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ТА ЊА СТУ ПАР ТРИ ФУ НО ВИЋ

НЕ ДО СТА ТАК

I

Оскар, јад ни Оскар, још је дан ко јем жи вот за у да ра на де ка-
ден ци ју и бе сми сао.

Или мо же и ова ко; про ла зио сам за не сен пи ја цом, оба сјан 
сун цем ка сног ље та и ми слио сам ка ко ту сласт же лим уло ви ти и 
по ди је ли ти с не ким. Ку пио сам ки ло грам смо ка ва. Би ле су упа ко
ва не у про вид ну, пла стич ну ку ти ју. По су те жу тим фле ка ма. Чим 
сам ушао у ку ћу рас тво рио сам јед ну. Под пр сти ма је би ла твр да 
и слу тио сам об ма ну. Уну тра бље ди ло, не здра во ро за као мла до 
ме со, рас пук ну то са ма лим би је лим цр ви ма ко ји су успо ре но ми го
љи ли на све стра не. Ли чи ли су на не ке бес крв не жи ли це, без во ље 
и сна ге, при сут ни тек да ми да ју до зна ња да су ту, је два жи ви у тој 
мр твој, пре ра но от ки ну тој и не до зре лој смо кви у ко јој је тру ље ње 
пре сти гло зре ње. То ни су би ли ве се ли, де бе љу шка сти цр ви што 
свр дла ју по утро би пу ној ше ће ра, то су би ли тан ки цр ви, ома мље ни 
тру ље њем.

Не знам за што, та смо ква ме је под сје ти ла на гри јех, по чи њен 
из оча ја и не ке ду бо ке не свје сно сти. Гри јех ли шен и стра сти и 
зна ти же ље. Отва рао сам их слу ђе но јед ну по јед ну и у сва кој – од
су ство бо је и ви шак јад них цр ва. У ме ни је ра стао ужас. Мр зио 
сам тр гов ца што ми је про дао ово му че ње на мје сто сла сти. Гу рао 
сам од врат ни при зор од се бе. По тр пао сам смо кве у пла стич ну 
ку ти ју и ба цио их у сме ће. Ла жем. Ни сам их све ба цио. Јед ну сам 
по јео. С тим цр ви ма и ли ше ну сла сти. На тје рао сам се. Да про гу
там соп стве ни ужас и га ђе ње. 

Же ни и си ну сам, кад су ушли у ку ћу, пре ћу тао мањ ка вост 
во ћа ко је сам им по нио са пи ја це.
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Не ко ли ко да на по сли је епи зо де са смо ква ма до био сам крат ко 
пи сам це. Би ло је на мом рад ном сто лу. Пи са ло је сит ним, нер во
зним ру ко пи сом (слу тио сам лик љу те дје вој чи це иза све га) – Же на 
вас ва ра.

II

Ста рац вам се сми је у ли це и ње гов под ли сми јех ка зу је – то 
је тај на за на та. По ми ри ти се са ма лим за там ње њи ма, са сит ним 
цр ним ру па ма ра су тим по ти је лу из ко јих ки ди ше про стран ство 
ко је вас рас тва ра. По гле дај те ре кла му пре ко пу та. Сви јет је мје сто 
за си ја но из лу ђу ју ћим по ру ка ма – No li mit – ужи вај те у бес крај ној 
ко му ни ка ци ји. Же лим ужи ва ти у бес крај ној ко му ни ка ци ји с ва ма. 
Сје ди мо на сме тљи шту, уро ње ни у бу ку и на ша ли ца су час ја сна, 
час за му ће на. Ме не ствар ним чи ни мо гућ ност да вам при чам. Вас 
мо гућ ност да то за пи ше те. Чо вјек плу та по по вр ши ни јер је из гу
био осје ћај гдје и кад тре ба да за ро ни да би из ро нио оку пан и свјеж. 
Ре кла ме, сли ке, иде је, оне ша ма ра ју и ки да ју буб не оп не оне обе
ћа ва ју бр за спа се ња за ва ше умо р не очи, оне из ба вљу ју из стра ха 
уби ја ју ћи мо гућ ност да се ствар но упла ши те и ви ди те да је ваш 
жи вот са мо ре кла ма угу ра на у те ле ви зор.

Пред ла жем вам да при чу поч не те (опро сти те што се ми је шам 
у ваш бу ду ћи по сао) са јед ном од ове три ре че ни це. Ода бе ри те 
ко ја вам ви ше од го ва ра:

1. Чо вјек је за гли бљен сам у се бе као у жи во бла то док на 
про план ку пје ва ју пти це. 

