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МИ ХАЈ ЛО ПАН ТИЋ

НОЋ У ШАХ ТУ

(Ри мејк, се ћа ју ћи се Е. А. Поа)

По не што се у том мра ку ипак мо гло ра за зна ти. Све тла ни је 
би ло ко ли ко ни за онај уски про цеп ис под вра та, јер та ква ни су ни 
шкљоц ну ла за мном, ни од трач ка све тле ће бу бе у мр клој но ћи, 
ни од зве зде из над на час про ки ну тог обла ка, не где у пу сти њи... 
Али су се мут ни обри си све јед на ко на зи ра ли, ви ше као у не ком 
цр вен ка стом од сја ју ста ре фо то ла бо ра то ри је у ко јој се раз ви ја ју 
не га ти ви. Био сам је дан та кав, соп стве ни не га тив ни оти сак. По-
ли циј ски слу жбе ник ре као ми је по оба вље ним фор мал но сти ма, 
спро во де ћи ме до на крај ход ни ка:

– Си ђи до ле низ те сте пе ни це и пре спа вај, ју тро је од ве че ри 
му дри је.

– За што? – пи тао сам, још за ди хан, у ства ри, и да ље уз не ми-
рен, по сле све га. По ми слих да га ис пра вим, да му ка жем ка ко је 
„си ђи до ле” пле о на зам, не мо же се си ла зи ти на го ре, али от ћу тах, 
био је од не куд сим па ти чан тај по ли ци јот, пој ма не мам за што...

– Ма, слу шај шта ти го во рим, си ђи и не пи тај ни шта. Ја ћу 
ти ре ћи, по шту јем на ре ђе ње, а и то што си ста ри ји чо век, ни је ти 
ме сто у бр ло гу. Све ће ли је су кр ца те. Знаш, ми ни смо за твор, не го 
обич на ста ни ца са две при твор ске је ди ни це, у њи ма је са да за гу-
шљи ви је не го у ау то бу су, гун гу ла, при ја шко мој и бра те по дру гом 
кра ју вас пит не па ли це, љу ди гу ра ју но жне пал че ве јед ни дру ги ма 
у уста, ов де ћеш бар би ти сам, ско ро па свој на сво ме.

Ни сам имао сна ге, а ни да ха да би ло шта ка жем. Он је на ста-
вио, као на ви јен:

– Ко је сте ви лу де гла ве! Шта ту по ва здан де мон стри ра те, као 
да ће се не што ти ме про ме ни ти. Хо ће, хо ће си гур но, без ди ску си је, 
али са мо на го ре.
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Ипак је до бро што га ни сам ис пра вио, си ну ми. Ево, ле по ми 
чо век об ја шња ва да си ла зи мо на го ре. Он ни је пре ки дао, упо р но 
је млео:

– Ви дим да си озби љан и шко ло ван, хај де што сту ден та ри ја 
лу ду је, не ма па мет ни ја по сла не го да ме ња свет, али ви, већ офу-
ца ни, код вра га се ло ма та те по ули ца ма. Лу па те шер па ма, зви жди-
те и га ла ми те, про во ци ра те и на пе сни ча ње по зи ва те оне што им 
но ва уни фор ма сто ји као са ли ве на. Као да и то, ве се ли не, ни су 
ва ша и на ша де ца, као да и она не тра же на чи на да не ска па ју од 
гла ди. Е, то ни ка ко не мо гу да уту вим.

По бо јао сам се да је ње го ва ти ра да тек увод у це ли ну, про ле-
го ме на ис црп ном пре да ва њу о уза луд но сти ре во лу ци ја, али је, на 
сре ћу, гу ра ју ћи ме пр стом из ме ђу ло па ти ца, као пу шча ним вр хом, 
на до ле, пре ма по дру му, све до овал ног отво ра у по ду, још са мо 
про мр сио:

– Ух, ко ли ко вас је. Спа дох с но гу од по сла, три да на се ни сам 
изуо. Хај де, си ла зи, ту ћеш се до зва ти па ме ти, ако је имаш. От куд 
знам, мо жда имаш, мо жда не маш, ни је мо је да о то ме ми слим.

