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МИ ЛАН ТО ДО РОВ

ЗА МИ ШЉА ЊЕ ОСЕ

СПИ НО ЗА У МИН ХЕ НУ

По сле во ђе ња љу ба ви Не ма ња је увек, у ма њој или ве ћој ме ри, 
осе ћао гри жу са ве сти и ка ја ње. Че сто би ми слио да је не смо тре но 
учи нио ве лик и нео про стив грех.

На рав но да га је то стра хо ви то оп те ре ћи ва ло и на гри за ло.
Али сва ка при ча мо ра да се при ча од по чет ка.
Елем, Не ма ња је био пе то де те у скром ној чи нов нич кој по ро

ди ци. Отац је ра дио као књи го во ђа у обли жњем елек тро сер ви су 
а мај ка, до ма ћи ца, би ла је за ду же на за бри гу о пре хра њи ва њу и 
од го ју де це.

Сма трао је да је до шао на свет слу чај но, јер ро ди те љи су има
ли већ че ти ри де вој чи це, све јед на дру гој до уши ју.

Нај ста ри ја На да, за тим Кла ра, Је ле на и нај зад ма ла Ни ко ли ца.
Ни ко ли ца је, по све му су де ћи, тре ба ло да се зо ве Ни ко ла и да 

бу де ко нач ни на след ник по ро дич ног име на – али суд би на је хте ла да 
и она, че твр то де те, бу де жен ско. Он да се, нај зад, ипак ро ди ло му шко 
и ро ди те љи, Зла та и Или ја, да до ше му нео бич но име: Не ма ња.

За што су му на де ну ли то име, мо же се са мо прет по ста вља ти.
Мо жда је и због то га, те по ро дич не при че ко ја га је у под све

сти стал но го ли ца ла и упу ћи ва ла на чи ње ни цу да је, ма ко ли ко 
био не из ве стан, жи вот ипак пун нео че ки ва них а до брих пре о кре
та, Не ма ња као већ од ра стао мом чић по вре ме но у но ви на ма чи тао 
из ве шта је из по ро ди ли шта ко ји су го во ри ли о број ча ном од но су 
но во ро ђе них де ча ка и де вој чи ца. 

Ис па да ло је, по тим су во пар ним ста ти стич ким по да ци ма, иза 
ко јих су се кри ле ко зна ка кве људ ске дра ме, да се без ма ло сва ког 
ме се ца у гра ду ра ђа ви ше жен ске не го му шке де це.
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Не ма ња се та квим ве сти ма увек ра до сно сме ју љио и за ми шљао 
ка ко ће бу ду ћим му шкар ци ма би ти ла ко да на ђу пра ву же ну за 
се бе. На ро чи то оним сти дљи ви јим по пут ње га.

Оне го ди не ка да је за вр шио осмо љет ку и про ша рао гор њу 
на у сни цу цр ним још рет ким али ипак ја ким ма ља ма, ро ди ло се у 
гра ду рав но три сто ти не ше зде сет и пет жен ских бе ба ви ше не го 
му шких.

Сва ки дан у го ди ни, по ми сли Не ма ња, јед на ви ше. Ихај!
Али Не ма ња се то ме ни је пре те ра но чу дио, већ је на слу ћи вао 

да се у жи во ту ипак све не ка ко сло жи и скло пи те мал те не сва ка 
нор мал на од ра сла де вој ка на ђе се би од го ва ра ју ћег мла ди ћа.

Не ма ју ћи дру гог од го во ра за што је то та ко упр кос по ме ну тим 
број ча ним не ло гич но сти ма, за кљу чио је да је то за хва љу ју ћи при
ро ди бо жан ског ко смо са ко ја те жи да све до во де у рав но те жу.

По сто ји не ка си ла, ми слио је Не ма ња, ко ја бри не о жи вот ној 
си ме три ји. Ми о то ме не мо ра мо да лу па мо гла ву. Не ко или не што 
из ван и из над нас за ду жен је да све ства ри по ста вља на сво ја ме ста.

Оту да, не ма раз ло га за бри гу ку да иде овај свет. Све је под 
кон тро лом све моћ ног не ви дљи вог ко смич ког ство ри те ља.

