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СР ЂАН СР ДИЋ

ХАР ВИ

Зи до ви су као спу ште ни, не, као на цр та ни, као да је де те не
што по ку ша ва ло. Ја гле дам у зид, зи до ви су око ло; је дан ми је за 
ле ђи ма, је дан ле во, је дан де сно. На пра ви ли су зид и сад не ма мо 
дво ри ште већ бе тон ску ста зу, по не кад мач ке про ђу али се рет ко 
за др жа ва ју, не здрав ам би јент, ма да је дво ри ште од мах иза зи да, 
ја то знам, ни ко се не се ћа ства ри ко јих се ја се ћам. Због то га је 
нај го ре би ти у при зе мљу, зид пред очи ма, ни на го ве шта ја не чег 
дру гог, осим ако све те успо ме не, од не куд, де це ни је, ако се све то 
не сту шти, не до ко тр ља од не куд, јер та мо је би ло цве ћа, и цве ћа, 
из ме ђу оста лог. Ствар но је би ло цве ћа. 

У дну де сног зи да на ла зе се вра та. Не знам ку да во де. Не што 
је по сто ја ло, не ка да, као не ки про лаз, не што та кво, сти за ло се не где, 
тач но знам, јер не ки љу ди, да, би ло је ста на ра ко ји су ула зи ли и 
по но во се по ја вљи ва ли на дру гом ме сту, та ко смо зна ли да су још 
увек ту, уред но сам то бе ле жио, као што сам по пи си вао стру ју, са
ку пљао но вац ко јим смо пла ћа ли спре ма чи цу, оби ла зио сам, по зво
нио бих на вра та сва ког ста на и, не е е е е е ее, ни је то, не го љу ди ко ји 
ни су не ста ја ли за у век, као што по не кад не ста ју, на при мер мо ја 
же на. Би ва ло је и то да сам, по сле по но ћи обич но, нај че шће бар три 
са та по сле по но ћи, пре то га сам био у при прав но сти, до ла зио до 
тих вра та у де сном зи ду, при ње го вом дну, а то је де сни зид ка да 
се гле да с мо је те ра се у при зе мљу, ослу шки вао сам, вра та су би ла 
за ма за на ма сном бе лом фар бом, на пре зао сам се и упи њао, али 
ни је би ло ни че га, да се чу је, на то ми слим, ни шта. Сви су са ња ли, 
та да сам та ко ре зо но вао, ско ро сви су са ња ли, увек по сто је они ко
ји ма се не да, му че се, шу ња ју се ули ца ма и на и ла зе јед ни на дру ге, 
ти што не спа ва ју не са ња ју, ви ђао сам их, не кад сам и ја, и ме ни 
се де ша ва ло, а док су они са ња ли ме ни се ја ви ло, шта ако је то све 
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ту, иза бе лих вра та, шта ако се ску пи ло, згу сну ло и са да ври уну
тра, ко би та да мо гао да уђе и иза ђе жив ода тле, учи ни ло ми се да 
је то до бар пред ло жак за бај ку, вра та иза ко јих се на ла зи све оно 
што је у то ку јед не но ћи са ња но. Опет, на не ки на чин знао сам да 
не ма ни че га. Ствар но ни је би ло ни че га. 

Кад па да ки ша, е та да сам се пла шио. По сто је два ула за с 
ули це, а мој је онај ко ји ни је је дан од та два, тре ћи, онај из ког се 
ула зи пра во у дво ри ште, а ја сам ишао у фа бри ку и мо рао сам да 
про ђем тим ула зи ма, јед ним или дру гим, а ки ша је зна ла да бу де 
буч на, ру ши ла је зи до ве, кру ни ла их, ве ро ват но је ди ни ја, то сам 
био ја, тај ко ји је прет по ста вио шта би мо гло да се де си, зи до ви 
би мо гли да пад ну, при ти сак је гро зан, сва та во да с не ба, да, за што 
сам се пла шио, па за то што не мо жеш да чу јеш тад, нај ва жни ја 
ствар је, ко га ту све има, сву да уна о ко ло не ко га има, а то уна о ко
ло, ми не зна мо ко ли ко је то ве ли ко, во лео бих, баш бих во лео да 
ви дим тог ко ји зна ко ли ко је то уна о ко ло, где су ње го ве гра ни це 
и ко их чу ва, по се ја ли су те не ке сву да уна о ко ло и ни ко од нас 
по у зда но не мо же да утвр ди где се све они на ла зе, где их је све 
мо гу ће оче ки ва ти, ода кле, то се ја пи там, ода кле се кре ћу и шта 
је, ето пра вог пи та ња, шта је њи хов пра ви, не дво сми сле ни циљ. 
Шта је њи хов циљ, то се ја пи там. Ку да? Иза зи до ва? А шта он да?