Си шао сам, ме тал ним сте пе ни штем, шта сам дру го мо гао. 
Над мо јом гла вом шклоп нуо је те шки ме тал ни по кло пац.

И чим је по кло пац шклоп нуо, уро нио сам у та му, гу сту као 
оло во. Не сви клих очи ју, све јед но да ли сам жму рио или рас ко ла-
че но зу рио у цр но те сто, то нуо сам у ко ви тлац ми сли. Ни сам их 
об у зда вао, а и че му, као да је то би ло ко ме би ло ка да ус пе ло. Ми-
сли су јед но, а та ко зва но ја не што са свим дру го, ми сли иду где се 
њи ма хо ће, као бу ји ца, као сти хи ја, као са свим про из во љан, не-
пред ви дљив след сли ка и тек на го ве ште них ре чи, на го ми ла них 
она ко ка ко пад ну, за пи са них на ис ки да ној, оште ће ној, из бле де лој, 
арит мич ној маг не то фон ској тра ци све сти. Ако смо би ло шта, ако 
уоп ште је смо, он да смо са мо то, та хр па на су мич них, не из го во ре-
них гла со ва и чул них ути са ка ко ји ни ка ко не мо гу да се по ве жу.

Да, био сам за ди хан, збу њен, бе сан, ус па ни чен, ис це ђен па 
кло нут, бо ле ла су ме ле ђа, од уда р ца пен дре ком ко јим ме је не ки 
остра шће ни, осо ко ље ни мла дац у ма не кен ски скр о је ној уни фор ми 
опам пр чио, не оба зи ру ћи се на чи ње ни цу да сам му мо гао би ти 
отац. Ко зна, мо жда сам му и био! Све се то до го ди ло два-три са та 
ра ни је у гу жви на ста лој ка да је ко ло на де мон стра на та по ку ша ла 
да про ва ли кор дон, по ста вљен дво ред но, по пре ко бу ле ва ра, по пут 
не ке с не ба па ле рим ске ле ги је ко јој је пре две хи ља де и ку сур 
го ди на за пе ње ни tri bu nus mi li tum дао уз бу ну и он да је те ле по р то-
вао на но во бе о град ски кру жни ток, из ме ђу згра де ар хи ва, по ли-
циј ске ста ни це, оп шти не и гро зда со ли те ра, ка мо смо као клин ци, 
у про шлом ве ку, од ла зи ли да игра мо ба скет или да се од на вр лог, 
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без раз ло жног бе са ши ба мо са вр шња ци ма, мот ка ма, ци гла ма, пе-
сни ца ма, бок се ри ма, чи ме год. Би ло је то у вре ме кад су срећ ну 
де цу у ђу бре ба ца ли, а по бу ње ни сту ден ти – увек ти не смај ни, 
по бу ње ни сту ден ти! – пу шта ли ко се од те шке ту ге и жа ло сти, и, 
сви од ре да пе сни ци, огре зли у вел тшмер цу, раз но си ли мле ко у 
ста кле ним фла ша ма до кућ них вра та. Ду га ко ло на очај ни ка свих 
уз ра ста ва ља ла се бу ле ва ром пре ма ста ром гра ду, али су је на 
Бран ко вом мо сту са че ка ла окло пље на бор на ко ла, са во де ним то-
по ви ма, ма чи ста иди ла, та ко ре ћи со нет ни ве нац, па смо окре ну-
ли на траг, не оси па ју ћи се, ре ше ни да не од у ста је мо, и та мо, на 
скве ру, пред згра дом оп шти не, су ко би ли се са све же свр ше ним 
ди плом ци ма по ли циј ске ака де ми је.

