljenost parketu pretvara u letenje.
I muzika joj pomaže. Lupka. Dekoracija je izvrsna.
Le . Počinje natraške. Dan sviće natraške. Gore. Dolina
na planinskom proplanku. Sada se već može pričini i telo
doline, sada rukama pra moj ritam. Sklapa oči. Gleda. Suza
joj blista. Okreće se. Vr se. Kotrlja se. Le .
Zajedno sa završetkom muzike stropoštava se u
dupinu. Aplauz.
Trljam oči. Istovremeno se i smrzavam, a i vruće mi je.
Na moju sreću onaj koji je sedeo do mene je izašao napolje.
„Šta će me još snaći?“ (upitno)
Dvoglede upiru ka meni. Tajanstven šum u pozorištu.
Svaka usta ponavljaju moje ime. Svako oko mene vreba.
Jedan mladi čovek ulazi u ložu prekoputa. Prijateljski
klimne glavom. Prijateljski mu klimnu glavom.
Pojavljuje se sluga u uniformi. Nešto šapuće. Dama
vriš .
Pojavljuju se sluge u uniformama. Nešto šapuću.
Dame vrište.
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U ložu prekoputa upada jedan čovek. Opaljuje šamar
mladom čoveku. Istrčavaju napolje.
„Ako tako misli...“ „Mislim da je već ogladneo i...“
(kašlje) „I nešto za čalabrc bi mu sigurno dobro palo sada!“
(oblizuje se). „Mada, situacija je takva da je u bifeu došlo do
tuče.“ „Ma, nikakav problem!“ „Za čas ćemo preuredi jednu
ložu.“ „Mislio sam da neće škodi ako to pomenem.“

Krevet je od suvog zlata. Prozor je njen jedini brušeni
smaragd. Sedi kraj prozora. Isprepletanih prs ju odmara
ruke. Posmatra oblake. Može da traži raspoznatljive oblike.
Sedi na ivici kreveta. Mojom rukom dodiruje svoje
lice. Osmehuje se. Ljubi mi dlan. Ne piše. Slika. Predivnim
slovima ispisuje moje ime. „Da ga ne zaboraviš!“ Suši ih
svojim dahom. Uzima me za ruku. Vodi me pred gledaoce.
Aplauz.
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Vode ga dugačkim hodnikom. Niz i uz stepenice.
Otvara se tamni hodnik. Ne vodi nikuda, nepodnošljivo
nikuda. Počinje tu pred nama i proteže se celom dužinom.
Otvara se u jednu veliku sobu. Propuštaju ga. Pokazuje
krevet. Prozor.

Sedim za stolom. Jedva da išta jedem od svih onih
nagomilanih đakonija.
Pozornica je prazna. I u mraku. Navlače zavesu.
Postavljaju jedan mikrofon. Osvetljavaju ga jakim reflektorom.
Nagađam koliko je veliko društvo.
Zaslepljujće svetlo reflektora joj smeta. Stavlja ruku
na čelo. Nekoga traži u publici. Stavlja mapu na glavu. Duboko
se poklanja. Nesiguran aplauz. Prilazi mikrofonu. Suvog grla
počinje razgovetno da čita.
Ni dobro, ni loše. Baš onako da je pažljivo slušaju.
Posmatram publiku. Zdušno tapšu klimajući glavama.
Ona se sve više uživljava. Ruka joj dosta pomaže u
ovako efektnom čitanju. Pravi duge pauze. Uživa kada joj se
glas širi prostorijom.
Zevam. Pogledao bih na sat da ga imam. Jedva
održavam pažnju. I to zato jer mi se sve čini nekako pozna m.
Iz nekog razloga mi je poznat kraj rečenica.
Nekako, verovatno ni iz čega, mi dolaze delovi, detalji.
Nikada izgovoreni pozna detalji, delovi.