По сто је ру жне бо је, на ред но пи та ње гла си: че му оне? Нај пре 
ће би ти да су оне упут ство, то је не ко де ши фро ва ње, дво ри ште је 
ру жно јер су ње го ве бо је ру жне, ка ко ја то ни сам ра ни је при ме
ћи вао, сву ру го бу та квог јед ног ме ста, а то је мо је, ре кло би се, 
при род но ста ни ште, то је пре вас ход но ме сто где ја оства ру јем 
сво је ста нар ско пра во, при зе мље, ше зде се так ква дра та, те ра са, и 
кад па да ки ша ја се по ву чем, то сам обез бе дио, за клон, а ру жне 
су бо је бун ке ра. Си во као зид у ко ји гле дам ка да сам на те ра си, а 
углав ном сам та мо, сме ђе, то ни су бо је, би ће да је ка зна, мо ра те 
да оста не те без по го во ра, да бо ра ви те ту, по ку ша вао сам да про
ник нем, шта је за јед нич ко за све нас и чи ни ми се да то га не ма и 
да је то про блем, мо жда тек фи зи о ло ги ја, оста ло не, не про шлост, 
не бу дућ ност, не је зик, је зик по себ но не, не и не, од је зи ка оста не 
до бар дан, што се из го ва ра као ба о баб, оран гу тан, као да сам ве
ко ви ма ишао у фа бри ку, он да су ми да ли па пир, по кло ни ли су ми 
леп ру ски сат, он да ви ше ни сам ишао у фа бри ку, ишао сам по не
кад, да је раз гле дам из да љи не, али она та да ни је ра ди ла, све је 
об у ста вље но на нео д ре ђе но вре ме, то је ко рист од по се до ва ња ле пог 
ру ског са та, ма да он ни је од по мо ћи ка да до ђе до нео д ре ђе ног вре
ме на, пен зи ја, то је нај не о дре ђе ни је вре ме у ко је би чо век мо гао да 
за ђе, да за ба са, пен зи ја, ту сам ја. Мо ја пен зи ја је упор на, ла га на 
бо лест, си во, сме ђе, ки ша ко ја на гри за зи до ве.
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Та во рим у ру жним бо ја ма и по сма трам зи до ве, до ста сам ис тра
жи вао о то ме, по ре кло зи до ва и њи хо вих вр ста, до шао сам до из ве
сних не при јат них са зна ња ко ја ћу за др жа ти за се бе, те ле фон ми 
сва ка ко зво ни ис кљу чи во за ро ђен дан, кабл је пре кра так, ја сам 
на те ра си, де ша ва ло се да се не ја вим, та ко се окон ча ло то са зво
ња вом, а мо жда их не ма, тих с дру ге стра не, имаш бра ћу, се стре, 
де цу, не маш ни ког. Те ле фон, по зва ћу љу де ко ји то ре ша ва ју, је дан 
ра чун ма ње, чуо сам ка ко се при ча о ма сов ном от ка зи ва њу гре ја
ња, не што се де ша ва а ја о то ме не знам ни шта, се дим на те ра си, 
одем до про дав ни це, вра тим се, сре ћем фи гу ре у по кре ту, клим нем 
гла вом ка да ми се учи ни да би тре ба ло, клим нем гла вом и фи гу ре 
про ђу, ис то пе се не где у про ла зу. Дав но је то би ло, да ли су ми сат, 
со вјет ски сат, ни је ис прав но го во ри ти о ча сов ни ци ма без осе ћа ја 
пре ци зно сти, ви ше ни сам ишао у фа бри ку, не мам ве сти одан де, 
ни ко не ма ве сти одан де, из гле да су ства ри кре ну ле не што дру га
чи је од пла ни ра ног, по шле су нео че ки ва ним пу те ви ма, због то га је 
бо ље на те ра си с по гле дом на цве ће у дво ри шту, ви га не ви ди те, 
ја га ви дим, мо ра да је та мо и да нас, би ло би за и ста ту жно да ни је, 
ни ко не би мо гао да из др жи. Пре не ко ли ко да на про шла је мач ка, 
зе ле на и оба зри ва, три ма че та, оти шли су не где, без ве ћег за др жа
ва ња, би ли су у тран зи ту, ни сам при хра ни ина че бих по ку шао да 
ус по ста вим кон такт, до бар дан. 