Па дао је пр ви су мрак, нај пре там но жут, па сив, по пут пра ха 
за тро ва ње бу ба шва ба. Зи ма се ни је пре да ва ла, ни ми се ни смо пре-
да ва ли. Из да на у дан клип са ли смо одав де до та мо и на траг, као да 
цр та мо но ву град ску ма пу и по њој по вла чи мо су лу де ди ја го на ле.

По че ло је уо би ча је но, зви жда њем, пљу ва њем, по не ком ка ме-
ни цом, уз ви ци ма при лич но ин вен тив ног, на тре нут ке чак по ет ског 
са др жа ја, а он да је не ки ју че пр ви пут обри ја ни де чак у нов-нов ци-
ја тој уни фор ми, из стра ха или услед по ни же но сти и увре ђе но сти, 
ко би то мо гао зна ти, пре ко ра чио овла шће ња, и мла ду же ну, ко ја 
је ста ја ла на не ко ли ко ме та ра ис пред ме не, из све сна ге те шком 
па ли цом ошај да рио пре ко гру ди, пу кла јој је дој ка и па ла је без 
све сти. На сту пио је ужас, стр ка и па ни ка, гу ра ње и га же ње пре ко 
те ле са, ма кља ње као у не ка квом ло ше из ре жи ра ном фил му. У ње му 
сам, при зна јем, ужи вао и као по сма трач и као при лич но аги лан 
уче сник, та ко зва ни ја, раз о ча ра ни пе де сет пе то го ди шњак ко ји је 
на тре нут ке, о, све та лу до сти, по ми слио да од су тра дан мо же по-
че ти с ју га на се вер, а не са ис то ка на за пад, ка ко су нас учи ли у 
шко ли, и на фа кул те ту, да бо ме, знам то из пр ве ру ке. Тај ка дар за-
вр шио се су зав цем и упа дом по ли циј ског по ја ча ња ме ђу рас пр ше не 
де мон стран те, од ко јих су не ки, по пут ме не, истам бу ра ни, ле жа ли на 
ас фал ту, а не ки хва та ни у не у спе шном по ку ша ју бе га, по ха у сто-
ри ма, по преч ним ули ца ма и про ла зи ма из ме ђу згра да, че ка ју ћи, 
ску тре ни, да про кљу ча ли бес пад не на дно шер пе. У не до стат ку 
ли си ца ру ке су нам, очи глед но под ути ца јем ге ни јал не ки не ма то-
гра фи је, са пи ња ли пла стич ним тра ка ма за ве зи ва ње елек трич них 
и ау то мо бил ских ка бло ва.

И тек кад су ме угу ра ли, на си лу, ма да се ни сам опи рао, у хол 
по ли циј ске ста ни це, ви део сам ко ли ко нас за пра во има. Ди са ли 
смо сти сну ти, ве за них ру ку, ле ђа о ле ђа, по два ухап ше ни ка, че ка-
ју ћи да се не што де си. Мој слу чај ни пар је за у да рао на зној, бо ље 
ре ћи на јар че ви ну, ни сам мо гао да му ви дим ли це јер смо се до-
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ди ри ва ли по тиљ ци ма, у по лу о кре ту ви део сам да има ра се че но, 
ши ља то уво, стра жа ри су за бра ни ли да го во ри мо, он се све вре ме 
ке се рио, огла ша ва ју ћи се псе ћим ки ко том. У том че ка њу, се тио 
сам се свих ба ти на ко је сам у жи во ту до био, што у мла да лач ким 
ту ча ма, што ов де што та мо и на траг. Би ло их је за до бар ро ман, у 
два де сет че ти ри по гла вља, по чев од ша мар чи не ко ју ми је за ле пио 
та ко зва ни отац, про ла зник у жи во ту мо је мај ке, ка да сам се као 
сед мо го ди шњак упи шкио на зад њем се ди шту ње го вог тек ку пље-
ног ру ског ау то мо би ла, пре ко уда р ца у по ти љак, три го ди не ка сни-
је, баш бум-трас нео че ки ва ног по кло на сти сну том пе сни цом ко јим 
ме је да ри вао пи ја ни пан дур док сам са оста лим де ча ци ма из Бло ка 
21 крај жи ча не огра де гле дао ау то мо бил ске тр ке на ушћу, раз ме не 
гим на зиј ских кро шеа у три ама тер ске рун де, ка да се за бо ра вља ло 
ко је пр ви по чео, као да је то ва жно, за тим по ноћ ног ће бо ва ња у 
смра ду спа ва о ни це вој нич ке ка сар не на Тр са ту, јер сам дан ра ни-
је оте рао до вра га де се та ра ко ји се ижи вља вао над по лу пи сме ним 
вој ни ци ма, они ма што ни ти су зна ли ко јим је зи ком го во ре ни ти 
ка ко се зо ве зе мља ко јој слу же, све до ма сов не ма кља же у но во бео-
град ској Ха ли спор то ва, ка да сам се на шао из ме ђу две по ди вља ле 
на ви јач ке гру пе, спрем не да ода тле истог тре на оду у тек за по че-
ти рат...

