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ВЕСНАКАПОР

РЕЧИЗАЖИЛИЦЕУСЛЕПООЧНИЦАМА

Причалоседајемеђунама.Дасујојреченицебрзеитопле.
Дарањавајуиразгаљују.Даселепезаноћнепределе,засветлост,
завозове,запутникеизасневаче,завиђенеиникадвиђенепре
деле.Причалајејезикомдубокихстрасти.Омајушнимстварима.
Преливалаједноставнимшумомране.Размицаларечиуутеху.
Црвљивосттеларазлагалаусветличасте,праскаверадости.Могао
сиосетитисрце,крозњенеречи,причалисуоколо.

Причалоседајемеђунама.
Мисмохроничари.Мушканамјесвест.Нашјезикјесвеобу

хватан.Нашпосаојевелики.Умрежуухватитисвеколикествари
овогсвета.Датуме,узроке,последице,законе...нашзадатакје,
такомислимо,дапамтимо.Дабележимо.Преносимоирасејавамо
приче.Нашепричечврстосуужеисторије.Времејезакованона
шимписањем.Мисмоутемељивачиразума.

Кадсупочелидасеразносегласовиоњој,осталисмомирни.
Међутим,зналисмодајечекамо.Патилисмозабојама,запрозо
римаречикрозкојећесветлостшаратинашимпричама,желели
смодажилице,негдедубокоумирене,заиграјуиунашимслепо
очницама.

Мојотац,ВрховниХроничар,ћутаоје.Свисможелелидаје
нађемо.Фалионамјетајзачинупричама.Фалилонамјењено
срце.Сад,кадзнамодапостоји,никадсевишенећемосмирити.

* * *

Да, био сам то ја. На оном пе шач ком пре ла зу. Уз бу дљив је 
Бе о град у про лет ње да не. Све тлост се ра си па као веч ност. Све 
леб ди. Од бле сци на ок ни ма рас ко шних фа са да, зво но трам ва ја у 
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ко ји ула зиш, ко ра ци зби је ни у хит њу, на бе лим пру га ма рас кр сни
ца. Да, во лим да те пра тим у та кве ча со ве. Не при мет но. 

Увекутаквајутра.Појављујешсе.Ураскошисунчевихпру
га.Кадкренемдатеухватимзаруку,некосепомерииспред,и
хитронестанеш.Појавишсенадругојстрани.Кадбидавикнем,
Бошко,зашкирпегуме,зазвонитрамвај...измеђудватрена,повик
останезаглављен.Итивећзамичешураспараноплатнодана.
Измеђудветитрајућесветлости.

Оно мад, кад сам те тра жио, на до пу сту из ме ђу две сме не 
на по ло жа ју, ка ква за бу на. Под мра ком, кли за вим сте пе ни ца ма, 
упам тио сам: пра во, ис под др во ре да, па он да де сно, ни ка ко ле во. 
Мрак ши ба ле де ни ца ма, ја ну ар је. Че знем да ми отво риш вра та. 

Вадимизпећницедивнежутекифлице,каомалимесеци,
миришунавремепородичнихокупљања.Чајодмајчинедушице,
донеосинекидансапланине,накојојстрепиш,накојојразмењу
јешповикесаонимапреко,моташшкију,блиставкаосунце,ме
љешвремепредано,каоводеничаржито.Чај,тајчај,мирише.На
свето.Савијамдлановеизнадмалогдрхтавогчајника.Чекамда
покуцаш.

Кр та је ноћ. Му кла. Не мам ку ћу у овом гра ду. Спа вам у ту ђем 
кре ве ту. Мај ка пе гла и за те же ру бо ве чар ша ва, али они нам и 
да ље се ку ср ца, и ни шта не ми ри ше као на ши бо ро ви, та мо, где 
је цр на ру па, сад. Уме сто ку ће. Се дам на љу ља шку ис пред глу вих 
про зо ра. Не знам шта ни је у ре ду. Због че га не мо гу да те на ђем?

