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МИР КО ДЕ МИЋ

НО КА УТ НА КОН УДАР ЦА ГОН ГА

По зна то је да љу ди во ле да се иш чу ђа ва ју и ло ме пр сте над ту
ђим суд би на ма. То је, ваљ да, до бар на чин да јед ни дру ги ма по ве
ра ва ју при че ко је их се не ти чу. 

Та ко су се иш чу ђа ва ли и на вест да је го спо дин Гво зде но вић 
из вр шио са мо у би ство. Био је адво кат од угле да. Тог ју тра ве ћи на 
ње го вих ком ши ја ни је чу ла ни шта нео бич но. Са мо је је дан од њих 
но ви на ру град ске те ле ви зи је при знао ка ко се се ћа при гу ше ног пра ска, 
као кад тврд пред мет или пу на ва за са цве ћем пад не на пар кет, што, 
при зна ће те, ни је нео би чан звук за оно ли ку згра ду у ко јој је жи вео.

Вра тив ши се са пре да ва ња на фа кул те ту, ћер ка га је за те кла 
за ва ље ног на тро сед у днев ном бо рав ку са ја сту ком на гру ди ма. 
Њен крик је ди гао на но ге ве ћи ну ста нов ни ка згра де. Из уко че не 
ша ке је два су му из ву кли ни кло ва ни пи штољ. 

Ка ко то већ би ва, са мо у би ство и сви де та љи у ве зи са њим 
пре при ча ва ни су не ко ли ко да на по гра ду. По ме ну то је и у јед ном 
та бло и ду са над на сло вом – „шо кант но”. Ве ћи на је по ве ро ва ла у 
тврд њу да је го спо дин Гво зде но вић то учи нио на кон што је са знао 
ди јаг но зу о не из ле чи вој бо ле сти. Не зна се ко је пр ви пла си рао 
ова кво об ја шње ње, али су мно ги по ми сли ли ка ко је тим чи ном 
са мо убр зао не ми нов ни крај, па оту да и ни је би ло оног по зна тог 
ли це мер ног иш чу ђа ва ња као над кла сич ним са о му би ством. Сле
га ли су, не мо, ра ме ни ма, кли ма ли гла вом и цок та ли усна ма. Ме
ђу тим, ни ко ни је за ви рио ду бље у раз ло ге ње го ве ре ше но сти да 
окон ча свој жи вот. А да је су, он да би им тај ње гов хи тац у вла сти
то ср це био још ра зу мљи ви ји, го то во ло ги чан. 

Дан уо чи са мо у би ства ушао је у адво кат ску кан це ла ри ју ко ју 
смо го ди на ма де ли ли, као сло мљен, по тав нео у ли цу, нео бри јан и 
под буо. За те као ме је са мог. И све што га је мо ри ло за грц ну то из ри гао 
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из се бе, мо ле ћи да оно што чу јем не ши рим да ље, не зна ју ћи да оно 
што ка ни да ми ка же мно ги већ зна ју, да ле ко ого ље ни је и са ви ше 
пи кант них де та ља. 

Чак и ње му, чо ве ку са ду го го ди шњом адво кат ском прак сом, 
то ком ко је је на и ла зио на не ве ро ват не слу ча је ве, не за ми сли ве за
пле те и још лу ђе рас пле те – би ло је да не по ве ру јеш. Али ипак се 
до го ди ло. Као да је за бо ра вио да је сва ко од нас део тог лу дог и 
не пред ви дљи вог све та.

И баш као што је оби чај у ста рим ро ма ни ма – са знао је то на 
кра ју, тек по што је то до пр ло до ње го вих ко ле га, род би не и при ја
те ља. По ве рио ми је све то у жур би, као да ће екс пло ди ра ти уко
ли ко ми се тог тре на не из ја да и све не ис тре се из се бе, ме ни за 
ко га је био си гу ран да нај ма ње знам.

Тог ју тра ми је под нео из ве штај о свом бро до ло му, са искре
но шћу ко ја ме је по ра зи ла и са де та љи ма од ко јих ме је по ди ла зи ла 
је за. На и ме, же на га је пре ва ри ла, од но сно – из да ла. Увек је по ми
њао из да ју, ни ка да пре ва ру. Све че шће сам гу тао кне дле ка ко је 
ње го ва при ча хва та ла за лет. Де си ло се то, ка зао је, баш у вре ме и 
у околностимa ка да се то ме по нај ма ње на дао, у фа зи ка да је по ми
шљао да су се у ње го вом жи во ту све коц ки це сло жи ле ка ко тре ба. 
Ћер ка је на са мом кра ју сту ди ја, кре дит за стан је от пла тио, углед 
адво ка та је не по ре цив, да кле – жи вот ко ји је упло вио у мир ну лу ку.