Та да сам пре стао да идем на утак ми це.
Али нај ви ше од све га бо ле ли су ме они не ви дљи ви, не за да ти 

али пре тр пље ни удар ци, уда р ци ре чи ма и по ступ ци ма, ко ји ни ка да 
не за це љу ју, и ти ште ја че од би ло ко је мо дри це, чво ру ге, пре ло ма 
или хе ма то ма, удар ци из мр жње, за ви сти, по дло сти, обес ти или 
не љу ба ви, све јед но ко јим ре дом. Удар ци ко је при ма мо и за да је мо 
це лог жи во та, укљу чу ју ћи и оне не за слу же не, сте че не пу ким ро-
ђе њем, као мо јим. Два би ћа ко ја су ме ство ри ла ни су са ста ви ла за-
јед но ви ше од не ко ли ко го ди на, и раз и шла су се у при вид ној обо-
стра ној рав но ду шно сти без би ло ка квог об ја шње ња, да све сво је 
ка сни је вре ме, па и не вре ме што на сту пи по сле смр ти, у веч но сти, 
по тр о ше на ира ци о нал ну по ве за ност. Та по ве за ност, ко ја ни је пра ва 
ве за али је сте не ка кав су ма нут од нос-не -од нос, не ма тач ног име на, 
у ње му чо век ни је ни сам са со бом ни са оним дру гим, ко га во ли 
кроз мр жњу, јер во ли мр жњу, а не се бе или дру гог, и без ње не 
мо же, њен је за ви сник.

Тај се пре тр пље ни, без раз ло жни квар, из ког сам се про мо лио 
не же љен, као уз гред на гре шка, ни на ко ји на чин ни је мо гао за бо-
ра ви ти, ни от кло ни ти. Све што је за тим усле ди ло све ло се на ту-
ма ра ње, на уда ра ње о зи до ве, на пи па ње у мра ку, на чи та ње по е-
зи је, на тра же ње оно га што се не мо же ни до сти ћи ни про на ћи.

Ни сам знао шта би то мо гло би ти.
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Уве ли су ме, нај зад, оте клих, утр ну лих но гу, у за ди мље ну про-
сто ри ју у ко јој је за сто лом се део сре до веч ни чо век, ин спек тор. 
Осмех нуо се на трен, по ма ло за го нет но, ни сам из тог осме ха мо гао 
до ку чи ти шта му је на уму. Ре као ми је да сед нем, пру жио ми је 
пар че па пи ра, не ка кав фор му лар, и за тра жио од ме не да га по пу ним. 
Мо гао сам упи са ти би ло чи је име, на ве сти би ло ка кве дру ге по дат-
ке, да тум ро ђе ња, ма тич ни број, адре су, за ни ма ње и све та ко ре дом, 
мо гао сам да из ми шљам до ми ле во ље, да се бе пред ста вим као не ког 
дру гог, ето див не при ли ке, али че му, па сам упи сао све она ко ка ко 
сам и чи нио свих прет ход них го ди на, јер сам о се би ио на ко увек 
ми слио као о не ком дру гом, не ком у чи јем сам се те лу на шао ви шом 
не ми нов но шћу и са њим ни ка ко, от кад се у ме ни упа ли ло оно што 
се зо ве ја, не успе вам да се уса гла сим, да раз ре шим уро ђе но оште-
ће ње, ду бин ску за блу ду, чи ји сам не же ље ни ис ход, хм, м-да, из род.