Исатрастежевреме.Малимесецикифлице,хладнису.Пара
изчајника,плачеуледнимћошковимасобе.Боровиизнадпрозо
ра,стешњенигробљемипланиномиза,црњисуодноћи.Нијему
стало.Мислим.Инамалемесецепадакиша.Каопоплаваизлива
семојјад.

Ко жа ти је глат ка. Упла шен сам. Мо там ци га ре, смeјем се. 
Сме штам се у тво је око. Да, би тан је од раз у оку. У пр вим ча со
ви ма де ље ња. Кад за мет неш не ко га у очи ма, по сле, као би сер, у 
ме кој утро би, он на ра ста. Ни сам баш, да ка жем, ис ку сан са же
на ма. Во лим да при чам с то бом. Та ко на ра ста на ше за јед ни штво. 
Док пр сти ма хва там тво ју ко жу. Кли зим њо ме, као по во ди у 
ко ју за ра њам, да бих за бо ра вио да по сто ји свет. Ова кав ка кав 
је сте. Го ре, по сле пу ца ња. И псов ки.
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Причаш.Незнамзбогчеганедашдачитамтвојекраткести
хове.ПомињешРаичковића.Витмена.Цветајеву.Нисамправедна,
аликрозмојеуширазмотавајуседугачкистиховиБранкaВ.Ра
дичевића.ИсветМ.Павловића.Јед на је же напре шла са мном 
ре ку.О,тубиданасзаробим.Утупесму.Тунамјеместо.

Да,доносишиједнукитицуљубичица,исподвојничкеблузе.
Ишакулешника.Кажеш,имаколикохоћеш.Горе,поднебесима.
Многојетаквихдарова.

Пажљивосидужиосвакикомадуниформе.Све,башпомери
затебе.Тебе,којикаохукстојишизнадрекеизнашдајеовосамо
одсечаквремена.Исвета.Тужносижив.

Ле по ми је у тво јим ре чи ма. Ту сам те за во лео. Свај ти Бо же. 
И по ми луј Jаки! Кад је све про шло, ра ши ла си вре ме. Ла ко. Са мо 
све тлост за ти тра, као од бле сак. Мо гла си би ти хи рург. Ни ко не 
при ме ћу је. Да не до ста је мо. Јед на је же на са мном пре шла ре ку. 
Сад раз у мем. Ре кла си, ни ка ко де сно, пра во па ле во. По сто је не ки 
ре цеп то ри ко ји бло ки ра ју ре чи, и раз у меш по гре шно. Упо зо ре ње 
иш че зне. Оста не траг, ни ко ме од ко ри сти. Се део сам на деч јој 
љу ља шци. И пла као. Ниг де не ма ме ста за ме не, ми слио сам. По гре
шан пу то каз. По гре шан смер. Ни је ни хте ла да до ђем. Сад ми се 
сме је, ми слио сам. А снег је ве јао. И ле ди ле се ре чи. 

Женакојусиодабрао,изродајенемуштих.Неможешјој
просипатисмехнакрило.Онанемарукекојегамогузагрлити.И
чувати.Секломејеисподребара.Шириласампомразучаршаве
набалкон.Шириласамречи,празне.Држаосијезаруку,млако,
алиобећавајуће.Гдесаммогласакритиочи?

Кадабисечулипуцњиизнадграда,постављалабихдрхту
равичајникнасупротсебе,иудисала.Мрвиосестрах,каозвезде.
Пузиоси,прекокамења,крозкоприву,гњечиољубичице,сабијао
снег,блато,прашину.Намештаооконавизирзаноћномерење
другог,даоннебитебе,изубимагрицкаодоњуусну,споро,и
заводљиво,каокадноћпокоравасвет.Виделасамте.Каоблагу,
беличастунит,сакривеног,дрхтавог,повијеног,доксузвездепро
казивалесвенашенапоредабудемонесазнатљиви.Мириснапара
изчајникачинитебудним.Седим,дугоуноћ.Гледамустолицу
ишољицупрекопута.Акоостанешбуданумрклојшуми,изнад
реке,напланини,насмејаћетисесвет,изјутра.