За бо ра вио је да нај те жи удар ци увек до ла зе из не на да, ка да 
им се нај ма ње на да мо. И на ме сти ма где нас нај ви ше бо ле. А он је 
до шао и био то ли ко јак да га је од мах сру шио на под. Иа ко је хо дао 
ус прав но, од тог удар ца, за пра во, по сле ни кад ни је устао. Учи ни ло 
му се да га је ви ше за бо лео сам пад не го уда рац у сам врх бра де. 
Био је упу ћен баш од же не чи ја ода ност је свих го ди на за јед нич ког 
жи во та би ла не у пит на. Го то во да се под ра зу ме ва ла.

Усле ди ла је дра ма тич на стан ка у ње го вом при ча њу. 
Био се бла го по ди гао са сто ли це и унео ми се у ли це, да сам 

на час устук нуо и, ма хи нал но, у од бра ну дис крет но по ди гао ру ке 
у гард. А он да је на ста вио за сте пен сти ша ни је, по мир љи ви је, се
да ју ћи на гло на сто ли цу. 

– И баш са чо ве ком у ко га је нај ма ње сум њао! 
Опет стан ка, па при лив бе са и но во уста ја ње са сто ли це и 

уно ше ње у мо је ли це. Пре бле део сам, већ раз о ру жан, не ма ју ћи вре
ме на да по но во кре нем да за у змем гард. Пре пу стио сам му се. Он 
се опет с му ком при брао и ла га но вра тио у сто ли цу.

– Са мо јим кућ ним при ја те љем. За то ме је, ваљ да, то ли ко за
бо ле ло! 

На то сам се уше пр тљао, хо те ћи да га не што, као, пи там, али 
не ма ју ћи ја сну иде ју ка ко бих то из вео. Он се на то при брао, сми
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ру ју ћи ме не, ми сле ћи, ваљ да, да ме је ње гов бол то ли ко уз не ми рио, 
што ни је да ле ко од исти не. За то је, слу тим, имао по тре бу да ме 
„од ве де” на сам по че так њи хо ве за јед нич ке при че. 

Та ко сам са знао да је њи хо во упо зна ва ње би ло на лик ка квој 
ки ча стој па сто ра ли. Пр ви пут је бу ду ћу же ну угле дао по ред не ке 
че сме, док се уми ва ла.

– Чи сти је ли це до тад ни сам ви део. Отад сам жи вео у илу зи
ји да по сто ји та кво ли це, ка дро да и са мог обра за укло ни сва ку 
ру жну гри ма су, са пе ре та лог сва ко днев ног га да ко ји ћу до но си ти 
из све та у наш дом и, ко нач но, да по ни шти све мо је днев не гре шне 
ми сли.

Знао сам да га су диј ска ка ри је ра ни кад ни је за ни ма ла. Адво
ка ту ру је сма трао ма њим злом, по слом ко ји му је омо гу ћа вао да 
при стој но за ра ђу је, али и да му обез бе ђу је сва ко днев но сре та ње 
са људ ском глу по шћу. Че сто је на по ми њао, го то во у ша ли, да не
пре ста но тре ба би ти у до ди ру са глу по шћу, уко ли ко чо век не же
ли да му она не до ђе гла ве. Док је све та, знао је до бро, би ће и 
ту жи те ља и ту же них. Од њи хо ве на ив не ве ре у прав ду мо гло се 
при стој но жи ве ти. Та ко је ве ро вао и у же ни ну ода ност, пот кре
пље ну не ја сним иде а лом чи сто те ко ја је – и ја то знам – иси ја ва ла 
са ње ног ли ца.

– Ју трос ми је си ну ло кроз гла ву да сви пре љуб ни ци има ју 
ли ца не ви них. Та ко бар сто је ства ри са мо јом же ном. Ти то бар знаш! 
Но си ла је обра зи ну ове ја не чед но сти. Дру гим ре чи ма, скри ва ла 
се иза ли ца не до зре ле и за то при влач не же не, не спо соб не да ис
пла ни ра и из ве де би ло ка кву сло же ну рад њу. По го то во пре љу бу. 