Ка да сам за вр шио, ин спек тор, ко ји је све вре ме ћут ке пу шио, 
узео је фо му лар, про чи тао га, до хва тио мо ју де сни цу, при ти снуо 
ми ка жи прст о ја сту че са ма сти лом и на пра вио оти сак у де сном гор-
њем углу. Он да је по зво нио, ушао је онај сим па тич ни по ли ца јац 
и без ре чи ме пре у зео. На из ла ску, ин спек тор је ипак смр сио:

– Па, ла ку ноћ, про фе со ре. Ле по се на спа вај те.
Окре нуо сам се, за те чен.
– Ви се ме не, на рав но, не се ћа те, али ја вас пам тим са свим до-

бро. Пре да ва ли сте ми, от кад се бе. И ни сте би ли лош пре да вач, али 
су ваш пред мет уки ну ли, та ко да ни сам по ла гао код вас. Слу жби 
су, зна те, би ли по треб не но ве сна ге, што пре, у њој се мо же и без 
зна ња о... ка ко оно бе ше... да, о вер си фи ка ци ји...

По кло пац.
У мра ку, у глу вој ти ши ни, на дну шах та, чуо сам соп стве но 

ср це, му кло, туп, туп, пре скок, туп, пре скок, туп, туп, као на по ква-
ре ном кар ди о гра му, као у не пра вил ној си ла бич ко-тон ској ме три ци. 
Ха, по ми слих, упр кос збр ка ним ми сли ма, див но ме сто за бр зи пре-
глед пре ђе ног пу та. Ов де ме ни јед на мач ка не ће пре ско чи ти, ни 
зец не ће ту сво ју мај ку тра жи ти, ни не ча сти ви не зна за ову ло гу. 
На и ђе то од јед ном, та из не над на по тре ба да се, из не ког раз ло га, 
под ву че цр та, пре не ког но вог по чет ка, ако је но ви по че так уоп ште 
ста јао пре да мном. Ни то не бих мо гао зна ти. Но, тек ре да ра ди, не 
би тре ба ло од ба ци ти ни та кву, бо љу мо гућ ност, упр кос сте че ном 
са зна њу да су бо ље мо гућ но сти са мо на ша чи ста тлап ња, же ља 
пре ру ше на у фан та зи ју, све ко је шта. Ипак, до ла зио је но ви ми ле-
ни јум, мо жда ће се ме си ја пре до ми сли ти, и огла си ти, мо жда је 
за вр шио ве жбе код ло го пе да...