Исти на је да су и про шла вре ме на би ла, ни је би ло све у ре ду 
с њи ма, Хе ле на је зва ла, из лу ђи ва ло ју је, за зи да те љу де и уне се те 
кон теј не ре у њи хов ка вез, има ла је ини ци ја ти ву, ја сам, ми слим да 
сам шо ња, а Хе ле на је не ста ла, ко би се са да жа лио на кон теј не ре, 
а људ ско сме ће ко је го ри, увек би се на шла не ка кре а ту ра ко ја не 
во ди ра чу на, кон теј не ри су го ре ли и та да ни сам мо гао да се дим 
на те ра си, обич но сам чи тао та мо, и обич но су го ре ли у ве чер њим 
са ти ма, кон теј не ри, Хе ле на је зва ла и ни ко се ни је ја вљао, та ква 
вре ме на, ху ма на вре ме на, ни ког по сле три, осо р ни гла со ви ина че, 
не знам ко би то са да оба вио, на гро бље не идем јер не знам шта се 
та мо ра ди, ина че, во лео сам да одем у би о скоп од де сет уве че, Ема
ну е ла у на став ци ма, ре до ви не у доб них др ве них се ди шта спо је них 
за ва ре ном ме тал ном штан глом, огром на пећ, би ло нас је си гур но 
три де се так та мо та да. Хе ле на ни је же ле ла да ми пра ви дру штво. 

Чи тао сам у ку хи њи и на те ра си, со ци ја ли зам је био мо ја те ма, 
Гво зде на пе та, ана ли зи рао сам све те ства ри, и са да ми слим о 
то ме, шта се де си ло, шта је про у зро ко ва ло шта, за што је по ста ло 
не ва жно, на шта да се по зо вем са да, фа брич ка ис ку ства, ко ме је то 
од ко ри сти, ни ко не раз у ме, ка да би уоп ште не ког би ло, ло го ри, че му 
све то, као да је дру га чи је по сле све га, огра де, елек трич на стру ја, 
те ра се и зи до ви, ме не је све то чу ди ло, истин ски сам се за ми шљао 
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над ства ри ма, ку по вао сам књи ге у пре ну ме ра ци ји, јед ног да на ће 
то оста ти, имам књи гу Зма је вих де чи јих пе са ма, за уну ке, а њих 
ни је би ло, пе сме су оста ле, Хе ле на ни је, ја сам остао, у књи зи пи ше 
мо је име и ка ко сам књи гу на ме нио уну ци ма ко ји се зо ву та ко и 
та ко, да нас не раз у мем за што сам им на де нуо му шка име на, или 
је то би ла она, мо ра да је она, ја сам шо ња из рад нич ког би о ско па, 
та мо све пи ше и сва ко ко има књи гу мо же да про чи та, због то га 
сам спо ко јан, не оба зи рем се пре ви ше, у бе смрт ност сам на вре ме 
уло жио. Ку по вао сам књи ге о Ти ту, во зио се је ди ном ли ни јом 
град ског ау то бу са, увек стиг неш на исто ме сто, иста ме ста, бол ни
ца, же ле знич ка ста ни ца, ба вио сам се тех но ло ги јом про из вод них 
про це са, са мо у пра вља ње, не што ту од по чет ка ни је би ло у ре ду, 
ви ђао сам ка ко се ства ри од ви ја ју, ерот ске ро ма не сам во лео, Фа ни 
Хил, про чи тао сам све што вре ди, до пи си вао сам се на еспе ран ту, 
ја ви ла ми се же на из Ита ли је, ми слим да је Ита ли ја, во ле ли смо 
се пи сми ма, та же на и ја, све то чу вам, све је то ту, ка да се по ву чем 
с те ра се, све је до ступ но, ја сам вла сник све га, по шта ри одав но не 
до но се но вац, мо ји су би ли на за ре ни и са хра ни ли смо их у нео бе
ле же ним гро бо ви ма, за то не мам на ви ку, мо ра да је за то.