2. Све је би ло јед но став но – сва ко при је и сва ко по сли је би ли 
су већ дрх та ји ми ну лог вре ме на.

3. Био сам во љан ла ко и ње жно скли зну ти у гри јех. 
То упу ћу је на ме не. Не мо ра те да ме ци ти ра те, до вољ но сам 

вас зло у по три је био да сло бод но мо же те да ме пот кра да те. Ио на ко 
у јед ном тре нут ку... Али за што жу ри ти. Пи та ње ау тор ства је нај
ве ћа бе сми сли ца. Сли је пи Хо мер пје ва у ва ма, Ан ти го на тр чи да 
са хра ни сво га бра та при пре ма ју ћи смрт се би са мој, Гил га меш, тај 
не срећ ник ко ји во ли чо ко ла ди це с уку сом бе смрт но сти, као сва ки 
та тин син, не ма сна ге да про бу ди успа ва ног бо га у се би и уми ре 
же дан крај је зе ра из ко јег га до зи ва Нар цис са по гре шном исти ном 
о не мо гућ но сти љу ба ви, јер по гле дај те, упра во нам у су срет тр чи 
јед на ко шу та са очи ма ко је свје до че да је љу бав мо гу ћа. 
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III

(На про план ку пје ва ју пти це)

Чо вјек је за гли бљен сам у се бе као у жи во бла то док на про-
план ку пје ва ју пти це. 