Да кле, ка да се све са бе ре, ма да је у та ко зва ном жи во ту углав-
ном реч о од у зи ма њу, учи нио сам све што је тре ба ло да учи ним, 
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али сам из гле да за бо ра вио са мо јед но, да жи вим. Јер да ни је та ко, 
не би ме ни про га ња ла ми сао, бо ље ре ћи осе ћај, да сам не што 
про пу стио и да стал но не што про пу штам. Це ла при ча је у то ме, 
по на вљам се, што ни ка ко ни сам мо гао да се се тим шта би то про-
пу ште но мо гло би ти, сту као сам нај бо љи део жи во та углав ном 
чи та ју ћи шта пе сни ци ми сле о ње му, а да ни сам на у чио да жи вим. 
Да је сам, не бих ни био ов де, у ру пи, не го не где да ле ко, ре ци мо, 
на не ком грч ком остр ву, пред мо рем, или на ви со кој пла ни ни где 
бих мо гао да ви чем, на сав глас, ки ван на ко смо го ни ју, на сва све-
мир ска те ла и ма гли не, да псу јем и да ур ли чем, што сам по не кој 
не му штој си ли, из тра ља вог али би ја, чи нио до ма ло час, на ули ци, 
као и свих прет ход них да на, то ком свих тих сли на вих зим ских 
ме се ци, у си вој об да ни ци и мут ним ве че ри ма, мрав ме ђу мра ви ма, 
из гу бљен у нбгд-љу дев ња ку, за ту рен у не вре ме ну.

Град, би ло ко ји, па и овај мој, са чи њен од си ме трич них бло-
ко ва ко ји се раз ли ку ју са мо по бро је ви ма, као да их је не ко од о зго 
у игри на цр тао и обе ле жио, про јек ту ју ћи ве ли ки ло гор, ла ви ринт 
је ана ло ги ја, не до ку чи ва шу ма са гла сја нај ра зли чи ти јих сим бо ла. 
Дав но сам то про чи тао код из ве сног по је те, али сам тек у тим 
зим ским шет ња ма, пу ним бу бо та ка и ћо те ка, по су во мра зи ци, 
схва тио шта је тај чо ва хтео да ка же.

Хај де, ма кар то ли ко.
На ко ти 55, по глед уна зад. Ни шта по себ но, све кад тре ба и 

ка ко на ла же онај ира ци о нал ни, утре ни ра ни ред, шта, уз по моћ 
че га и ка да не што учи ни ти, увек у пра ви час. Го ми ла пред ви дљи-
вих епи зо да. О све му. Осим о љу ба ви. Она ни ка ко ни је на и ла зи ла, 
ни са јед не стра не, те као је ми ли јар ду пу та ре при зи ра ни пра во-
ли ниј ски низ: де тињ ство, шко ла, емо ци о нал на ха ва ри ја, па у крат-
ком ро ку бр за смрт оних ко ји су ме из не ха та за че ли, сна ла же ње 
и про де ва ње да се не ка ко за вр ши фа кул тет, по том мор бид на вој-
ска, ди сер та ци ја о уво ду у це ли ну, са по себ ним освр том на сла бост 
де ве тог сло га у лир ском је да на е стер цу, пр ви брак, дру ги брак, оба 
без дет на, тре ћа про па ла ду га ве за, ка тре ни и по е ме, клип са ње у 
но ћи, се ћа ње на рат, пред о се ћа ње ра та, пра ви рат, епи ка, по сле рат... 
Сал до ну ла, сми сао ну ла, ја сни раз ло зи ну ла, љу бав – ап со лут на 
ну ла, ми нус 273, хи бер ни ра но ста ње ко јем ни јед но ми шље ње не 
мо же по мо ћи. И све то под стал ним при ти ском иди от ске, без ра-
зло жне од го вор но сти, за све што по сто ји под обла ци ма, ма да ме 
ни не бе са ни су оста вља ла спо кој ним, и њи ма сам на не ки на чин 
био ду жан. Оне од го вор но сти, же лим да бу дем ја сан, ма да сам 
збр кан, због то га што ће су тра ују тру сва ну ти, са ис то ка, а уве че 
ће, ка ко за са да сто је ства ри, са за па да до ше пе са ти мрак, пре оне 
ко нач не но ћи, на лик овој, у шах ту, на дну но во бе о град ске пе ћи не, 
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две ме тро ста ни це до ула ска у па као, по здра вио ме Дан те, сви хен-
де ка си ла би ци и сви гре шни ци њи ме опе ва ни.