Иа ко све стан ве ћи не сво јих ма на, ко ле гу Гво зде но ви ћа је до 
ср жи из не на ди ла не са вр ше ност осо бе за ко ју је ве ро вао да је ком
пен за ци ја свих ма на ко је је по се до вао. Чак и на кон што ју је су о чио 
са сво јим са зна њи ма, збу ни ло га је не ра зу ме ва ње на ње ном ли цу. 
Оно као да се чу ди ло ње го вом чу ђе њу. И та да му је, при знао је, 
из гле да ла са вр ше на у сво јој на ив но сти и про сто ду шно сти. У хлад
но крв ној од сут но сти. 

Све јед но, са мле ла га је ње на про ми шље ност, ма те ма тич ка 
пре ци зност у пла ни ра њу и из во ђе њу пре љу бе, увер љи во при кри
ва ње и још увер љи ви је прав да ње. Украт ко – био је згро мљен ње
ном бес пре кор ном глу мом, скри ве ном ис под ма ске бри жне и по
жр тво ва не мај ке њи хо вог де те та. 

– Рет ки су тре ну ци кад сам пре ма се би осе ћао ду бо ку са ми
лост, ко ја је, као што се зна, на ко рак од са мо пре зи ра. Ови, ко је 
упра во пре жи вља вам, упра во су би ли та кви. Тр љам нос вла сти тим 
са мо пре зи ром. Имам га то ли ко да остат ком мо гу да ис тр љам и но
се ве то ли ких дру гих, па и твој.
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Чим је иза шао из свог мо но ло га и упе рио ка жи прст у мо је 
гру ди, на те рао ме је да опет устук нем. По ми слио сам да се игра 
са мном, да ме чи ка и те ра у гре шку при зна ња. 

Исти на, њи хов на о ко скла дан брак био је пред мет чу ђе ња 
све та ко ји их је знао. По зна то је да по сто је две ло ги ке: она ко јом се 
ру ко во де па ро ви и ло ги ка ки би це ра, од но сно – све ти не. Ма ло је 
же на и му шка ра ца за ко је се без ре зер вно мо же ре ћи да су ро ђе ни 
јед но за дру го. Ни ко ни је ни ти ће раз у ме ти си ле ко је спа ја ју и раз
два ја ју дво је љу ди. Ра сто ја ње ко је их де ли че сто на зи ва мо бли ско
шћу, иа ко је то про стор где ира ци о нал ност игра сво ју не у хва тљи ву 
игру. Она не ми ру је ни при ли ком спа ја ња ни код раз два ја ња. Да
кле, у очи ма по зна ни ка њих дво је ни су би ли јед но за дру го. Све
јед но ко је у тим ого ва ра њи ма озна чен као онај ко се не за слу же но 
око ри стио, а ко као „оште ће на стра на”. Или сам ја, као увек, ису
ви ше при стра сан.

  – От кад сам са знао да ми је же на ле гла са дру гим му шкар
цем тра је ова бор ба у ме ни. Бор ба са са мим со бом. Бор ба про тив 
се бе. Са сво јом су је том. Дру ги ма то из гле да као жи вот јед ног 
обич ног ро го ње. Не зна ју да је то мно го сло же ни је и те же. Тај дру
ги му шка рац по стао је члан на ше по ро ди це, увек је био ме ђу на ма. 
По ста јао је ме ра све га! Ње го ва сен је леб де ла и у ча со ви ма на шег 
нај ве ћег за до вољ ства. За ње го во при су ство ви део сам крив ца ис
кљу чи во у се би. Ни ко не зна ка ко би наш жи вот из гле дао да он 
ни је био ме ђу на ма. Из ње га би иза шло да ле ко ма ње ми сли, док би 
ми ср це јед но лич ни је ку ца ло. Ова ко, мр зим тог чо ве ка, за ви дим му, 
пре зи рем га (за бо га, па кућ ни ми је при ја тељ). Па да ло ми је на па
мет и да га уби јем, те сам не ма ло вре ме на тро шио ка ко бих ис пла
ни рао то уби ство. На кра ју бих опет па дао у са мо пре зир због та кве 
иде је, што ми је, ако ни си знао, оми ље на по сла сти ца. Ру гао сам се 
тој по зи увре ђе ног му жа и раш чи ња вао соп стве ну љу бо мо ру на 
нај сит ни је де ли ће. На кра ју сва ког свог ми са о ног по ду хва та при
зи вао сам сво ју же ну; вер ну, чи сту, не так ну ту од ту ђе ру ке, али 
по ма ло и ужи вао у тој не мо ћи, у огра ни че но сти свог да ра до ми
шља ња. 