А он да му је, ка да је већ по шао у пр ви раз ред По штан ске шко
ле, у школ ској би бли о те ци за око за пе ла књи га хо ланд ског фи ло
зо фа Ба ру ха де Спи но зе.

Би ла је то де бе ла, по жу те ла и пра шња ва књи жу ри на, ко ју из
гле да ни ко ни ка да ни је пип нуо а ка мо ли отво рио. Уо ста лом, Спи но
за ни је имао би ло ка кве ве зе са на чи ном бр зог сор ти ра ња пи са ма 
или сла њем дис крет них те ле гра ма или ру ко ва њем дра го це ним 
па ке ти ма ко ји под ле жу стро гим ца рин ским пра ви ли ма.

Прем да, књи га је у све му ли чи ла на ве ли ки па кет пун не ис тра
же них и опа сних ства ри у ње му.

Ба рух де Спи но за је, ка ко је про чи тао у увод ном де лу књи ге, 
био би блиј ски кри ти чар. Због сво јих оштрих али прин ци пи јел них 
ста во ва из ба ци ли су га не са мо из жи дов ске не го доц ни је и из ка то
лич ке вер ске за јед ни це те се по све тио, гле чу да, пра вље њу со чи ва 
за на о ча ре.

Би ло ка ко би ло, у књи жу ри ни не за во дљи вог на сло ва Ети ка, 
на јед ном ме сту Спи но за је по ста вио ве ли ко, муч но, од врат но али 
не из бе жно пи та ње.

Ако су Адам и Ева, као пр ви љу ди ство ре ни Бож јом ру ком 
од пра ха зе маљ ског, има ли са мо два си на: Аве ља и Ка и на – с ким 
су се они оже ни ли и с ким има ли де цу од ко је сви ми по ти че мо?!

Те шко пи та ње, мо ра се при зна ти.
Бу ди сум њу у све вред но сти ко је по зна је мо и по шту је мо.
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Али, ми слио је Не ма ња, мо жда је то раз лог за што се са да ви ше 
ра ђа ју де вој чи це. Да се по чет на не прав да, гре шка или ома шка 
мај ке при ро де по сте пе но и не при мет но ис пра ви. Мо жда је то не ка 
вр ста ис ку пље ња? Али ка ква? И за што тек са да?

Мо жда по ку шај да се за се ни за го нет на пра о че ва на ме ра ко ја 
је и дан да нас у до ме ну тај не не до ступ не људ ском би ћу?

Мо жда је та тај на ви ка ла на сав глас а да је ни ко ни је чуо ве
ко ви ма: ту смо, има нас, не ве руј те ни ко ме ни грам да је жи вот 
мо гућ са мо пло ђе њем, тач ни је про стим фи зич ким оп ште њем.

Али, авај, ка ко да по ве ру је у та ко не што кад је Не ма њи упра во 
то „про сто фи зич ко оп ште ње” по ста ја ло све ве ћа оп се си ја. 

Био је, као је ди но му шко де те, ме зи мац це ле по ро ди це. Као 
ма ли спа вао је у истом ши ро ком брач ном кре ве ту сво јих ро ди те
ља са се стра ма и ду го вре ме на ни је при ме ћи вао ни ка кву раз ли ку 
из ме ђу ње га и њих.

Ипак, то је био са мо у нај ра ни јој мла до сти, у злат ном Не ма
њи ном до бу ко је се све ви ше кру ни ло.

Јер, кад су се стра ма по че ле да ра сту гру ди, што је јед ном при
ли ком но ћу, кра дом се при вла че ћи до сва ке од њих осе тио ма зе ћи 
их не жно и пла шљи во, са огром ним уз бу ђе њем је схва тио да су 
они од са да два све та.

На ро чи то се из два ја ла На да. Би ла је нај ста ри ја и, раз у ме се, 
нај ра зви је ни ја. Кад јој је не спрет но по ду хва тио круп ну си су ис под 
по су вра ће не ма ји чи це, На да се про ме шко љи ла као пред бу ђе ње и 
Не ма ња се збу њен и упла шен хи тро по ву као, али је у исти мах 
схва тио да је упра во, пр ви пут у жи во ту, до та као ја бу ку из за бра
ње ног вр та.