Nečuveno, dopada im se. I to ne samo publici.
Duboko se poklanja. Naši pogledi se dodiruju preko jakog
reflektora i nazad.
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Osluškujem sopstvene snove. U izvrsnoj predstavi. I
ja. Jedva želim da verujem svojim ušima.
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Odlazi sa bine. Skoro da se gušim. Moram da se
borim za vazduh. Blago. Lagodno, duboko udišem. Tvoju suzu
od spolja. Spoljašnji svež vazduh.
„Jesmo li na dobrom mestu?“ (gleda) „Suncobran?“
„Da ponesemo možda i suncobran?“ „Ne.“ „Ne!“ (teram)
„Bolje donesite nešto za osvežavanje.“ „Sa limunom!“ „Sa
dosta limuna!“
Osećam da se ovako ponašam. Kao da uživam u ovom
sadašnjem stanju, u ovom što mi se sada događa. Sviđa mi se.
Lepo je. A koliko sam se bunio na početku. (mrš m se) Kad
već mora tako nešto da se dogodi. Nek se dogodi. Dobro ću
se oproba . Ili ću se bar tako ponaša .
„Zar opet?“ „Šta će se sad dogodi ?“ „Jedno malo
iznenađenje.“ „Ne znam ni ja tačno.“ Gledajući na sat neobični
muškarac sa kragnom se nećka.
Iz gomile se pojavljuju povi u crvenim i belim
odelima. Stoje jedni nasuprot drugima. Povećava se
uzbuđenje. Atmosfera je napeta. Gledaju u mene. Trljam oči.
Započinju.
Počinju da plešu uz laganu muziku. Pažljivo obilaze
jedni druge. Čežnjivo. Kradom me posmatraju. Mišići su im
nape . Ali. Lica su im glatka i smirena. Veličanstvena.
„Kakva borba!“ „Bore se za život ili smrt!“ „Jeste
li razmislili šta želite da kažete?“ (okreće se prema meni)
„Govor.“ „Kakvu vrstu govora?“ „Pa znate, kod spomenika.“
(pokazuje ka njemu) „Ne, ne znam!“ „Kakvog spomenika?“
(maše glavom) (pokazuje nevericu)
Sve ih je manje. Postaju uznemireni. Nestrpljivi.
Iščekujem kraj. Da. Već bih o šao odavde.
Ostalo ih je dvoje. Jedan u belom i jedan u crvenom
odelu. Staju tačno ispred mene. Neobični čovek sa kragnom
mi nešto šapuće. Ne razumem ga. Mučna šina. Za korak su
mi bliže. Pristojno se poklanjaju. Ne znam šta treba da radim.
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Ustajem. Ruke držim široko razmaknute. Olakšale su.
Oni kleče. Poljubili bi mi cipele. Ne dopuštam im.
„Krenite!“ „Kuda?“ „Da pogledamo spomenik.“
„Neka sve lagano krene.“

„Valjda nam se neće smeja ?“, pres že me pitanjem
jedan. Njegov glas je zvuk cimbala.
Razmišljam kako to iz grohota nadolazi moj glas.
Kažem, i nabrajam, i govorim, i naglašavam. I.
„Biće to dobro!“ (osmehuju se)
Podižu me da osmotrim spomenik iz bliza. Pažljivo
svlačim ogrtač.
Sunce obasjava prostor između zuba tribina
(stepeništa). Najradije bih pobegao odavde. „Znamo da bi se
najradije udaljio.“ „Obuzima te želja da otrčiš odavde.“ Sedaju
pored mene. Ona dvojica sa anđeoskim licima. Čini mi se da
ne žele da me ostave samog. Jedan me smiruje tapšanjem po
ramenu.
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Prate trag moja dva stopala u obliku anđeoskog lica.
Ljudi. U okolini je sve u hnulo.

Zraci zalazećeg sunca me miluju po licu. Neopisiva
crvena i crna lica se skrivaju pred mojim zatvorenim očima.
Otvaram ih. Vidim im samo leđa. Sve su dalji. Već mi
i nedostaju. U meni zjapi sve veća praznina. Trnu mi i ruke i
noge.
Vraćam se. Tapšem im. „Šta mi to čekamo?“ „Da se
smrači.“
Pokazuje na nebeski svod koji se smračuje. Jedna
zvezda pada. Sve se s šalo. I. Svi. Uljudno čekaju dok brišem
svoje pocrvenelo lice. Ispravljam kragnu. Brižljivo nameštam
košulju. Duboki uzdah.
Ori se. Ječi. Moja muzika se s šava. Svuda je svetlost.
Dostojanstveno koračaju. Masa viče. Klimaju glavama.
Pokušavaju da me dodirnu. Obasipaju me poljupcima.
Odjednom su svi i srećni i tmurni. I ja sam.