Би ло би бо ље, си гу ран сам у то, из ми сли ти соп стве ни жи вот, 
ба рем оним ње го вим не по сто је ћим, бо љим де лом, али на осно ву 
че га бих то мо гао учи ни ти, ствар но не знам – опет то не знам! – 
ни ти знам ко би то мо гао зна ти. Јер, ако не мам ма че га ва жног и 
дра гог да се се ћам, све са ме три це, прах и пи ље ви на, он да не мам 
ода кле ни да из ми шљам, ни шта ми не па да с не ба, осим пен дре ка по 
гр ба чи, из ру ке на бил до ва ног, шу пљо гла вог ма мла за, са свим пе ти-
ца ма и по хва ла ма ин тер нат ског и школ ског од бо ра. Али опет, без 
освр та ња, све је бе сми сле но. Ми слим, ио на ко је бе сми сле но, али је 
без гле да ња уна траг и уна пред још бе сми сле ни је, не ма са да шњо сти.

Са да шњост је ноћ у шах ту.
Пи пао сам по мра ку, по ку ша ва ју ћи да се оба зрем. Хра па ви 

зи до ви, су ви. До ти чу ћи их, сто пу по сто пу, по ку ша вао сам да утвр-
дим ве ли чи ну про сто ри је. Кад сам сти гао до пр вог угла, скре нуо 
сам ле во, и по сле два ко ра ка уда рио гла вом о ме тал ну шип ку. Сре-
ћа што сам ишао по ла ко, ни је ме за бо ле ло, али је то био до во љан 
знак упо зо ре ња да по ста нем још опре зни ји. Вр хо ви ма пр сти ју по-
сте пе но сам, на сле по, ство рио пред ста ву о ве ли кој ска ла ме ри ји, са 
мно штвом це ви. Јед на од њих би ла је то пла, оста ле хлад не, па сам, 
опре зно пре ла зе ћи дла но ви ма по мла кој по вр ши, ма ло-по ма ло об-
гр лио ве ли ки ко тао, као да гр лим не ко ве ли ко де бло, ре ци мо онај 
храст на до мак Ду на ва, по ред др жав не па ла те, ку да сам, пре ма хра-
сту, а не пре ма па ла ти, од ла зио по вре ме но, као пре ма мом лич ном 
све ти ли шту... Ха, знам, ре кох се би, ово мо ра да је под ста ни ца ко-
тлар ни це, ни на лик бр ло гу у ко јем се обе си ла она ру ска пе сни ки ња, 
али ипак ко тлар ни ца, за то је ов де та ко су во, ма ло за гу шљи во, али 
и то се да под не ти, пре гу ра ће мо не ка ко до ју тра, ју тро је од ве че ри 
му дри је, ре че уни фор ми са ни му др о слов, нбгд-се не ка пред пен зи јом, 
ис пи сник мој. Већ до ма лак са ло сти умо ран, што се мо же сма тра ти 
ко ли ко фи зич ким то ли ко и ка рак тер ним свој ством, при спев ши до 
на ред ног угла, у ком се на ла зи ла сва ље на го ми ла ву не за изо ла ци-
ју – као ство ре на за па цов ско ле гло, ког, уфао сам се, из бо ја зни да 
ми на кот не из гри зе уши, ваљ да не ма, ма да вла жне њу шке и псо-
гла ви стиг ну сву да – сео сам, под у про ле ђи ма зид и скло пио очи...

...И он да сам умо трио ту сла бу, цр вен ка сту све тлост, не знам 
от ку да је до пи ра ла, као да је иси ја ва ла ода свуд, из ме тал не ска ла-
ме ри је, са сте пе ни шта, из по да, са та ва ни це... вр ло сла ба, али по-
сто ја на све тлост, у ко јој сам ви део се бе у не га ти ву, на ренд ген ском 
сним ку, ис под олов не пло че. По том се из ска ла ме ри је за чуо глас, 
да лек али раз го ве тан, као да до ла зи из де ве те со бе:

– Шта, ми слио си да те ов де не ћу про на ћи?
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Хтео сам не што да ка жем, али ни сам знао – по ста јем до са дан 
и се би са тим „ни сам знао” – шта би то мо гло би ти. Ис ки да не, не-
из го во ре не ре чи му ње ви то су про ла зи ле бес ко нач ном, стру ње ном 
тра ком мо је све сти, и све што сам ус пео да из го во рим из су вог 
гр ла ви ше је на ли ко ва ло на из дах не го на чи сту реч:

– Хху у у у у у уу...
– Ћу тиш, ха? Па ме тан си ти, не ма шта, про фо, као да те бе а 

не ме не бо ли уво, знаш да ни шта од то га што би мо жда и ре као 
не ће би ти узе то у об зир. Хтео сам са мо да те оба ве стим да не жу-
риш са за вр шним ра чу ном, још ћеш се ти на до би ја ти ба ти на, на-
по пу ња ва ти фор му ла ра, на чи та ти еле ги ја и на под ме та ти ле ђа...

...Пре нуо сам се, удр ве њен, бол ис под де сне ло па ти це ни је 
пре ста јао. Та ма је опет би ла сти сну та, као цр на коц ка, и од јед ном 
ми је по ста ло не из др жи во хлад но, си гур но не од то га што сам спа-
вао не по кри вен или због то га што је нај хлад ни је пред зо ру. Страх, 
на гло на ра сли страх, зле ху ди осе ћај да сам жив са хра њен и за бо-
ра вљен, учи нио је да по же лим да ви чем, нај ја че што мо гу. И баш 
ка да сам отво рио уста, сле ђе ног да ха, за чуо сам ка ко не ко сми че 
по кло пац по над мо је гла ве. У ода ји се нај пре про мо лио спа со но сни 
зрак днев не све тло сти, а од мах за њим се над отвор над нео онај 
од не куд ми сим па ти чан, бла го гла го љи ви по ли ци јот од про шле 
ве че ри, и мр зо вољ но, али до вољ но од луч но ре као:

– Хр чеш, а!? Па да, не ко ру ши др жа ву и из ле жа ва се, а не ко 
је шти ти и три да на се не изу ва. Вај ни си ми ти про фе сор, џа ба си 
то ли ке шко ле из у чио, изем ти зна ње, па мет и лу да гла ва не иду 
за јед но. Хај де, из ла зи, и пра вац марш ку ћи. Су до ви су пре тр па ни, 
и за тво ри су пре пу ни, ко би вас све по пи сао, а ка мо ли осу дио. Не ма 
оно ли ко за тво ра ко ли ко их је за и ста по треб но, ни цео блок 21 не 
би био до во љан. Се вај!

Ус пео сам се сте пе ни ца ма, с на по ром, али од не куд лак, про-
шао ход ни ком, ду гим као хек са ме тар, из боч них кан це ла ри ја чу ле 
су се ме ло ди је по ли циј ских то ки-во ки ја, и по не ки не раз го вет ни 
глас. Ни ко ме ни је за у ста вљао. На по љу је био млад дан, пун све жег 
ва зду ха. И би ле су пу сте ули це, као да је не ки пра зник, или па сји 
по не де љак. Це зу ра у вре ме ну.

На ула ску у мој ква рт, сто ти нак ме та ра од по ли циј ске ста ни-
це, са че ка ло ме је про ле ће. Још ћу се, знам, на при ма ти де ге не ка и 
на чи та ти по е зи је. И још ћу си ла зи ти на го ре. И знам, од не куд, да ће 
па да ти те шке, во лан дов ске ки ше. По ме ша не са бом ба ма, скот ним 
од смр ти. Но ва пред ста ва, зва на бо ља мо гућ ност, ко нач но је мо гла 
да поч не, јер су се, офу ца но ре че но, сте кли сви усло ви за њу. Ка ко 
на не бу, та ко и на зе мљи.

И под зе мљом, у шах ту, амин. 