Не ду го по том, Не ма ња је до био свој за себ ни со би чак на чи њен 
пре гра дом по ве ли ке то пле ку хи ње, те у ду гим бе са ним но ћи ма, док 
се ва тра, тр ну ћи по след њим пла мич ци ма, сте њу ћи га си ла у то плом 
ку хињ ском шпо ре ту, по чи њао би да па ти. Осе ћао се из гна ни ком. 
Као не ко ко је без раз ло га нај у рен из пр во бит ног ра ја.

У свет се ста ра ни је ви ше мо гао да се вра ти, иа ко је по ку ша
вао. Оне су, што су по ста ја ле зре ли је, пре ма ње му све ви ше ис по
ља ва ле за штит нич ку уло гу, ко ју он ни је ни ти же лео, ни ти во лео. 
Исто вре ме но, огр та ле су се сво јим жен ским тај на ма, од ла зи ле од 
ку ће, вра ћа ле се све че шће ка сно но ћу да би за тим до зо ре не што 
ша пу та ле јед на дру гој, ки ко ћу ћи се са бла гим при зву ком сра ма 
ис под то плих пре кри ва ча.

Не ма ња, бу дан, иза сво је плат не не ку хињ ске пре гра де, ни је 
мо гао да ра за бе ре о че му оне то го во ре та ко стра сно, али је мо гао 
да се кла ди да је реч о дру гим му шкар ци ма, ве ро ват но и до ди ри ма 
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с њи хо вим те ли ма, док су ње га, са мо због на ив не деч је по тре бе за 
не жно шћу, из ба ци ле из свог све та.

Сто га је од лу чио да се би про на ђе срод но жен ско би ће. Ваљ да 
и оне че зну за осо бом су прот ног по ла, ми слио је.

 Ме ђу тим, то му ни је ишло на ро чи то од ру ке. Све до јед не 
зго де, тач ни је не ве ро ват не не зго де ко ја се до го ди ла јед ног пред
ве чер ја у јед ном ве ли ком, не по зна том гра ду.

Тај не по зна ти град био је Мин хен. 
По штан ска шко ла је, на и ме, за уче ни ке и уче ни це за вр шних 

раз ре да ор га ни зо ва ла екс кур зи ју по не мач ким гра до ви ма у ко ји ма 
су по се ћи ва ли зна ме ни то сти, на ро чи то ста ре до бро не го ва не по
штан ске му зе је.

У Мин хе ну је тре ба ло да се за др же два да на. Сти гли су ау то
бу сом ма ло пре руч ка, сме сти ли се у је дан скро ман али чист хо тел, 
оти шли у сво је со бе, ра спре ми ли ства ри, ис ту ши ра ли се и за тим 
ру ча ли у хла до ви тој ре сто ран ској са ли ко ја је, не зна за што, Не
ма њу под се ти ла на фра ње вач ку ма на стир ску тр пе за ри ју у ко јој се 
по сле екс ко му ни ка ци је из жи дов ства не ко вре ме хра нио и ве ли ки 
Спи но за. На рав но, док га ни су из ба ци ли и из тог хри шћан ског ре да.

По сле руч ка од лу чи ли су да, по сво јој сло бод ној во љи, про
ше та ју гра дом.

Не ма ња је оти шао у сво ју, јед но кре вет ну со бу (у њи хо вом 
раз ре ду би ло је, на и ме, са мо се дам му шка ра ца, та ко да су оста ла 
ше сто ри ца мла ди ћа сме ште на три дво кре вет не со бе) не во љан да 
се му ва по уза вре лим мин хен ским ули ца ма. Ис ту ши рао се још 
јед ном, ду го се тр ља ју ћи ми ри сним теч ним са пу ном из ме ђу но гу. 
Али ни је при том осе ћао оно за до вољ ство ко је би осе тио при слу
чај ном до ди ру са не ком де вој ком или же ном, са ње ним об лим бо ком, 
ру ком, зад њим де лом те ла. За тим се обри сао но вим уштир ка ним 
хо тел ским пе шки ром и го и бла го на је жен иза шао на ма ли бал кон
ски ис пуст да осмо три па но ра му гра да. За тре ну так му се учи ни ло 
да се ла ка бе ла за ве си ца на про зо ру на спрам не со бе на пр вом спра
ту за њи ха ла и он се по сти ђен тр гао, те чуч нуо и у та квом сме шном 
по ло жа ју, ска ку ћу ћи с но ге на но гу, ушао у со бу где се на бр зи ну 
обу као.