Не де ша ва се че сто, али бу де и то га, ку ва ју у исто вре ме, тај 
дан је не де ља, уље, за пр шка, ве ге та, але ва па при ка, ли тре уља и 
ки ло гра ми ме са, за сла ђе на зе ле на са ла та, со у ва зду ху, тај дан 
про ве дем на те ра си и уди шем, и се тим се по сте ра с го лим же на ма. 
Тај дан се сме јем.

Про на шао сам но ви не, ве сти из про шлог ми ле ни ју ма, ин тер
вју с пи сцем, ка же ка ко све ма ње пи ше, ру ком, не ко ри сти олов ке, 
на лив пе ра, за бо ра ви ће, стра хо вао је, не знам да ли се за и ста та ко 
де си ло, не по зна јем ни јед ног пи сца, ни је ово град пи са ца, ово је 
град за, не, ни је то сад, тај ин тер вју је ме не ис пре па дао, шта ако 
се све за бо ра ви, ка ко ћу он да на ка су или не где ко зна где, вр хом 
нок та на ка жи пр сту пре ла зио сам пре ко ре шет ки те ра се, шта он да, 
ко ће ми ре ћи, јер ово тра је, не на зи ре се ни шта што би би ло иза. 
Ако за бо ра вим да го во рим, шта је ту пред ност а шта ма на, а ти зи
до ви, они се не кад по вла че к уну тра шњо сти дво ри шта ко је ни је 
ни шта ви ше од бе тон ске ста зе из ме ђу зи да и мо је те ра се у при зе
мљу, то дру ги не ви де, они су пре за у зе ти али ја ни сам, то је сре ћа, 
ја ћу упо зо ри ти оста ле ако се пре те ра с тим по вла че њем зи до ва, 
ако до ђе до не сум њи вог по ку ша ја оту ђе ња жи вот ног про сто ра и 
ком фо ра, то не би сме ло да бу де, на са стан ку кућ ног са ве та тре
ба ло би по раз го ва ра ти о мо гућ но сти ма ева ку а ци је у раз ли чи тим 
слу ча је ви ма, не ка да се ми сли ло на то, по сто ја ле су та бле са зна
ко ви ма опа сно сти, сва ко де те је зна ло, та бле су би ле нео ту ђи ви 
део ствар но сти, јер ствар ност вр ви од опа сно сти, ни шта се дру го 
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не де ша ва са да, ма да је број ин фор ма ци ја ко ји ма рас по ла жем из
ра зи то огра ни чен, то би би ла реч, не тра жим их, пра ве ин фор ма
ци је ко је би ми по мо гле да се ра за бе рем у оно ме што се де ша ва, а 
још ви ше у оно ме што се не де ша ва ни ти ће се ика да де си ти, али 
је за ми сли во, те као та кво те шко опи си во, али опа сно, бес крај но 
опа сно, не ма ни че га опа сни јег. На са стан ку кућ ног са ве та до го во
ри ће мо се о то ме шта је ствар ност, на кон че га ће нам сви ма лак
ну ти, осло бо ди ће мо се. 