Чу ди те се што вам ни шта ни сам го во рио о мај ци. Њу сам оста
вио за крај. Оче ви, си но ви, же не, а на дру гој стра ни мај ка, обје ше на 
о јед ној гран чи ци, на са мој иви ци пу та ко ји не во ди ни куд, ко мад 
зе мље ко ји је отац ку пио пред сам од ла зак у рат. Ра дост. И по том 
ни шта. Не мо же се вје ро ва ти да ти је ло мо же ви си ти о јед ној та ко 
тан кој гра ни. По ми слиш ка ко је жи вот за и ста јед на тан ка нит, а 
мај ка је тан ка же на, пре тан ка за жи вот без му шкар ца. По ма ло сам 
је мр зио. Ра зу мио сам ње ну жа лост за њим, али зар ни сам био до
во љан раз лог за жи вот. Њен. Жи вот ко ји сам упор но по ку ша вао ски
ну ти с те гран чи це и вра ти ти на ову стра ну ка се би (али она је ју
ри ла у су срет ње му). Ме ни су трај но не до ста ја ли то дво је су ви ше 
оп сјед ну тих со бом, јед но дру гим, мр жња ма њи хо вих по ро ди ца. 
По бо гу за што је њу оже нио? Би ла је нај мр ша ви ја, има ла је пре ви
ше сјај не очи, прог но зи ра ли су јој лу ди ло или ту бер ку ло зу. Оти
ма ла се не ка ко од све га, крх ка и ло мљи ва. Осим од мог оца. Он је 
био ње но трај но пи јан ство. Ни је то учи ни ла од мах. Кла ти ла се не ко 
ври је ме по зе мљи, по мје ра ла се као ка заљ ке са та са осла бље ном 
ба те ри јом, ту и та мо би се тр гла, стре сла нер во зно про ма кла, а он да 
опет по то ну ла у оба мр лост и уко че ност. На дао сам се сво јим дје
ти њим ра зу мом да ће је жи вот по ни је ти као ме не игра. Да ће је 
про бу ди ти. До зи вао сам је уви јек пре ја ко и пре ви ше као и тог 
да на ка да ме је не ка зло коб на слут ња ву кла ка њи хо вом оми ље ном 
окрај ку зе мље, отуд се, кад се ма ло из мак неш и иза ђеш из за ба че ног 
угла ја сно ви ди на ша ма ла, као у бр до зби је на, ку ћа о ко јој су они 
са ња ли а ја сам јој ши рио по ло мље на ре бра ка ва ни. Оста ни са 
мном трај но је мр мља ло не што у ме ни сви ма и све му што сам сре
тао јер тај ужа сни страх је ра стао уви јек ка да ми је жи вот ба цао 
на зад у ли це онај не под но шљи ви тре ну так иш че ки ва ња при је не го 
што ћу иза тог крат ког и оштрог лу ка ка ни гдје угле да ти ње но 
ти је ло пре ло мље но њи ха њем као не ки лист, не ки са мрт ни вје тар, 
не што што има у се би за то чен ужа сно бо лан траг ље по те. У том 
раз ма ку из ме ђу ме не и ње она је би ла тра гич но ли је па и не до ступ
на. По том је бол оку пао сви јет и ја сам пао на зе мљу и оба мро и 
ни ко ни је до ла зио са ти ма, да ни ма, го ди на ма и на ша ти је ла је раз
нио вје тар и то ли ко је про шло вре ме на да сам за бо ра вио на ту смрт 
и смрт ност и са мо је зе мља ње жно њи ха ла њу и ме не у сво јим 
гру ди ма и ни шта ни је још уви јек има ло сво је ко нач не об ли ке и 
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сви јет је за пао у јед ну нео бич ну при вре ме ност и ми рис зе мље је 
био утје ши тељ ски као ње на ко жа и ја сам за спао и на шли су ме и 
од ни је ли и по сли је про бу дио се не ки дру ги ја а она је са мо отр ча ла 
с оне гран чи це, од ве за ла се са ма и пле ше с оним ли је пим чо вје ком 
ко ји има ру пу од мет ка из над обр ве. То је мој отац. Све љу бав не 
при че кадтад има ју сре ћан крај. Тан ки су и ли је пи док их од вла чи 
то пли љет њи су мрак а ја оста јем сам на те ра си со бе. Ни сам вам 
ре као да ми се по не кад де си да ви ше не раз ли ку јем гра до ве и да, 
кад се про бу дим, јед но крат ко ври је ме не знам ко сам. Он да стиг не 
при јат на из ма гли ца, по том огро ман страх и за тим се по ја вим и 
ствар ни ја – овај ко ји вам го во ри. Ка да же лим да вам се до пад нем 
ли чим на оца, око мо је гла ве зви жде ме ци, мо ју крв по ди же ре во
лу ци ја дав но за спа ле че жње, мо је ми сли по де бља ва мо гућ ност 
ју нач ке смр ти, ка да же лим да вам бу дем бли зак ли чим на мо ју 
мај ку, сјен ка сам ко ја леб ди свуд око вас, оба ви јам вас, ми лу јем, а 
чим по сег не те за мном не ка не из вје сност за те ту ра сав про стор и 
ви упла ше ни по ми сли те ко ме сте то по вје ри ли соп стве ну па жњу. 
Да ли је то ње жно шап та ње са мо бес тје ле сни дух. Па зи те, он је 
је ди ни мо гао нео кр њен про ћи кроз кљу ча о ни цу со бе у ко јој су 
тра жи ли да не што при знам, не што одам и бу дем одан зе мљи у 
ко ју су се већ умо та ли и отац и мај ка. Јед но је оти шло гла сно с 
пуц њем ко ји рас пр ска ва и дро би ме не, мај ку и ку ћу, дру го не чуј
но, као ти ши на ко ја је оста ла по сли је, као во да ко ја скли зне низ 
гран чи цу, као лист по мје шан с вје тром – ка да по ле ти увис па пад не 
и не чуј но се раз дро би по зе мљи. То дво је су оти шли ру ку под ру
ку све пје ва ју ћи о град њи бо љег сви је та. Је ли то чо вјек у оди је лу 
по ме нуо бо љи сви јет си ро че ту на сто ли ци. Са мо же лим ку ћи си ну, 
са мо же лим ку ћи си ну... по на вљао сам у се би и бје жао кроз ру пу 
у бра ви. Био сам без о бли чан. При стао сам да из гу бим ма су и за пре
ми ну, хтио сам са мо би ти бли зу, крај ње га. По сто јао је и при ја шњи 
жи вот. И мој. И њи хов. Уви јек при је, још при је по сто ји је дан при
ја шњи жи вот. Отуд зна те да је си гур но не гдје и не кад по сто јао и 
рај јер кад вас из ба це из при ја шњег жи во та и ви пр ви пут осје ти
те оштар рез сти да по пут жи ле та на ли цу и кад вам гур ну ква ку 
у ру ке и на јед ном се на ђе те усред ни че га, ви се сје ти те рај ске 
си гур но сти и стег ну то сти у ма те ри ци сви је та. Али мо ра ли сте 
иза ћи, го во ри те са ми се би и убје ђу је те се ка ко је је ди ни пут, пут 
ка ва ни, ујед но и ис пра ван и нај го ри. Тек по сли је сам се пи тао на 
шта сам то све при стао са мо да ме пу сте из со бе у ко јој је би ло то
пло и ти је сно. 