Кад је по но во иза шао на те ра су све је би ло, као што је пр ви пут 
оче ки вао, мир но и пу сто. Све за ве се су би ле за тег ну те и на свом 
ме сту. По то ме је за кљу чио да су сви ње го ви дру го ви и дру га ри це 
оти шли у оби ла зак Мин хе на.

Не зна ју ћи шта да ра ди сам у со би или пу стом пре двор ју хо
те ла, узео је нов ча ник и па сош, па жљи во их по хра нио у џеп ла ке 
ве тров ке и кре нуо ка цен тру ори јен ти шу ћи се ви со ким тор њем 
ка те дра ле ко ја се на зи ра ла у да љи ни.
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Сун це је би ло још ви со ко, али трг са ве ли ком фон та ном и ки
пом де ви це Ма ри је вр вео је од ше та ча, ма хом ту ри ста ко ји су са 
по бо жном рев но шћу зу ри ли у згра де Но ве и Ста ре дво ра не и цр кву 
Фра у ен кир хе. 

Не ма ња је ра ди је по сма трао про ла зни ке, али по вре ме но би и 
он ди гао гла ву да би осмо трио ма ле не ки по ве ба вар ских вла да ра 
на ба лу стра да ма ви со ких га ле ри ја или зво ник град ске већ ни це са 
че тр де сет и три зво на и ме ха нич ким лут ка ма, ка да се у јед ном тре
нут ку огла сио му зич ки ау то мат на чи ји звук су се лут ке по кре ну
ле и од и гра ле не ка кву, ко ли ко је схва тио, ста ру не мач ку игру, да 
би се по том по ву кле у сво ја гип са на ле жи шта. По сле то га ма са 
све та на тр гу по че ла је да се сма њу је, као по сле ка кве по зо ри шне 
пред ста ве. Не ма ња је по гле дом тра жио ску пи ну сво јих дру го ва и 
дру га ри ца из по штан ске шко ле, али их ни је ви део.

Ше тао се са да Ма ри јен пла цем, тим ср цем Мин хе на, сло бод
ни је. Осве жио се ка пљи ца ма во де ко је је не у мор но го ди на ма ра си
пао ста ри град ски во до скок.

За тим је на не ком др ве ном ки о ску ку пио чу ве ни не мач ки вурст 
пре ли вен мр ким сен фом и из не на дио се кад га је за гри зао. Би ла 
је то обич на ку ва на вир шла ко ја је, ма ло пре пе че на, по сма тра чу 
де ло ва ла као соч на до бра срем ска ко ба си ца.

По што је по пио и ча шу хлад ног ба вар ског пи ва, обри сао је 
уста сал ве том ко ју је, за јед но са оста лим от па ци ма: ма лим кар тон
ским та њи ри ћем и мр ви ца ма ки фле на ње му, па жљи во спу стио у 
кор пу за от пат ке по ред др ве ног пул та на ко ме је јео.

Од лу чио је да уђе у чу ве ну ка те дра лу из пет на е стог ве ка у 
ко јој се на ла зи гроб ца ра Лу дви га и ми сте ри о зно Ђа во ље сто па ло 
ути сну то у под цр кве, ка ко је ви део на фо то гра фи ји у јед ној ту
ри стич кој афи ши на пул ту при хо тел ској ре цеп ци ји. 

Али ка да је сти гао пред ка те дра лу од те на ме ре га је од вра тио 
ду га чак ред зна ти жељ них ту ри ста, та ко да се за до во љио ре клам
ном сли ком Лу дви га и Ђа во љег оти ска.

