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ПРЕ ДРАГ БО ЈИЋ

КА ДА СЕ „ШКРО ПИ ТИ” ПРЕ ВЕ РА ВА ЛО  
У „ПР СКА ТИ”

Је дан од те сор те, Ми тар, имао је не во ља – са зе мљом. Бо ја ли 
су се хо ће ли га зе мља при ми ти, јер је већ био при лич но стар, без 
на ро чи тих ру дар ских де це ни ја иза се бе; да ли ће га сва ри ти са ма 
од се бе. Још док је био де те, Ми тар је до руч ко вао мно го пе ска и 
зе мље. Ка ко је ко ко пао ка на ле, ја ме и уду бље ња, Ми тар се за вла
чио и ду го чу чао или пу зао по том бла ту. Пре то га, на са мом по
чет ку, мај ка ње го ва оста вља ла би га у бе ши ци на њи ви, пост на-
тал но све жег, док је око па ва ла не што за њих да их пре хра ни 
(зе мља их је хра ни ла, с тим да је Ми тра ка сни је хра ни ла и у пре
не се ном зна че њу а и ова ко). За то вре ме би се на Ми тро ву та да 
не жну ко жу но во ро ђен че та оку пља ле ко је ка кве бу бе и пу за ве 
ва ши, рас пра вља ју ћи на ње го вом ли цу о тај на ма ја зби на, мра ви
ња ка и бу се ња; о пре ћу та ним пре љу ба ма кр ти ца и оста лим под
зем ним ко је шта ри ја ма. Тро ји ца ње го вих пре да ка про ве ли су век 
у јед ном пуп ча ни ку зе мље ода кле су из но си ли ру ду. Ми тар је 
пре ко те сто го ди шње по ро дич не тра ди ци је на ву као све ми ри се 
зе мље, све вла ге, на ку пив ши се мра ка из тих руд ни ка за цео жи вот. 
Од пра де де, пре ко де де, до оца. Отац му је, оно мад, пред сво је 
по след ње на пу шта ње днев ног све тла, при чао ка ко су ти ко њи ко ји 
су по ма га ли у из вла че њу те ре та из је тре зе мље сви би ли сле пи. 
Ка сни је су их, при ми ни ра њу ок на, оста ви ли до ле, у мра ку, за тр
пав ши их та ва ни ца ма ко је су с му ком пра ви ли де це ни ја ма (ка ко 
се ина че од лу чи мо ру ши ти што смо не кад же ле ли). При ча ли су 
Ми тру ка ко су по не кад руд ни ци и пла ви ли; то је би ло ка да се зе
мља на пи је, те по сле по вра ћа те ла ко ја су не кад мо гла из го ва ра ти 
ре чи, до руч ко ва ти и ко па ти. Ми тар је по ву као тих зе мља них при
ча од ко јих је тру ли ла ду ша, ка ко су и гња то ви и сто па ла ње го вог 
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оца тру ли ли док је вас кр са вао гре де и пул це ве у во ди до ко ле на. 
Ка сни је, го ди на ма по том, и Ми тар се ви спре ни је дао на ра до ве око 
зе мље. До ду ше, на по вр ши ни, јер у руд ни ку ни је го то во уоп ште 
ра дио (ма да се та ме мла на ку пи ла у ње го вој све сти у до вољ ним 
сло је ви ма, то ли ко да је ни су мо гли ис тре би ти ни ве ко ви ва зду хо
плов ства или бро да ре ња); и та да би, ка да се на пи је, од ла зио у 
не ку ис ко пи ну и жва као зе мљу – су ву, ис пу ца лу и пу ну ко ре ња. 
Упр кос све му то ме, јер на род увек исти не ра до пре то чи у ле ген де, 
за Ми тра су мно го бри ну ли шта ће би ти са њим. Хо ће ли га зе мља 
из ба ци ти пр вом при ли ком из се бе, као из дај ни ка и пре ли во ду, 
пи та ху се; хо ће ли обру ка ти прет ход ни ке и свој зе мља ни ген? 
Не ће ли та ра ка у ко ју ће га спу сти ти већ ста ри јег и од свих сво јих 
стри че ва ру да ра за јед но (јер је жи вот ни век не кад био чуд но кра
так) по слу жи ти као још јед но ок но ко је ће га од ве сти пред мла до
ли ке прет ке ко ји ће га осу ђи ва ти? Ка да су стра да ли, стра да ли су 
углав ном мла ди, ско ро ћо са ви, не где ис под по вр ши не зе мље, до
вољ но ду бо ко да се ни шта од о здо не мо же чу ти ни ти за бе ле жи ти 
би ло чим. Ми тро ва ло за, тај зе мља ни ген, не што ви ше од сто ле ћа 
(ко ли ко се о њи ма зна) ба шти нио је не ве ро ват не ве шти не ко ји ма 
су се удва ра ли ру дар ство, вој ска (ва ља ло ко па ти ро во ве) и пу тар
ство (ва ља ло ду би ти ту не ле). На кон свих не му штих и нео пи пљи вих 
са мо о дли ко ва ња, це ло то бу дакпо ко ле ње све де но је на не ка кав 
сум њив из да нак у ро ду, из гле да под ва љен.