Је ли вам до бро?
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По сто јао је при ја шњи жи вот. По гле дај те мог си на, он се уру
ша ва у се бе са ма. Ње му чак ни је ни тра ги ка исто ри је по треб на. 
Он пле ше у углу и са мо нас по сма тра. По ма ло му и за ви дим. Пао 
је у са мо за бо рав, не осје ћа ни ка кву спо ну са свим овим о че му вам 
при чам, ци је ли низ не сре ћа ле ти не гдје ми мо ње га и про ма шу је 
га, он је уло вљен у соп стве ну. Тач ка је ко ја леб ди и не при а ња. 
Не ма те рет сје ћа ња ни на шта осим на јед но при вид но без бри жно 
дје тињ ство. Пи јан је, ка же ал ко хол убла жа ва оштре иви це сви је та 
оче ва. Мр зи ме. По мрач ним ка фа на ма сје ди и при ча ка ко тре ба 
смак ну ти ове ста р це ко ји ши ре уста ја лост, до ла зи но во ври је ме дру
га чи јих љу ди. Ми слим о то ме ка ко би би ло ли је по да су ствар но 
дру га чи ји али над сва ким сје ди је дан исљед ник ко ји че ка да их по
зо ве у со бу на раз го вор. Мој син је одав но из гу бљен и уско ро ће 
за ва пи ти: Оче мој за што си ме оста вио. И ту се већ по ја вљу је чи тав 
низ оче ва и си но ва уло вље них у ис тој игри. То ће мо пре ско чи ти. 
Не под но шљи во је ми сли ти ка ко и Бог па ти уло вљен у соп стве ној 
зам ци. 

Све је ипак до бро. Син је са мо не до зре ли дје чак до чи јих уши
ју ће тек сти ћи ша пат ка да бу де мо гао отво ри ти сво је ср це за ту ђе 
ри је чи. Ка фа не су то пла и мрач на мје ста. Он још уви јек спа ва у 
ма те ри ци. Опа сан као сви они ко ји тек тре ба да се ро де и на не су бол. 

Ше стов је ми слио да над моћ бо го ва над љу ди ма ни је ни у 
не по гре ши во сти, ни у све мо ћи већ у том што ни су мо ра ли про
па да ти због не до стат ка. Све моћ је би ла скри ве на у мо гућ но сти да 
по сег ну за оним што им тре ба и ис цје ле се.

Гу штер с от ки ну тим ре пом је про ју рио дво ри штем. Дао сам 
му име Не до ста так. Не до ста так је шмуг нуо у грм. Још уви јек млад 
и пун на де осје тио сам то бол но мје сто гдје за по чи ње по нов но 
из ра ста ње от ки ну тог ди је ла ме не. Го спо дин у оди је лу је устао, 
ре као да смо се све до го во ри ли и за тво рио вра та. Док смо ишли 
ду гим и чи стим ход ни ком ми слио сам ка ко су вра та ухва ти ла по
ла гу ште ро вог ре па. От ки ну ти па тр љак се ба тр гао по пра зној 
со би. Ни шта не бри ни те, по ру чи вао је гу штер. Из гу би те ли вје ру, 
на ћи ће те дру гу, за сје че те ли но жи ћем по др ве ту не ко ли ко пу та 
не хај но у ње му ће се ука за ти ли це за бра ње ног Бо га, за че пр ка те 
ли до вољ но ду бо ко по се би уви јек ће те до так ну ти не чи ји леш. Тих 
да на стал но се мо тао по дво ри шту тај гу штер, ње жно ма те ри ја
ли зу ју ћи мо је ми сли док је оса ка ћен ју рио уо ко ло. Го во рио сам 
се би ка ко је он мој учи тељ. И по ју рио сам за же ном на пла жу док 
јој је пе шкир пре ба чен пре ко ра ме на уда рао по ле ђи ма да ју ћи мо
јим очи ма смјер и ри там кре та ња. Пла жа је би ла све бли же и за
јед но с њом љу ди за ба че ни у бла же ни са мо за бо рав. 
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Си гур но сте то ра ди ли, кад сте би ли ди је те, ву кли ли ни је од 
бро ја до бро ја и он да би пред ва ма ис кр сао не ки лик, ли це оми ље
ног цр та ног ју на ка. Не ко ли це ко је у се бе ску пља све тач ке и об ли
ку је пор трет на сто ја ња ва ше ру ке. Са да вас мо лим да ми по мог не те 
у цр та њу. Си гур но и вас за ни ма чи је ли це ће на ста ти ме ђу свим тим 
тач ка ма. Већ слу ти те? Не мој те ми го во ри ти. 

Још уви јек же лим би ти из не на ђен. 

(од ло мак из ру ко пи са ро ма на Као отац и син)