Ми ран, сит и за до во љан кре нуо је на зад ка хо те лу. По вре ме но 
би ба цио око на ка кву де бе љу шка сту пла ву ши цу, ве ру ју ћи у сво јим 
мо мач ким ма шта ри ја ма да су то све мар љи ве и сво јим му же ви ма 
по да шне Шва би це.

Ишао је та ко но гу пред но гу, ка да се из гру пи це од не ко ли ко 
ста ри јих му шка ра ца ко ји су ше та ли у су прот ном сме ру од ње го вог 
из дво ји је дан кру пан, пла ву шаст Не мац, при ђе му, на шта Не ма ња 
у не до у ми ци за ста не не зна ју ћи шта да ка же. Круп ни, ле по оде ве ни 
го спо дин са злат ним на о ча ри ма та да ски де на о ча ри са свог ру ме
ног, окру гла стог ли ца, па жљи во их пре кло пи и по хра ни у ма ли 
гор њи џеп на свом зе ле нобра он ба вар ском пр слу ку и, као да чи ни 
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не што нај нор мал ни је, по ди же де сну ру ку и не пре те ра но ја ко, али 
до вољ но од луч но, ода ла ми Не ма њу по сред но са. За тим се ла га ним, 
мир ним хо дом уда љи на ста вља ју ћи да ча вр ља са сво јом пен зи о
нер ском бра ти јом.

Не ма ња је два успе да оста не на но га ма. Ста ви ру ку на ли це 
и осе ти мла ку, ле пљи ву крв ка ко му цу ри из но са. По ди же гла ву ка 
тор њу град ске већ ни це ко ји се, мал те не у истом тре нут ку, огла си 
но вом ме ло ди јом ко ја је озна ча ва ла осам на ест ча со ва и са че ка да 
му се крв са ма од се бе за у ста ви.

Вра тио се у хо тел, при шао као уљез ре цеп ци ји око ко је су ћу
ћо ри ле не ке дру га ри це из шко ле, узео кључ сво је со бе и без ре чи 
се уским др ве ним сте пе ни ца ма по пео до пр вог спра та. Она ко об у чен, 
ски нув ши са мо ци пе ле сва лио се на кре вет, по крио бе лим пре кри
ва чем и по ку ша вао да за спи и за бо ра ви не при јат ну епи зо ду ко ја му 
је по ква ри ла ина че ле по ор га ни зо ва ну и за ни мљи ву екс кур зи ју.

За пра во, же лео је да спа ва што ду же, да ни о че му не ми сли 
и да се ују тро ни че га не се ћа. Ипак, по вре ме но би, у по лу сну, по
лу про бу ђен, ми слио на от ме ног ста ри јег го спо ди на ко ји му је, мал
те не за ба вља ју ћи се, раз био нос.

С ким га је за ме нио? 
Да ли је не што знао о ње го вим пр ља вим ми сли ма о згод ним 

Шва би ца ма?
Ка ко би то уоп ште би ло мо гу ће?
Нај ве ро ват ни је је на ле тео на не ког на ци сту или ста рог твр до

кор ног де сни ча ра ко ји је у ње му пре по знао стран ца са ис то ка и, 
мр зе ћи га искон ски, ре шио да му по лу па њу шку?

Или је у пи та њу око ре ли на ви јач Ба јер на, ко ји је у ње му по
гре шно ви део на ви ја ча су пар нич ког Лај пци га или Дарм шта та? 

Или је то, што да не, дух по кој ног Ба ру ха Спи но зе, ко ји је по
же лео да му рас цо па њу шку за то што је ми ло вао ро ђе не се стре по 
си са ма и ти ме по но вио пра ро ди тељ ски грех, ужа сан и не из бри сив 
грех пр вих љу ди на зе мљи?

Али ако је то та ко, ако је то за и ста ка зна за ин цест у по ку ша ју, 
он да он то ви ше ни ка да у жи во ту се би не ће до зво ли ти – за ре као се 
Не ма ња те ве че ри.