Јед ног да на се по ја вио та мо, тек та ко, ни сам га оче ки вао али 
сам му се об ра до вао, ње гов је по ло жај де ло вао знат но дру га чи је 
од мог, де сни улаз, кад по сма трам с мо је те ра се ле ђи ма окре нут 
ку хињ ским вра ти ма, на вра ти ма се на ла зи мре жа за ко мар це, у 
ло шем је ста њу, при зна јем, не во дим до вољ но ра чу на о одр жа ва њу, 
по тре бан ми је не ко, он је на ви си ни, че твр ти спрат, до по дне ва га 
му чи ис точ но сун це, уми ри се и тр пи, из гле да склон ме ди та ци ји 
у оп штем раз ма тра њу пој мов ног скло па у ком се на шао, ви си не, 
пре све га, на ко јој се на шао, крај ње нео че ки ва не ви си не. Ис пр ва 
сам тра жио дво глед, Хе ле на је има ла је дан, дам ски, за по зо ри ште, 
до нео сам јој га с је ди ног пу то ва ња ко је сам ика да пред у зео, воз 
Бе о град –Мо сква, ма ле ни дво глед од пр ља во бе ле пла сти ке, не жна 
на пра ва за пре фи ње ну жен ску ру чи цу, по не ла га је са со бом и из
ва ди ла на по чет ку пред ста ве, су гра ђан ке су по сма тра ле њу а она 
пред ста ву, на љу ти ла се на то што не мо же, не мо же се ов де, обо је 
смо зна ли, а још без де це, тре сну ла га је не где, тај дво глед, и ви ше 
га ни сам по ми њао, јер то су би ле сце не, то су би ли на па ди хи сте
ри је, ку ља ло је из ње, не за у ста вљи во, ни сам же лео да се на ђем на 
ме ти све га то га, оп ту жбе, увре де, про на шао сам га под хр пом ра
чу на за стру ју ко је сам уред но сла гао пре ма ме се ци ма и го ди на ма, 
ушао сам им у гла ву, тим опа ким стра те зи ма из елек тро ди стри бу
ци је, по но сан сам на се бе увек био јер ја сам тај ко ји их је раз от
крио, сва та под ме та ња, игре с ко е фи ци јен ти ма, ло гич ке дис тор
зи је на не у глед ном пар че ту па пи ра, ра до вао сам се сва ком но вом 
ра чу ну јер је зна чио на ред ну рун ду ис цр пљу ју ће бор бе с њи ма, 
об ра чу на с па кле ним на у мом пред ко јим су обра зо ва ни ји од ме не 
од у ста ја ли и не вољ но пла ћа ли, е та мо је био дво глед, ис под те хр пе, 
а ја ни сам пла ћао, не пре сил них жал би, мол би, апе ла, при ту жби, 
прет њи су дом, штам пом, ме не ни ка да ни су мо гли, то је мој те рен, 
мо ја страст, узео сам дво глед и по нео га на те ра су. 