Ми тар је имао пра зан жи вот (као зе мља ни ло нац); је ди но што 
је по зна вао из Пи сма би ло је да је Бог пр вог чо ве ка ство рио од 
зе мље. У сво јој са мо у кој шко ли азбу ку је сам се би сри цао, по ме ри
ли ма пре да ка: ашов, бу сен, ва јар, гај ња ча, ди на, ђе рам, ен де зе, жи ла, 
зе мља ни, ило ва ча, ја рак, кли зи ште, лес, ље меш, ме ђаш, на сип, 
њи ва, ок но, по ни ква, руд ник, смо ни ца, ту нел, ћуп, утон, фо сил, 
хек тар, цр ве ни ца, чер но зем, џа ра, ша нац. Вре ме ном је по за бо ра
вљао по је ди на сло ва са чи ње на по ме ри пре да ка те је уба ци вао тек 
по не ко, за лу та ло, да на до ме сти нео прав да ну пра зни ну.

Од мај ке ни је на у чио ни јед но име. Ни је био оп те ре ћен на сле
ђи ва њем по ро дич ног за на та али је за ду го спра вљао гли не не ћу по
ве, ко пао бу на ре и зи дао ву ру не (ни ка ко да пре дак за мре у по том ку); 
пр ва же на му се пре у да ла за не ког књи го во ђу и то му је мно го 
те шко па ло. Ње но пре ћу та но Не иш ча ши ло му је жи вот ви ше не го 
сва из го во ре на Не до та да; а би ло их је.

Док су се у на ма сме њи ва ле по е ти ке и епи гон ство рва ло с 
ин ти мом, о Ми тра су се оти ма ле ње го ве смо ни це, пе пе љу ше, цр
ве ни це и ко је ка кви ка ме ња ри. Све ви ше се до ка зи ва ло да је Ми тар 
уи сти ну под мет ну то пор це лан ско ко пи ле ко је ће се оже ни ти по но
во не ком бу да лом што ће му хра ну го то ви ти у ли ме ним лон ци ма, 
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а то је већ би ла пот пу на из да ја бу дакге на. Не ће во ле ти Зо лу. Пре ци 
му ни кад не ће опро сти ти ћер ку пи ло та и си но ве ко ји су раз ре ди ли 
крв удав ши се пор це лан ским и си ли кон ским из ро ди ма. По хо ди ће 
га но ћу, по кат кад ко па ти по ти љак, ду би ти груд ни кош; пот ко па
ва ти под ре бар ни лук. Ако до ђу (ка да до ђу), сво јим блат ња вим ђо
но ви ма оста вља ће тра го ве по ње го вој ке ра мич кој ду ши, ма ко ли ко 
је чи стио и ма ко ли ко ла гао се бе да је успе ва очи сти ти; Ми тро ви 
пре ци, ре дов на тре ћа сме на, на вра ћа ли би са сво јим ар се на лом ору
ђа за бу шо ти не и ис ко пи не у ду шу и са вест. Пред спа ва ње, кри о
ми це од же не (ко ја је пр ва и по че ла при чу о исе ља ва њу из ско ро 
уру ше не зе му ни це – је ди ног ма те ри јал ног те ста мен та Ми тро вог 
по ро дич ног ста бла) уно сио би пр сто хват зе мље под ја стук и ис под 
кре ве та, ве ру ју ћи да ће те но ћи та ко оста ти ми ран и по ште ђен. 
По ку ша вао би се та да, пред сан, уте ши ти ка ко је то све уо би ча је
но, ка ко сви има ју не ка кве сво је ду шев не ту не ле чи је се та ва ни це 
об ру ша ва ју, да се цео свет за сни ва на про ме ни на чи на жи во та и 
пра ва ца кре та ња, да је не ка да нео п ход но рас кр сти ти са тим што 
је ус по ста вље но не кад, те се да ти у по тра гу за ка квим дру гим све
тлом на не ком дру гом из ла зу ту не ла, ко ји би, ако ни шта, ва ља ло 
про ко па ти по но во. Ако већ не ору ђем пре да ка, ма кар тим пле ха
ним по су ђем ко је све ви ше усту па ме сто грн ча ри ји.