За тим би, ма ње оне спо ко јен, по но во па дао у бу но ван сан.
У не ко до ба но ћи учи ни му се да не ког има у со би, да не ка си

лу е та ти хо, на вр хо ви ма пр сти ју при ла зи ње го вом кре ве ту. По лу
од шкри ну тих очи ју, коз сле пље не тре па ви це (ипак сам пла као у сну, 
по ми сли) учи ни му се да је то не ка го ла ду го но га де вој ка и он се 
окре те на дру гу стра ну по же лев ши да пре ста ну да га му че ти не
за хвал ни ерот ски при зо ри. 
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Бо же, ре че у се би, за што нам ша љеш ту хор ду ле пих и го лих 
же на да нас ра за пи њу из ну тра и спо ља?! Не смем ни да по ми слим 
шта ће у бу дућ но сти то ли ке же не у пре вла сти, то ли ке згод не и 
сме ле же не, ра ди ти на ма гре шним му шкар ци ма, ако нас уоп ште 
бу де би ло та да!

Али по сле из ве сног вре ме на осе ти до дир ме ког, ми ри шља вог 
жен ског те ла на свом и по ла ко се окре те. На да! 

Да, то је би ла На да, нај леп ша де вој ка у че твр том це По штан
ске шко ле у Но вом Са ду. И зва ла се као ње го ва нај ста ри ја се стра. 
Чак је и ли чи ла на њу. Или се Не ма њи са мо та ко чи ни ло док је у 
мр клој со би кроз по лу о тво ре не кап ке осма трао де вој чи не је дре 
гру ди ко је су се, ка ко му се при бли жа ва ла, као пе на сте лоп те би
ба ле у про зир ној тан кој бе лој спа ва ћи ци.

Не ма сум ње да се у све то опет, као на Ма ри јен пла цу пре не
ко ли ко са ти, уме ша ло оно Ђа вол ско сто па ло и Спи но зин ци ни чан 
дух, по ми сли Не ма ња и окре те се на дру гу стра ну.

„Шта ти је, по бо гу, Не ма ња?” упи та На да и са ви се по ред ње га 
у по сте љу. 

Не ма ња ни шта не ре че.
На да се ма ло про ме шко љи че ка ју ћи да се Не ма ња окре не, а кад 

он то ипак не учи ни она се мач ка сто при љу би дуж ње го ве си лу е те.
Ме ђу тим, Не ма ња је и да ље зу рио у зид хо тел ске со бе као да 

на ње му по сто ји не што стра шно за ни мљи во, не што што се не сме 
про пу сти ти по це ну жи ве гла ве. 

„Не сви ђам ти се ви ше?” упи та га раз о ча ра но На да, али се 
ипак гру ди ма чвр шће при би уз ње го ва мр ша ва ле ђа, та ко да је Не
ма ња ја сно де тек то вао не са мо њи хо ву ве ли чи ну, ме ко ту и пу ни ну 
не го и твр до ћу круп них на је же них бра да ви ца на њи ма.

„Не!” ско ро уз вик ну Не ма ња од јед ном. „Ни је то у пи та њу.”
„У том слу ча ју, за и ста, ни шта не раз у мем.”
„Ни ја” при зна Не ма ња и до да де „За све је крив про кле ти Спи

но за.”
„Ко је тај Спи но за?” упи та На да.
„Ни си ни кад чу ла за Спи но зу, ве ли ког хо ланд ског фи ло зо фа?!” 

за пре па сти се Не ма ња.
„Зна ла сам да је про блем у не ком фи ло зо фи ра њу” од го во ри 

На да и окре те се на ле ђа. 
„До ђи, пу сти фи ло зо фи ра ње.”
„Али ка ко да во дим љу бав са то бом кад си иста као мо ја се стра?” 

за ва пи Не ма ња.
„Па... во ли ме као се стру” од го во ри на ив но На да.
„Али то је ин цест, ро до скрв ну ће...” за ва пи Не ма ња. „Упра во 

о то ме је Спи но за го во рио.”
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„Да ни је љу ба ви не би све та би ло” шап ну ти хо На да и уву че 
га ме ђу рас кри ље на ко ле на.