Код ње га је дру га чи је, зби је но је, на сла га не ку ти је, за бо ра вље
не ства ри за ко ји ма ни ко не че зне, ста кле не те гле и уста ја ли, гор ки 
со ко ви у њи ма, упла шио сам се од те иде је, шта ако су ње га за бо
ра ви ли, де ша ва ле су се и чуд ни је ства ри од те, вр то гла во је све, 
ура ган де ша ва ња око нас, ја сам до вољ но стар и ушан чио сам се 
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у скла ду с при ли ка ма, али чи тао сам о зми ји у те ле фон ској го вор
ни ци, љу ди за бо ра вља ју око ло, ра се ја ност је да нас прин цип, не 
сти же се, ево, ни ја не сти жем, не да ми се, не мо гу се бе да оп ту
жим за то, за што бих ја био из во ђач, тре ба ло би да је дру га чи је, 
не где су си ле ко је се ба ве ти ме, па и мо јим слу ча јем, све је ин сти
ту ци о на ли зо ва но, тре ба ло би да је сте, то ли ко ме све уз не ми ри ло 
да сам у до њем сто ма ку осе тио на ди ма ње, го то во чуј но, као ка да 
сам про ла зио по крај град ског мли на, не што је бру ја ло у плу ћи ма 
си ло са, е та ко, ако су га за бо ра ви ли тре ба ло би их упо зо ри ти на 
то, скре ну ти им па жњу, не знам ко су, али не би би ло зго рег да се 
не ко по ста ра, ма кар то био и ја, ова кав ка кав сам, мо гао бих и бом
бо ње ру да од не сем, да их одо бро во љим и при до би јем за се бе. Ма да, 
уко чен сам, врат ни пр шље но ви, око шта ва ње, не знам да ли сам у 
при ли ци да се пе њем на че твр ти спрат, ни ка да ни смо има ли лифт, 
али ја сам у при зе мљу, јед но ме је ва би ло, ако се поп нем угле да ћу 
све оно с дру ге стра не зи да, све оно што се та мо на ла зи. 

Же на се по ја ви ла, би ла је ноћ а ја сам стра жа рио, пр во сам 
при ме тио жар, би ло је ко ма ра ца на све стра не, ба ци ла је пи ка вац 
с те ра се, жар се ра за суо по тро то а ру, сви ци по лет њој тра ви, мо гло 
је не ко де те да про ђе, не ма ви ше уви ђав но сти, ни ко не раз ми шља 
о по сле ди ца ма, мо гли су да про ђу не ки чо век или же на, не ка ста
ри ца, не ко чи ји су се по сло ви за вр ши ли упра во у том ча су, она га 
је по зва ла, то ли ко сам чуо, обра ти ла му се, и ка да је уста но ви ла 
да је ту ско ро па из не на ђе но од ву кла се на зад, же на у кућ ној ха љи
ни, ко са ис кр за на на кра је ви ма, про па ла од ло ше фар бе, јеф ти на 
же на с че твр тог спра та, про па ла же на ко ја ми се ни је ја вља ла у 
про ла зу, са гну ла се и по че ша ла сто па ло ле ве но ге, уву кла га на траг 
у па пу чу и ви ше је ни је би ло. 

Ни је би ло слу чај но, нене, до бро знам ка ко ће би ти по ку ша
ја да се за та шка, али ни је би ло, био је то лет, за спао сам и ни сам 
све до чио, ма да тач но знам, да ни ма сун це и ње го ва раш че пље на 
ви ли ца, био је јул и на јед ној од те ра са из над ме не по ста ви ли су 
де чи ји ба зен, ни је ис пао, сва ка ко је би ло мо гу ће да се то де си, на 
те ра са ма су ре шет ке, има про сто ра из ме ђу њих, чи ни ло ми се да 
га да ни ма коп ка не што у ве зи са сун цем, осма трао га је, мо трио на 
ње га, из гле да га је збу њи вао онај тре ну так ка да се сун це по диг не 
из над кро во ва а он оста не у сен ци и сен ка по тра је до на ред ног 
да на, тек у сен ци би се хра нио, тро мо и успо ре но, као да про ми
шља са став сва ког за ло га ја, да се од но си пре ма хра ни с по себ ном 
па жњом и по што ва њем, иа ко је тру ли ла та мо, на сун цу, ни су би ли 
уред ни, нене, не чи ја де ца се пр ска ју у ба зе ну, мо кре у ње га од 
ра до сти и во да је то пла, та ко то пла. Не зно јим се, пре ва зи шао сам 
то ста ње, и по ред при ча о мр твим љу ди ма ко ји су се зно ји ли у 
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сан ду ци ма, не ма ни шта од то га, имам кач кет, то да, до те ру јем 
бр ко ве сва ко днев но, а ње га сам про гла сио за при ја те ља, сло жио се, 
клим нуо ми је гла вом, кон стру и са ли смо си стем сиг на ла, про во
ди мо вре ме у сло же ној кон спи ра ци ји, он зна за ме не и ја за ње га, 
ума ра ме по ди за ње са сто ли це и све ви ше са ти про во дим на те ра
си, гла ва ми се сви кла на по глед на де сно ка че твр том спра ту, 
при јат но иш че ки ва ње да ме при ме ти, не бих ре као да је ика да 
спа вао, имао је пре чих по сло ва, упу стио се у ко ло сал ну рас пра ву 
са сун цем, што ни је свој стве но, ни је свој стве но на ма, на те ра са ма 
ску че них пост со ци ја ли стич ких дво ри шта, то се зо ве анк си о зност, 
ре као је док тор, уко ли ко се у пра вил ним ин тер ва ли ма де ша ва да 
ја сно чу је те ехо уда ље ног за те за ња де бе ле че лич не жи це, ако то 
по ста не кон стан та ва шег те ла, ако та кав звук иза зи ва при зо ре, 
ви зу ел не ефек те, ха лу ци на ци је, ва ма је по треб на по моћ, дада, 
ис при ча ли сте ми ства ри ко је не го во ре у при лог ва шем здра вљу, 
би ло би до бро да у бли зи ни бу де не ко ка да се то до га ђа, дра го ми 
је да има те при ја те ља, ка ко сте оно ре кли да се зо ве, то је на ди мак 
или је ро ђен у ино стран ству, ни ка да ни сам чуо да се не ко наш та ко 
зо ве, да ли сте раз ми шља ли о од ла ску, по сто је ме ста, та мо су ва ши 
вр шња ци, да ли сте раз ми шља ли да олак ша те се би.