Не ма то га ко ни је блу део по не пре глед ној „жи вот ној пу чи ни”, 
тра же ћи исти ну, а да исто вре ме но ни је на ле тео на сан ту ла жи, 
сви то зна мо и јед на ко у њу уда ра мо, упр кос са зна њу да са њом 
сто је ства ри као и са ле дом, ко ји се сво јим ве ћим де лом на ла зи 
ис под по вр ши не во де. Тог под вод ног де ла ни је био по ште ђен ни 
ко ле га Гво зде но вић, као ни ја.

– Мо жда је за све крив и тај враж ји рат? – очај нич ки сам се 
пи тао, тра же ћи са ве зни ке у нај на ив ни јим оправ да њи ма. Он уме 
да рас плам са све до тад за то мље но и под стак не не из ни кло, уме да 
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по не се и за не се, то ли ко да сва ка но ва окол ност по ста је ис ку ше ње. 
У тој не по го ди јед на ко па да ју нај по ште ни ји и нај вер ни ји. Он до
пу шта мо гућ ност да сва ка вр ли на мо же би ти упр ља на, док је сва
ка жр тва и сва ки прин цип не до сто јан. Рат сва ком по ступ ку сто ји 
као оправ да ње, али и при ли ка да се ко нач но по ка же и до ка же пред 
со бом и дру ги ма, да се од ба це сви ком плек си и сум ње у се бе. Код 
по ни же них и ма ло крв них са бла го на кло но шћу гле да на њи хо ву 
же љу за осве том, мла ко ња ма да је сна гу да по ка жу зу бе. 

Очи глед но да је за ви део свим бун тов ни ци ма и ла ко ми сле ним 
ре во лу ци о на ри ма. Они све чи не без остат ка, пу ним плу ћи ма и 
без од ступ ни це. Да ле ко је те же не са зре лим освет ни ци ма, по пут 
ње га, ко ји из од су ства ку ра жи ра ци о на ли зу ју и нај и ра ци о нал ни
је чи ње ни це, оту пљу ју нај о штри је шиљ ке, за ма гљу ју нај чи сти је 
ви ди ке. 

– Мо ја не спрет на флер то ва ња, али још не спрет ни ја из бе га
ва ња флер та – за по сле ди цу су има ле не вер ну же ну. Пре зи рем је 
истом сна гом као што сам не кад био уве рен у ње ну не спо соб ност 
да ме пре ва ри. Као да је уме ће пре ва ре ве ли ка ве шти на, ти тан ски 
иза зов. По го то во је би ло ла ко да пре ва ри ме не.

Сти цао сам ути сак да јој је опро стио пре ва ру, или је бар успе
шно кон тро ли сао у ко јој је ме ри по зле ђен њо ме, али јој ни кад 
ни је опро стио при кри ва ње пре ва ре. Сви зна мо – да би смо не ког 
пре ва ри ли, од но сно из да ли, пре то га мо ра мо да га пре зре мо, да у 
тре нут ку пре ва ре за мр зи мо оног ко га смо во ле ли или смо ве ро
ва ли да га во ли мо. Ко ле гу Гво зде но ви ћа је упра во страх од по сто
ја ња те мр жње и пре зи ра до вео у ова кво ста ње. Уо ста лом, ко ме 
би би ло ла ко да по ве ру је да га пре зи ре онај ко ји са њим жи ви, пред 
ким је по ди гао све уста ве опре за и тај ни.

– Мо жеш да јој опро стиш ко ли ко хо ћеш, кад опро штај не би 
под ра зу ме вао и за бо рав. Њој сам опро стио, али ни сам се би! Мој 
жи вот ви ше ни је исти. Још јед на илу зи ја ме је на пу сти ла. Али сам 
за то по чео се бе да зло ста вљам, суп тил ни је од оног Ан дри ће вог 
зло ста вља ча. Рас по лу тио сам се. Јед но Ја је оп ту жи ва ло мо је дру го 
Ја за сле пи ло, на ив ност, за по се сив ност и са мо у ве ре ност... Сре ћа 
да са мо зло ста вља ње ни је кри вич но де ло. Да је сте, за слу жи вао бих 
бар до жи вот ну ро би ју.

