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ЕН КАР СОН

КРАТ КА СЛО ВА

КРАТ КО СЛО ВО О ТО МЕ КУ ДА 
ПУ ТО ВА ТИ

От пу то ва ла сам до јед не раз ва ли не. Тек 
три од шкри ну те ка пи је и по ло мље на 
огра да. Ни је то би ла раз ва ли на ни чег по
себ ног. Ме сто је та мо на про сто на ста ло 
и уру ши ло се. Пре о ста ла је раз ва ли на. 
Све тло шћу оба сја на.

КРАТ КО СЛО ВО О ОВИ ДИ ЈУ

Ви дим га та мо у но ћи по пут ове, са мо 
хлад ни јој, док ме сец се рас цве та ва по 
мрач ним ули ца ма. Он ве че ра и вра ћа 
се у со бу. Ра дио је на по ду. Ње го ва бли
ста во зе ле на ска ла ти хо дре чи. Се да за 
сто; љу ди у из гнан ству пи шу го ми лу пи
са ма. Ови ди је са да пла че. Сва ке ве че ри, 
от при ли ке у ово вре ме, он на вла чи ту гу 
као одо ру и на ста вља да пи ше. У сло
бод но вре ме учи ло кал ни је зик (гет ски) 
ка ко би на ње му на пи сао еп ко ји ни ко 
ни ка да не ће про чи та ти.
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КРАТ КО СЛО ВО О КРА ЈУ

Ка ква је раз ли ка из ме ђу све тла и се ва
ња? Има је дан Рем бран тов ба кро пис по 
име ну Три кр ста. При ка зу је зе мљу и 
не бо и Кал ва ри ју. У не ком ча су на њих 
по чи ње да па да ки ша, пло ча по ста је све 
там ни ја. И там ни ја. Рем брант те трг не 
баш у тре нут ку да ви диш ка ко ма те ри ја 
не си гу р но ис ко ра чу је ван сво јих об ли ка.

КРАТ КО СЛО ВО О СВЕ О БУ ХВАТ НОЈ 
КО ЛЕК ЦИ ЈИ

Од де тињ ства је ма штао да на сво јим 
по ли ца ма и у ви три на ма по ре ђа и чу ва 
све ства ри на све ту. Ни је при хва тао да 
не што не ма, да је не што за бо ра вио, па 
чак ни ве ро ват но ћу да му не ки при ме рак 
не до ста је. По ре дак је стру јао од Но ја у 
мо дрим тро у гло ви ма, и док се го ла по
ма ма ње го вих кла си фи ка ци ја по ди за ла 
око ње га, пре пла вљу ју ћи му жи вот, оста
ли – чи тав је дан свет што се по да вио 
– на зва ше их та ла си.

КРАТ КО СЛО ВО О ВЕ ЧЕ РИ КОД 
ОЦА

Хо ћеш ли вра ти ти ту сто ли цу на ме сто 
или је оста ви ти ту на лик на ма те ри цу? 
(Наш бал кон је свеж јун ски бал кон.) 
Хо ће ли нас то тво је ли це из об ли че но 
опреч ним же ља ма за си па ти то ком це лог 
обро ка или ћеш се са бра ти па да ужи
ва мо ба рем у де сер ту? (При ти ска мо 
ћо шко ве све га на сто лу ма лим кру тим 
сре бр ним пра ви ли ма.) Хо ћеш ли по се ћи 
врат на те скал по ве де тли ћа као што 
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чи ниш сва ке не дељ не ве че ри или ћеш 
мир но се де ти док нам Ле ти ци ја сви ра 
кла ри нет? (Мој отац, ко ји пу ши ци га ре 
мар ке Di man che Éter nel, ко ри сти их као 
пе пе ља ре.)

КРАТ КО СЛО ВО О „ЧА СУ  
АНА ТО МИ ЈЕ ДОК ТО РА ДЕЈ МА НА”

Зи ма та ко хлад на да кад, ше та ју ћи Бре
стра том, са сун ца за ђеш у сен ку, осе тиш 
раз ли ку ка ко ти се низ ло ба њу сли ва 
као во да. Бе ше то глад на зи ма 1656. ка да 
се Цр ни Јан спе тљао са кур вом по име ну 
Ел ше Отје и не ко вре ме ишло им је до
бро. Али јед ног мр злог ја ну ар ског да на 
спа зи ше Цр ног Ја на док је пљач као сук
на ре ву ку ћу. По бе гао је, пао, из бо но жем 
не ког чо ве ка и био обе шен два де сет 
сед мог ја ну а ра. Шта се с њим по том 
до го ди ло, ве ро ват но вам је до бро зна но: 
хлад но вре ме омо гу ћи ло је док то ру Деј
ма ну да чи та ва три да на ме ди цин ски 
про у ча ва Цр ног Ја на. За пи та се чо век 
да ли је Ел ше икад ви де ла Рем бран то во 
плат но, на ком је њен во ље ни ло пов при
ка зан у упа дљи вом фрон тал ном ра кур су, 
та ко да се чи ни као да са мим та ба ни ма 
без ма ло до ди ру је свој рас ко ље ни мо зак. 
За се ца мо све ду бље и ду бље да про на
ђе мо из вор про бле ма, го во ри док тор 
Деј ман, док раз два ја мо зак као ко су на 
раз де љак. Из ње га ту га по че да на пи па ва 
из лаз ван.
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КРАТ КО СЛО ВО О РО БИ ЈИ

Je haïs ces bri gands!, ре као је из ве сни 
ари сто кра та по име ну Мски јед ног да на 
у Ом ску док је про ла зио по ред До сто
јев ског, се ва ју ћи по гле дом. До сто јев ски 
се вра тио уну тра и ле гао на у знак, са 
ру ка ма под гла вом.

КРАТ КО СЛО ВО О ХЕ ДО НИ ЗМУ

Ле по та ме чи ни бес по моћ ном. Ви ше ме 
ни је бри га за што, са мо хо ћу да се осло
бо дим. Кад ви дим Па риз по же лим да га 
об у хва тим но га ма. Кад те гле дам ка ко 
пле шеш око ме не је беш ћут на не из мер
 ност као не по мич на пу чи на око мор на ра. 
Же ље обле по пут бре са ка рас цве та ва ју 
се у ме ни це ле но ћи, ви ше не при ку пљам 
оне што от пад ну.

Пре вео с ен гле ског
Ален Бе шић