Све ду хов не ту не ле и про пу сте, ко је су ње го ви пре ци из во
је ва ли са ње га, жде ра ле би са вре ме не на пла ви не ко ји ма се ско ро 
па спо кој но пре да вао. Ми тро ва азбу ка, ко ју је сам по по след њим 
се ћа њи ма му ко сри цао, по бо ле ва ла је ане ми јом за бо ра ва, све јед но
ће и при вре ме них ре ше ња из нео че ки ва но сти. Не рет ко би у об ро
ци ма и ка фа ни са њи ма за ти цао ту ђа про кри јум ча ре на сло ве са, 
за ка шља вао се до та да не по зна тим ре чи ма, пре кр шта ва ју ћи сво је 
б(усе ње), с(мо ни це) и п(они кве), не хо тич но у б(ек гра унд), с(тејџ) 
и п(леј гра унд); ма да, је дан део ње га (ни ка ко да пре дак за мре у 
по том ку) је на по јеф ти њен и са мо се би чан на чин, упр кос ствар но
сним окол но сти ма, на сто јао да не ке ства ри учи ни дру га чи јим, да 
ми сли учи ни дру га чи јим, јер је за ства ри одав но би ло ка сно... ко
ли ко ли му је то ла га ње би ло до вољ на обло га за опе ко ти не са ве сти, 
мо гло се мо жда у не ким срећ ни јим вре ме ни ма про ту ма чи ти из 
ње го вог чуд ног и већ уве ли ко сме шног на чи на жи вље ња. Но сио 
би ко шу ље у бо ји зе мље, слао ћер ки раз глед ни це са сли ка ма про
па лих руд ни ка, же ни пр га во од го ва рао на пи та ња о кре ми ра њу и 
про си па њу пе пе ла у не ку од во да... истом сна гом и јед на ко ја ло вим 
убе ђе њи ма, као да по ку ша ва из на ћи на ста вак јед не сред њо ве ков
не кра љев ске ло зе ко је да нас, као у инат, не ма па не ма. Лаж сви ма 
по слу жи као со чан ане сте тик, до ду ше при вре мен... схва тао је и по
на вљао се би, че сто и на глас, још че шће но ћу, ка да би га же на бу ди ла 
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га ла мом о по сте љи ни уфле ка ној зе мљом. На но сио је све ви ше 
зе мље у пред сан, ко је у сно ви ма ниг де ни је би ло да је под ва ли 
пре ци ма, не би ли се они, уме сто о ње го вим жив ци ма, но стал гич
но раз бу да чи ли о то не што зе мља не ша ре не ла же. До ду ше, при-
вре ме но.

Ми тро ви су, кроз не што ви ше од сто ле ћа (ко ли ко се о њи ма 
зна) ис ко па ли ви ше зе мље не го што ће он и они ње го ви ПВЦ раз
ро ди до кра ја жи во та бр зе хра не пре жва ка ти. Ис под њи хо вог гра
ди ћа, ода кле су се по же љи (хи сте ри ји) Ми тро ве го спо ђе исе ли ли 
пре то ли ко вре ме на, Ми тро ви су де це ни ја ма ства ра ли брон хи је 
за хва љу ју ћи ко ји ма је та це ла, оно мад ва ро ши ца, не скром но еко
ном ски ди са ла. При вред ни рак но вог до ба за пе ча тио је за на век и 
ту при чу. Са по след њом сме ном пред уна пред пред о дре ђен сте чај, 
са мо за ни ма ње је про ка же но те се ве ћи на ста нов ни ка мо ра ла да ти 
у по тра гу за дру гим руд ни ци ма. Углав ном, пре ко оке а на. И на кон 
то ли ко вре ме на, да нас, ве ћи на тих кр ти ца ус пе ла се сна ћи у окви
ри ма истог или срод ног за ни ма ња чак и то ли ко да ле ко, је ди но на 
Ми тра као да се про клет ство не ка кво об ру ши ло, ко кли зи ште, те 
га та ко до жи вот но уси дри ло и осу ди ло на по вр шин ско сна ла же ње. 
Ви дев ши да ће о ко па њу зе мље бри ну ти ма ши не, и да је мно го без
бед ни ји по сао ту где је са да, по чео је већ од у ста ја ти и од по ну да 
око па ва ња воћ ња ка, о бу на ри ма не раз ми шља још од пр вог бра ка, 
а о кре ми ра њу је раз го ва рао рав но ду шно и без осе ћа ја кри ви це.

Ко бу сен од сво је ма ће хесте не, од ва лио се и Ми тар у не ки 
дру га чи ји жи вот по чи јим пра ви ли ма пре ци ма ва ља упа ли ти тек 
по не кад јеф ти ни ју све ћу. По ње му: до вољ ну да се сна ђу уз то ма ло 
скр ом ног све тла тих пар ми ну та, по (не)до вр ше ним ду хов ним 
ту не ли ма ко је су се би обез бе ди ли то ком жи во та. А и то во ска се 
мо гло при па ли ти би ло где, у би ло ко јој бо го мо љи, ни је би ва ло 
оба ве зно по се ћи ва ти да ле ко и ка ља во гро бље.