Чу ди се Гво зде но вић, не тре ми це гле да ју ћи у ме не, а у ства ри 
бу љи у без дан соп стве ног сле пи ла. За то вре ме чу дим се и ње му 
и се би, по го то во раз ме ра ма соп стве ног не зна ња и са мо у ве ре но сти. 
Пре и мућ ство слу ша о ца по че ло је да се ота па од ње го ве при че, 
бур но, по пут коц ке ле да ба че не на вре лу плот ну. Уз ци јук и цик 
ко ји ми па ра ју утро бу. Сре ћом, мој са го вор ник ни је пре ста јао да 
се пре и спи ту је и са мо ра ња ва. 
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– Сад ме не бо ли сам чин пре ва ре, већ оно ли ки труд ко ји је 
мо ја же на уло жи ла да пре ва ру при кри је, а по го то во да је при зна... 
Ви ше ме вре ђа по за смер но сти и по све ће но сти по ро ди ци од са мог 
чи на не ве ре. По га ђаш – ту ђа не ве ра ви ше бо ли уко ли ко је при чи
ње на у тре ну ци ма на ше сле пе уве ре но сти да је не мо гу ћа. Не ка ко 
сам тр пео док ме је ва ра ла. Ча ша се пре ли ла оног ча са ка да ви ше 
ни сам мо гао да глу мим не до ту пав ног ро го њу. Ста вио сам јој до 
зна ња ка ко знам шта ра ди. Она је пре шла пре ко мо јих оп ту жби, 
ру тин ски и пред ви дљи во, оп ту жу ју ћи ме да је ва рам. Мо је ствар
не и мо гу ће пре ва ре би ле су јој хра на и оправ да ње. На час сам 
за не мео. Згра ну то сам је гле дао, не ве ру ју ћи да је то она осо ба за 
ко ју сам смео да ста вим ру ку у ва тру ка ко не уме ни шта на жао да 
ми ура ди, да не ће и не зна да ме по вре ди. А све је уме ла и сме ла. 

От кад се уве рио да га же на ва ра, у ње го вим очи ма свет као да 
је по тав нео, а он на пре чац по стао дал то ни ста. Чак и ње го ве ствар
не и из ми шље не пре ва ре из гу би ше на сво јој ча ри и из у зет но сти. 
Отад је у сво ја лич на сва ко днев на бо жан ства ве ро вао са по ла сна га, 
без стра сти, по инер ци ји. За бра ње но во ће је од јед ном из гу би ло 
ми рис и окус. Пре тво ри ло се у инат и ре волт. У ње гов жи вот се у 
пу ном „сја ју” усе ли ла до са да. Све до тад упа ље не ва тре су по га ше
не. Не ке се га се, не ке још са мо ти ња ју. Ви ше ди ме не го што го ре.

– Кад те пре ва ри же на, тек он да спо знаш шта је веч ност. Жи
вот успо ри, го то во ста не. Тек тад смрт по ста је бе зна чај на чи ње
ни ца не до стој на про ми шља ња. Љу бав ни че у то пло ти, у до ди ру 
са дру гим би ћем. Ове мо је ре чи су све до чан ство од су ства љу ба ви. 
Ми слим да реч ис кљу чу је љу бав. По сто ја ње књи жев но сти је по
твр да не до стат ка љу ба ви. Ре чи су од раз не по ве ре ња, пе пео по сле 
ва тре, сум ња у све и сва ко га. Ре чи су тек опиљ ци хлад ног и рав
но ду шног све ми ра.

Оно што зо ве мо љу ба вљу је ди ни је по у здан на чин пре ко ко
јег чо век до пре до истин ског раз о ча ра ња. Ову исти ну не тре ба 
из го ва ра ти пред мла ђах ним осо ба ма. Не за то што по сто ји мо гућ
ност да нас схва те озбиљ но, већ због то га што не тре ба ова ко 
глу пим сен тен ца ма успо ра ва ти њи хов пут ка раз о ча ра њу. Сва ко 
тај пут мо ра пре ћи сам сам цит.

Чак и оне истин ски во ље не гри зе црв да су не до вољ но во ље
ни, сва ка ко да ле ко ма ње у од но су на оно ко ли ко за слу жу ју. Сва ко 
од нас хра ни и уљуљ ку је сво је не за до вољ ство, све док не на ра сте 
то ли ко да се поч не хра ни ти на ма. 