Пр во сам при ме тио ка ко су му очи кр ме љи ве, скла па ле су се 
под те жи ном на ку пље ног те ре та, по ку ша вао сам да га уве се лим, 
ма хао сам ша ре ним ства ри ма, чак сам кре нуо у апо те ку да ку пим 
звеч ку, учи ни ло ми се да смо пре да ле ко и да ће звеч ка ала р ми ра
ти оста ле, ни сам хтео да се оста ли уме ша ју, не ка они во де ра чу на 
о се би и сво ји ма, ни је ла ко, не, ни је ни ма ло, не бих ре као да је при
ме ћи вао, ни је по ка зи вао да га ин те ре су је, ву као се и ле њо про те
зао, све че шће окре тао ле ђа сун цу, пло чи це на те ра са ма од би ја ле 
су да упи ју сву ко ли чи ну то пло те и би ло је до бро ле ћи на њих, 
за бо ра вља ти, са ња ти о за бо ра вља њу, же на у кућ ној ха љи ни ни је 
се по ја вљи ва ла, си гур но су на мо ру, кон ста то вао сам, Хе ле на и ја 
би смо та ко ура ди ли, али она ни ка да ни је хте ла, сму чи ло јој се, 
об ја сни ла је, му ка јој је од све га, из гле дам мла ђе, и она је би ла 
мла до ли ка, то су ге не тич ке опе ра ци је, и та ко ни ка да ни смо оти шли, 
а би ло је мо гућ но сти, мо гло се та да. 

Смр шао је и ја му ви ше ни сам био до во љан, за те као сам га с 
оста ци ма кар то на на зу би ма, сре ћом, имао сам дво глед, из ду жио 
се, по чео је да по при ма бо је дво ри шта, да се ста па с њи ма, по ја
ви ли су се ти ко ви, крат ки тр за ји гла вом у стра ну, опре де лио се за 
пре жи вља ва ње, због то га кар тон, ни је же лео да се пре да и од у ста
не, би ли смо на те ле пат ској ве зи, бо дрио сам га и хра брио са свог 
по ло жа ја, би ло ми је ва жно да из др жи мо, са ти ма не би по гле дао 
к ме ни и та да сам знао да је у ди ле ми, он је мо гао да ви ди оно што 
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ја ни сам, јер ни је био у при зе мљу, и сли на, не што по пут сли не се 
по ја ви ло око ње го вих уста, услед пред у зе тих на по ра, не ко би ре
као да је бе сни ло, али та ко је нај лак ше.