Пр ви гру мен ње го вог, ваљ да аскур ђе ла, ко ји се чу вао уме сто 
ре ли кви је све до Ми тра, тј. до њи хо вог дру гог пре се ље ња, за гу бљен 
је у пре тум ба ва њу ку ти ја, на ме шта ја и све га оста лог. По не кад би 
му се и учи ни ло жао што се тај по ро дич ни ки вот, ко ји је ва жио као 
ве ро до сто јан сим бол њи хо ве ло зе и за на та ко ји их је све хра нио и 
омо гу ћио да има ју да нас шта про да ти, свр стао у ред за гу бље них 
ства ри. Уз све кљу че ве, шна ле, ко ва ни це, ки шо бра не и оста ло што 
су ре дов но гу би ли. Уз са да ис про сти ту и са ну азбу ку, ко ја се одав
но гро теск но раз гра на ла у кро шње дру га чи јих и не сим бо лич них 
зна че ња. Већ не ко ли ко ле та у њи хо вој ку ћи су на сна зи: абре ви
ја ци ја, бри финг, ве то, ге не рал но, де пре си ја, ђус, еду ко ва ти, жур
на ли ста, зо на, ин фор ма ци ја... кан це ла ри ја ло ка ци ја... ме на џер... 
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про јек то ва ње, ре а ли за ци ја, стај линг, тај минг... френд, шу стер... 
иа ко су Ми тро ви пре ци то и пре има ли, до ду ше дру га чи је сло во
де ве но. Оста ли су, исти на, у фра за ма, љу бав, на пе тост, ја ди ко ва
ње, и још по не ко сло во, ма да, ни јед но пре ко ко јег би се мо гла 
ус по ста ви ти род бин ска ве за са ста рим бу дакге ном. Све жи ле, 
смо ни це и ме ђа ши, ди не цр ве ни це и гај ња че су већ не ко вре ме аут 
оф дејт, уз све оста ло што и ни је има ло на ро чи те ве зе са зе мљом 
и ро во ко пач ким син дро мом, а за шта су про на ђе на при вре ме на 
ре ше ња: уче ње, оства ри ва ње, при ја тељ, из глед, за бра на итд. Но, 
по ку ша вао би се та да, по но во, као оно мад пред сан, уте ши ти ка ко 
је то све уо би ча је но, ка ко сви има ју не ка кве сво је ду шев не ту не ле 
чи је се та ва ни це об ру ша ва ју, да се цео свет за сни ва на про ме ни 
на чи на жи во та и пра ва ца кре та ња, да је не ка да нео п ход но рас кр
сти ти са тим што је ус по ста вље но не кад и да ти се у по тра гу за 
не ким дру гим све тлом на не ком дру гом из ла зу ту не ла, ко ји би, 
ако ни шта, ва ља ло про ко па ти по но во. А у том но вом ту не лу би 
се већ ус пео на ћи не ка кав но ви лајт ако не већ оно ста ро све тло. 
Око па вао би Ми тар сво ју ду шу и са вест та квим ми сли ма углав ном 
пред крај тре ће сме не. На кон та кве не про спа ва не но ћи из ми ле ли 
би од не куд да ни ка да је све под се ћа ло на ра ста нак. И го вор. И 
сли ка. И ми сао. Све то за јед но бу ди ло би осе ћај ка ко се не што 
не по врат но из гу би ло, то ли ко упа дљив осе ћај баш по пут од во ђе ња 
са не ког сит ног остр вља, ко је је не мар ним коц ка њем при ро де ту 
рас по ре ђе но, за ко јим ће мо жа ли ти као да се ни ка да ви ше не ће мо 
вра ти ти ње му; по пут од во ђе ња не че га или не ко га ла ђа ма за ко је 
као да зна мо да ће, чим нам се из гу бе из ви да, по то ну ти, у не ка кво 
мо ре ко је ми си гур но не ма мо на ма па ма ко је смо на сле ди ли. И док 
су се у на ма још увек сме њи ва ле по е ти ке и епи гон ство рва ло с 
ин ти мом, о Ми тра су се пре ста ја ле оти ма ти не ка кве смо ни це, 
пе пе љу ше, одав но ту ђе цр ве ни це и ко је ка кви огло да ни ка ме ња ри. 
Об ра до ва ло би га тек то што му је нај мла ђа уну ка, на ме сто сме ђе 
бо је, стал но ко ри сти ла из раз зе мља на (ни ка ко да пре дак за мре у 
по том ку). 