Му кло, чу јем гла со ве, тра же нас. Че ка мо их. Не ћу пу ца ти, 
не ћу пу ца ти. Не ћу пу ца ти. При сло њен на бу кву, је два да ди шем. 
Јед на је же на пре шла са мном ре ку... глас се одва ја, до ла зи из 
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уши ју, пре ли ва се кроз ста бла. Ко оста не бу дан, спа сен је. Игра
мо се жмур ке. Они на ма, ра фал. Ми њи ма. Они тр че. Ми пу зи мо. 
Псу је мо. Псу је мо. Ја у че мо. Ур ла мо. Шу ма нас за во ди. Ми тр чи мо. 
Они пу зе. 

Цве то ви на твом чај ни ку, про су ти као зве зде не бом. Кад се 
за вр ши рат, по бе ћи ћу с то бом. За бо ра ви ће мо мо ју же ну. Због че га 
је др жим за ру ку? Ње на ти ши на је не му шта. 

Кадасутедонели,имаосиуустимареч.Загледанурастре
ситовремеизнадсебе.Кажудамртвациотворенихочијуводеоне
којиихвиде.Сапелосецелонебо.Узгрченојусни.Непостоји
ништавише,кажетвојажена.Остављатесамог.Остављатемојим
речимакојећешпровестикрозвечност.

Али тво је су ре чи жи ве. Ни кад не гу бим ра дост. То пло је у 
њи ма. Као у ме ћа ви, кад се на зи ре све тлост лам пе. Као пуц ке та
ње др ва, у со би док кли зим тво јим ру ка ма као ме се чи на по дат ном 
во дом.

Доксипадаосалитице,кажудајевејавицакаооблакобмо
тавалатвојетело.Аречисувејале,сасвихстрана,драгаДоротеја.
Умојенаручје.

Бе ло је. То сви зна ју. У свим при ча ма из ма гли ца и ти тра ва 
бе ли на пру жа ју се по сле ово га све та. До чим, ја пра тим твој ко
рак. И ре чи. Рас па ра ни шав, и но гом пре ко ра чу јем у рас пр ше ност 
то плог да на. То плог као ја стук пре бу ђе ња. Ле по је у Бе о гра ду, на 
пе шач ком пре ла зу, оп се њи ва ти тво је очи. 

* * *

Нисампричаоникоме.Осећаосамдајеблизу.Даћеменаћи.
Самотребабитистрпљив.Данисеизмичу.Нашепричепостају
штуре.Бацамомреженаречи,каоловцинашкољке.Изудубина,
вадимосамоогорчалестрахове.Имонотонескелетеоглоданих
прича.Свисмонаопрезу.Даховисунамплитки,аловачкестра
стидубоке.Њушимосвештопромакне.Светјепрепунсржи,
кажунавестима.Женеугаслихочију,илицамлађиходкоже.

Тишисамодсвојесенке.Књижараукојојстражаримпрепуна
јекорака.Идахова.Налазисенараскрсницисакојесемрешкају
сенкеусвимправцима.
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Надкуполомградажеженасветлост.ВеликиХроничар,мој
отац,додирујепрстимаслованахартији,садивљењемпита,како
сијенашао?Смешкамсе.Имамтектридесетгодина,инесмем
никомедапроказујемпут.Акобихимрекаодамејечекала,поред
полицесветлости,идајесвештојетребалорећибило:Го спо ђо, 
мо лим Вас...исмејалибиме.

Међутим,онајестајалатамо,поредтеполице,свакогадана.
Очијуупртихузрнастусветлост,размрвљенупескиранимста
кломпрозора.Чекала.Послебипроминуланараскрсницуипре
трчавалапешачкипрелаз.Лаконого,увеккаодапратинекога.

Заиста,свештосамрекаобилоје:Го спо ђо, мо лим Вас...И
обмоталамејетоплина.Иречисувејалеизњенихочију.Лепиле
се,ројиле.

Причанијесамоубележењу,онајеуситнимцветовимачај
ника.Ужишкамаватре,упогрешнојадреси...њенеочисуме
понеле.

Иевоприче.Топлеиподатне.Одкојетитрајужилицеуслепо
очницaма,драгихроничари.