За то вре ме не во ље ни фан та зи ра ју, те од сва ке мр ви це на кло
но сти на та па ју сво ја оче ки ва ња, све док не на бу бре и не на ра сту 
до ве ли чи не кад ће се на ва ли ти на њи хо ва пле ћа и здро би ти по
след ње тра го ве ра зу ма. 
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– Кад већ ла жеш, он да сво је ла жи мо раш да по ста виш на што 
чвр шће те ме ље, на по у зда не и твр де раз ло ге ла га ња. Јер, не мо же 
се ла га ти без ме ста и про сто ра. То би он да би ло на лик на гра ђе ње 
ку ла у ва зду ху. С дру ге стра не, ако мо жеш да ла жеш пред дру ги
ма, он да је то не мо гу ће пред со бом. Нај те же је се бе убе ди ти да је 
вла сти та лаж, у ства ри, су шта исти на. 

Упи љио се ко ле га Гво зде но вић у ме не, као да же ли сво јим 
ре чи ма да ме при би је уза зид, као леп ти ра. Док ја, у ми сли ма, из
на ла зим оправ да ња по ко ји ма увек по сто је ва ља ни раз ло зи за пре
ва ру. Ако их ни је би ло пре по чи ње не пре ва ре, он да је оправ да ва ју 
они ко је су до шли као ње не по сле ди це. Гво зде но ви ће ва су пру га 
је на ив но по ве ро ва ла ка ко ће на чел ним при зна њем са чу ва ти и са
кри ти де та ље, а ти ме и ума њи ти сво ју кри ви цу. А он ме, као да пра
ти ток мо јих ми сли, пре ки да но вим пи та њи ма и од го во ри ма:

– Мо гу ли да ва рам ону ко ја ме је већ пре ва ри ла? Ви ше ме бо ли 
по тре ба да је ки њим од оно га ко ли ко ме бо ли са ма пре ва ра. Тим 
ки ње њем као да не же лим до кра ја да по ве ру јем ка ко је до пре ва
ре до шло. Ка да би смо ко јим слу ча јем про го во ри ли, на из ме нич но 
смо се за си па ли при ча ма ко је нас се ни су ти ца ле, са мо за то да не 
би смо на ста ви ли ону ко ја је би ла на ша, ко ја се ти че са мо нас дво
је. Зло ста вља ли смо се, на из ме нич но, ћу та њем и ла жним при ча ма.

Слу тим да је све до бол ног окри ћа во лео сво ју же ну свом сво
јом гла ђу и оса мље но шћу. Сад ни је во лео ни њу ни би ло ког дру гог, 
за си ћен и зга ђен. Ни је во лео ни се бе. Гор ке су усне ко је се ухва те у 
ла жи. Ни је во лео ни ког и ни шта, по ку ша ва ју ћи да са чу ва оно ма ло 
пре о ста ле енер ги је за го ли са мо пре зир. Не ко је већ ре као ка ко и у 
нај ек стрем ни јој љу ба ви по сто ји мр жња пре ма во ље ној осо би. Ка ко 
љу бав еска ли ра, та ко се ја сни је ви де кон ту ре мр жње у на ма.

– Про тив ко га ти жи виш, чо ве че? – пи тао сам се из да на у дан, 
из но ћи у ноћ. Mрвице су по ста ле мо ја је ди на хра на. Тек сад сам 
знао – и нај сла ђа. Нај леп ши тре ну ци у жи во ту, при зна јем, би ли 
они ко ји ми се ни су де си ли у та ко зва ној ствар но сти.

А он да је за ћу тао. Тој ћут њи ни је има ло шта да се до да ни 
оду зме. Та ко то би ва; ћу тао је ка да је тре ба ло да ка же не што су ви
сло, а ка да је тре ба ло ћу та ти – бр бљао је.

Иза шао је из на ше за јед нич ке кан це ла ри је на из глед рас те ре
ћен и пра зан, ка ко сви од ре да ми сли мо да из гле да ју љу ди ко ји ма 
се све сру ши ло. Ни сам знао да је то тек по че так ње го вог об ра чу на 
са са мим со бом. И на ше по след ње ви ђе ње.

 На кра ју, да и ја не што от кри јем, по ви но вав ши се овој по пла
ви из не над них при зна ња. На и ме, ја сам чо век са ким га је же на 
из да ла, али, ка ко из гле да, ни сам био и је ди ни. Же на ко ле ге Гво
зде но ви ћа ни је ва ра ла са мо свог му жа, већ и ме не. То са зна ње ми 
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је пре до че но баш из уста нај не ин фор ми са ни јег ли ца овог за мр ше
ног игр о ка за. По ве рио ми се ка ко би са се бе ски нуо део му ке, али 
је за то на ме не, по ред свог, на то ва рио и мој део те ре та.