Му ве су ми по мо гле да из ра чу нам, би ло је то с пр вим зра ци
ма сун ца, ри ту ал на ствар и те мељ на од лу ка, ни је по треб но да ми 
би ло ко го во ри о оно ме што знам, и још сам ра чу нао ко ли ко је мо
гло да тра је, лет, же на у кућ ној ха љи ни је отво ри ла вра та те ра се 
истог да на и ни шта ни је при ме ти ла, не знам где су би ли, за ву че ни 
у спа ва ћој со би, јер ту је још не ко, имам осе ћај да је сте, да је ту 
све вре ме не ко о ком не знам ни шта, не ко ког ни ка да ни сам ви део, 
ко зна, вра ти ли се с ле то ва ња и она је иза шла да ра ши ри веш, отре
са ла је пе пео у ла вор пун опра ног ве ша, ма ње од де сет се кун ди 
по мом уве ре њу, не знам да ли се окре нуо у ва зду ху док је ле тео, 
знам да се ис це рио пре ма сун цу, отво рио је кр ме љи во, скло пље но 
око, за то што је ше рет, мо гло му се да та ко ура ди, чу де сна акро ба
ти ка пре ве ја ног мај сто ра, кра так удар о бе тон, цве ће иза зи ди на. 
Два са та сам ка снио, до вољ но за ко ло ни ју му ва да се ор га ни зу је, 
вре ме мог сна из јед на чи ло се с вре ме ном од лу ке и ле та и про вла
че ња кроз ре шет ке и пу шта ња да се де си, же ни у кућ ној ха љи ни 
у инат и сун цу у инат, или на су прот то ме, пре ће би ти да је та ко, 
по јед но ста вљу јем ства ри, раз ла жем их без ика квог оправ да ња, 
ни је све то за ви си ло од же не и сун ца и зи до ва, ле по та је у са мо у би
ству раз ло га, уснио сам, лет је тра јао, а он да су сти гле му ве. 

Из ле вог ула за ис тр ча ла је дво го ди шња де вој чи ца без прат ње, 
у на шем дво ри шту ни ко ме не пре ти опа сност, устре ми ла се к ње му, 
до зи ва ла је ма цу и за ву кла пр сти ће у окр ва вље но кр зно, уз не ми
ре не му ве на од сто ја њу, ха ла пљи ве али про ми шље не, ма ца, а же на 
с че твр тог спра та је по гле да ла к њој и ни шта ни је раз у ме ла у сво јој 
оба мр лој ту по сти, ма ло ра до зна ло сти, тек то ли ко, ма ца ма ца, де
чи је те ло уто ну ло у бе ли ча сти цвет ни де зен, при бли жа ва је дан од 
пр сти ју усти ма и же ли да га оли же, го спо ђо, мо ра ћу да са оп штим, 
го спо ђо, Хар ви је мр тав, док сте ви та мо, док ни сте би ли ту, док 
сте, он је од лу чио да ура ди та ко, би ла је то ње го ва све сна од лу ка 
и не мо ра те да бри не те, ни је ми ре као, рет ко смо го во ри ли, ми смо 
раз у ме ли, Хар ви је мр тав и не ко би тре ба ло да се по бри не за ње
го во те ло, го спо ђо, тран спор то ва ћу га пре ко, пре не ћу га пре ко зи да 
и са хра ни ти, ми ја а а а а а а а а а а а а а а а а ау, тре ба ло би да јој ка жем, 
до бро ће му би ти та мо, Хар ви је био мој при ја тељ, у ре ду је да то 
оба ви не ко бли зак, ни ма ло слу чај но, ду го је ми слио о то ме, у по
след ње вре ме ни шта дру го ни је ра дио осим што је раз ми шљао, 
не ма ца, де вој чи це, зец, ду гу ља сти бе ли зец, као онај из фил ма, 
као ка да смо ишли у би о скоп, не ка да, та кав. Као из фил ма. 