Krećem. Napred. Ka stepenicama. U ušima osećam
otkucaje svog srca. Grlo mi je suvo. Noge mi klecaju. Padam
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Svečano se klanjaju. Ima i onih koji su čak i kleknuli.
Blagi povetarac. Lahor me miluje po licu. S že čak do tribina.
Ogrtač mi se cepa. Spada sa mene. Oni samo stoje. Zrače
svojom ljubavi prema meni. Ona dvojica anđeoskih lica.
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u nesvest. Nežno, ali i odlučnije me hvataju za rame. Pomažu
mi.
Izlazim na scenu. Masa jauče. Uzdišu. Grlo me grebe.
Glas uvijen u svilu. Počinjem bajkovito,
Prevela Ivana Ristov

Mióta a bakonyi bauxitbányák üledékét a nyuga
völgyekbe sodorta az eső, a faluban nincsenek többé szta
lányok. Az artézi kutakra hiába járnak minden reggel a mocsári
férfiak, nem tudják ki sz tani a szarvukat. És nincs mivel, a
lányokat kimosni sem. Véresre rúzsozo szájjal bolyonganak a
focipályán, és egy öregasszony száríto agyaggal dobálja őket,
ha el akarják hagyni az elkeríte telket. Ez már a hidrák ideje,
su ogja az erdész. A városi intéző bo al böködi meg az állatok
farát, feszes hús helye , nyálkával kitömö zsák. Apám már
nem jön ki a garázsból, csak az ajtó ala lehet becsúsztatni
egy tál levest, de azt is kiköpi az ablakon át. Kihullo fogait
egy ker lavórban őrzöm. Néha kórházat építek belőlük,
néha csak a nyelvem alá rakok egyet és boldog születésnapot
kívánok. Május végén a sertésadagoló mögö gyülekeznek a
fiatal férfiak, fehér ingben, arcuk bekenve iszappal. Termelési
gyakorlat, nyugtatják a városi rokonokat, fényképezni los.
A feldíszíte állatokat a traktorok elő hajtják, csengők
és kavicsok, a kántor csalánnal veri a férfiakat. Az ünnepi
menet elér a homokbányába, ahol a kiválaszto ak levágják
és verembe gyűj k a nők haját. A kántor felgyújtja a hajból
készíte máglyát. Néhány városi fényképezni próbál, őket
göcsörtös végtagjaikkal kezdik üldözni a mocsári gyerekek. Az
ége haj szagát az egész határban érezni, apám a garázsban
öklendezni kezd. Meglazult fogait a lavórba köpi, de közben
úgy mosolyog, mintha felhúzták volna egy intelligens lény
kezére. Ez i most a bauxit halála, semmi több.
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BAUXIT
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NEMES Z. Márió
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FRONTÁLIS ÁBRÁZOLÁS
ke en ásnak a kertben
két asszony ás a kertben
tökéletes kúpokat ásnak a kertben
nega v hordalékot és követ
mint egy folyamatábrán
két asszony ás a kertben
nincsenek kutyák a folyamatban
csak halál van és 3 kő
kúpokat ásnak a kertben

Od kada je kiša isprala sediment bakonjskih rudnika
boksita u zapadne doline, u selu nema više čis h devojaka.
Uzalud idu ondašnji muškarci na arteške bunare svakog jutra,
ne mogu očis svoje plugove. A nemaju čime da operu ni
devojke. Sa krv-crveno nakarminisanim usnama tumaraju oko
fudbalskog terena, a jedna starica ih gađa sušenom glinom,
ako žele napus ograđeni teren. Ovo je već vreme vukova,
šapuće šumar. Gradski nadzornik štapom bocka zadnjice
živo nja, umesto nategnu m mesom, sluzom napunjen džak.
Moj otac više ni ne izlazi iz garaže, samo mu se ispod vrata
može gurnu tanjir supe, ali i to pljuje kroz prozor. Njegove
ispale zube, čuvam u baštenskom lavoru. Ponekad gradim
bolnicu od njih, a nekad stavim jedan pod jezik i poželim srećan
rođendan. Krajem maja mladići se skupljaju iza vage za svinje,
u belim košuljama, lica umazanih uljem. Vežba proizvodnje,
umiruju gradske rođake, zabranjeno fotografisanje. Okićene
živo nje gone ispred traktora, zvonca i kamenčići, kantor šiba
muškarce koprivom. Praznična povorka s že do peščanih
rudnika, gde odabrani seku i bacaju kose žena u jame. Kantor
pali lomaču spravljenu od kose. Nekoliko varošana pokušava
da slika, njih okolna deca teraju košča m rukama. Smrad
izgorele kose se oseća u čitavom ataru, otac počinje da bljuje
u garaži. Olabavljene zube pljuje u lavor, a usput se smeška,
kao da su ga navukli na ruku jednog inteligentnog bića. Ovo
ovde je smrt boksita, ništa više.
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BOKSIT
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Mario Z. NEMEŠ
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FRONTALNO PRIKAZIVANJE
njih dve kopaju u baš
dve žene kopaju u baš
savršene brazde kopaju u baš
nega van talog i kamen
kao na grafikonu
dve žene kopaju u baš
nema pasa u procesu
samo smrt postoji i 3 kamena
brazde kopaju u baš
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Prevela Sandra Mihajlović
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