О не ве ри сво је же не ис при чао је још не ко ли ци ни при ја те ља. 
Та ко сла би ћи схва та ју осве ту, та ко уз вра ћа ју на за да ту бол. На тај 
на чин је, ваљ да, хтео да сма њи при ти сак уза вре ле кр ви. Сам се би 
је по стао ко ми чан. Као сва ки при по ве дач ко ји не уме да из не на да 
про ме ни ра ни је за ми шље ну фа бу лу. Сам се би је по ста јао сме шан, 
али ни је умео да се на сме је. За то, ваљ да, пре ва ре и слу же, да трај
но уби ју жар осме ха на ли цу.

Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да то ни је би ло до вољ но. Оста ло је 
ису ви ше то га у ње му, те ни је на шо бо љи на чин да га се отре се од 
по ку ша ја да му ку уби је у се би. Пре о ста је ми да свој део при че (а 
сва ка при ча је и кри ви ца) те глим ка ко знам и умем. Ако не бу дем 
мо гао да га но сим, пред сто ји ми гу ра ње уз бр ди цом до кра ја вре
ме на. Овим по ку ша вам да свест о сво јој пре ва ри не пре то чим у 
по зу пре ва ре ног, а не ве ру го спо ђе Гво зде но вић – у свој крст.

– Чи ни ми се да љу ди око ме не ни шта дру го не ра де до су де 
и пре су ђу ју дру ги ма. Ни кад се би. Над ме ни су услед сво је на кнад
не па ме ти, огре зли од ви шка мо рал но сти и оби ља по ште ња – се
ћам се ре чи свог ко ле ге, на са мом од ла ску.

До вољ но је што кон цепт Гво зде но ви ће вог опр о штај ног пи сма 
ни кад не ћу по ка за ти њи хо вој кћер ки, а на шао сам га ме ђу па пи
ри ма на ње го вом сто лу. Је ди но је пред тим де те том осе ћао стид 
због на чи на на ко ји је жи вео и смр ти ко ју је иза брао. 

При ла жем га, ево, као нај ма ње ла жан до каз на шег за јед нич
ког по сто ја ња, а бе ли на на ко јој је на пи са но је ди ни је тра чак све тло
сти над овим мра ком:

Дра га мо ја кће ри, 
Иа ко не же лим да у ово пи смо уно сим ме ло драм ске еле мен

те, они ће се, не из бе жно, уву ћи у ње га. 
Не ко ли ци ни љу ди од ду га је зи ка већ сам „по ве рио” ка ко од не

дав но имам не ве се ла са зна ња о не из ле чи во сти сво је бо ле сти. У 
из ве сној ме ри то је тач но. Мо ја љу бо мо ра се изр о ди ла у са мо пре
зир и са мо га ђе ње ко ји су на ра сли до ме ре по сле ко је се ни су мо гло 
от кло ни ти ни јед ном од ра зум них до ско чи ца.

Ста ро врем ске фрај ле би то на зва ле „пи та њем ср ца”. Не 
же ле ћи да се пре тво рим у ко пи ју оног књи жев ног ју на ка и бу дем 
још је дан у ни зу зло ста вља ча, „до се тио” сам се да оштри цу сво
је по вре ђе но сти усме рим ка се би и да ту тра жим из вор и уток 
сва ког на са вр шен ства све та и љу ди у ње му. По го то ву не са вр шен
ства тво је мај ке.



397

Пу ца ћу у соп стве не сла бо сти, не у се бе. Нео д ре ђе ним пи та
њи ма ср ца су спрот ста ви ћу пре ци зан од го вор мет ка. Лаж из о
штра ва ми сао и ме ња свет. Исти на је тек пу ко чу ђе ње над све
мо ћи ла жи, ко ја је го ри во на ко јем се раз го ре ва ју гре хо ви, али и 
умно жа ва ју сум ње. 

За то, не ка те не сне ве се ли мој па те тич ни гест не при ста
ја ња. На гра ђу јем се бек ством из те не ве се ле при че. Те шим се да 
ћеш са што ма ње по зле да при хва ти ти чи ње ни цу мог од су ства. 
Отац ни је ус пео да се на вик не на па као при су ства у ова квом све
ту, ме ђу ова квим љу ди ма. То са мо мо же да зна чи ка ко је гре шка 
би ла у ме ни, не у дру ги ма. Ве ћи на пре ва ре них на у чи лек ци ју. Ни кад 
ви ше не до зво ља ва ју се би лук суз да се у пот пу но сти да ју и пре
пу сте би ло ко ме или би ло че му. Жи ве у трај ном по до зре њу пре ма 
жи во ту и про та го ни сти ма та ко зва ног дру штве ног жи во та у 
сво јој око ли ни. Жи ве у стреп њи да ће се опу сти ти и да ће их опет 
не ко на ма гар чи ти. Не до зво ља ва ју да им би ло ко при ђе пре бли зу. 
Они не гу ју дис тан цу пре ма љу ди ма и то им по ста је је ди но за ни
ма ње. Пре ва ре ни усто ли чу је тре зве ност као од брам бе ни ме ха
ни зам. А кад већ не ве ру ју ни ком, је ди но што мо гу да га је у се би 
је сте сум ња, а она жи ви са мо уко ли ко, по пут ква сца, на ра ста 
пре ко гра ни ца по су де у ко ју је за ме ше на.

Пре ва ре ни гле да на свет са свим дру га чи јим очи ма од ве ру
ју ћих у би ло шта, по го то во од оних ко ји ве ру ју да во ле. Ово твр дим 
јер сам оку сио и јед но и дру го. До вољ но сам до кон да раш чла њу јем 
осе ћа ње за ко је сам ве ро вао да пред ста вља „љу бав”. Од тог, сре
ћом, не на ста је ни шта бур но и опа сно по дру ге, ре ци мо на лик раз
би ја њу ато ма, уко ли ко из у змем (са мо)са жа ље ње за све оне ко ји 
ту реч ис пи су ју без на вод ни ка, тих ти по граф ских ма га ре ћих уши
ју. До и ста, кад се укло не сви из да ци и по тра жи ва ња, од „љу ба ви” 
го то во да не оста не ни шта. На ма не вла да ју за ко ни тр го ви не већ 
– тр го вач ки мен та ли тет. 

Да је дру га чи је – свет не би функ ци о ни сао. Из ме ђу нас се ис
пре чи ло исуви ше тај ни. Ви ше оних чи јег са др жа ја се све ви ше при
бо ја вам од оних за ко ји ма из га ра мо ја ра до зна лост. Не, мој жи вот 
ни је обе ле жи ла пре ва ра, већ од су ство искре но сти. Та спо зна ја до
ве ла је до мог „стврд ња ва ња”, до хлад но ће у ме ни и ожи вља ва ња 
гру бо сти и зло ће.

Чу ђе ње ко је сам ис ка зи вао и он да ка да сам имао до вољ но 
раз ло га да оно из о ста не са мо је до каз фа лин ке са ко јом сам до спео 
на овај свет. Не ма те љу ба ви ко ја ме мо же ис пу ни ти. Не мам на де, 
што је знак да је бо лест по од ма кла. Ка да се спо зна ја из да је до
го ди у по зни јим го ди на ма, па ни ка је ве ћа не го што би би ла у мла
до сти, ко ја увек ра чу на на но ве шан се и мо гућ но сти. Би ло би 
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опро шта ја ка да би за бо рав био пот пун. Јер, ка да би га и би ло, 
оста ла би по вре ђе ност, што је не пре су шни ка пи тал за уце не, хра
на за зло ста вља ње.

Љу ба ви нас углав ном – пра зне! Во ле ти не ког зна чи, из ме ђу 
оста лог, и пот це ни ти га, а се бе пре це ни ти. Пот це ни ти га јер 
ин тим но ми сли да је оно дру го до би ло пре ми ју на лу три ји, а пре
це ни ти га јер је уве ре но ка ко, са мим тим што парт не ра во ли, то 
би ва са свим до вољ но. Ме ђу тим, за бо ра вља се да не ма те љу ба ви 
у јед но га ко ја би би ла до стат на и нај ма њој гла ди за љу ба вљу оног 
дру го га. „Љу ба ви” је увек пре ма ло, ма ко ли ко се да ва ла, ма ко ли
ко је при ма ли. Тач ни је, љу бав ни је мо не та, по го то во ни је хра на; 
она је тек симп том не у та жи ве гла ди. За то бу ди окрут на пре ма 
љу ди ма, дра га мо ја де вој чи це, јер ће те ма ње бо ле ти ра не ко је ти 
бу ду на но си ли!

Во ли те та та! 