 По сле не ког вре ме на, за ди ха ни, још чвр сто ис пре пле те них 
удо ва, ле жа ли су на ле ђи ма пи ље ћи кроз про зор у нео н ско мин хен
ско не бо. Ћу та ли су све вре ме.
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МАЈ СТОР ТЕ ТО ВА ЖЕ

– Пре две хи ља де го ди на на зе мљи је жи ве ло је два пе де сет 
ми ли о на љу ди. Ти љу ди су жи ве ли се дам сто ти на, па и хи ља ду го
ди на, па је ја сно да је њи хо ва ду ша, по сле смр ти, мо гла да се на ста
ни у не ком дру гом те лу. За сва ку ду шу умр лог по сто ја ло је јед но 
но во и жи во те ло. Не ви ше! Али да нас... да нас нас има ви ше од 
се дам ми ли јар ди. Ме ђу тим, број ду ша не мо же да се по ве ћа ва. Тај 
број је – по на вљао је мај стор те то ва же Под ма ниц ки, по ку ша ва ју ћи 
мла дој кли јент ки њи да обра зло жи сво ју те о ри ју о ре ин кар на ци ји 
– кон стант на, те је ду ша са да при ну ђе на да се де ли и цеп ка, не би 
ли на ста ни ла све те сил не но во ро ђе не. 

Мај да је схва та ла, али је та при ча ста рог мај сто ра, ни је ни ма ло 
за ни ма ла. Са мо је же ле ла те то ва жу на ин тим ном де лу, ко ју ни ко, 
осим „из во ђа ча ра до ва” и осо бе ко јој до зво ли да јој се то ли ко при
бли жи, не ће мо ћи да ви ди. И да бу де не што трај но, та ко, на сме ја ла 
се: за сва го ди шња до ба.

– Уве ра вам вас, дра га мо ја го спо ђи це, да у осно ви не сре ће да
на шњег све та ле жи хро нич ни ма њак ду ше. Сло жи ће те се да је та ко?

Мај да по гле да на сат. Ни је јој се ниг де жу ри ло. Бог дан је ра
дио до че ти ри, али је до ла зио код ње већ око три, по не кад и ра ни је. 
Зна се и за што. Да ње го ва су пру га, са ко јом има чак тро је кли на ца, 
не би по сум ња ла.

По што му ни шта ни је од го во ри ла, не го је са мо на ста ви ла да 
пре ли ста ва ал бум са свим мо гу ћим ta too обе леж ји ма све та, мај стор 
се лец нуо. Да ли он, ко ји с пра вом зна мно го о људ ским, па и жен
ским те ли ма, јер те то ва жу ра ди у ве ли ком гра ду, на му шкар ци ма 
свих ра са и же на ма свих про фи ла, за и ста зна ишта ви ше о се о би 
ду ше по сле смр ти, о пре по ра ђа њу и бес ко нач но сти, да не ка же 
бе смрт но сти ду ха? 

Мо гао би, кад би се би ла скао, ре ћи да је ра де ћи те то ва же са 
бу ди стич ким и хин ду мо ти ви ма, ду бо ко за ро нио у фи ло зо фи ју ре
ин ка р на ци је. Ме ђу тим, шта је то без соп стве ног ис ку ства? У ства
ри ма ко је се ти чу оно стра ног ни је до вољ но осло ни ти се на пи са на 
или цр та на све до че ња. Она мо гу да бу ду плод уо бра зи ље, стра ха од 
пот пу ног не стан ка, же ље да се бу де упам ћен по не че му екс трем ном 
а из ми шље ном, пу ка до за хва ли са ња и те то ше ња јад не суд би не.

Ли ста ју ћи ка та лог са сли ка ма за те то ва жу, Мај да је по ста ја ла 
љу та на се бе. Зар је мо гу ће да љу ди при ста ну да им не ки ши зо фре
ни мај стор та туа ко зна ка квим игла ма ко је он сад, на рав но, зо ве 
ла се ри ма – ис цр та ва њи хо вом соп стве ном кр вљу ова кве сту пи да
ри је по те лу.
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Би ло је ту, у том ма ло већ за ро за ном ка та ло гу, за и ста све га. 
Од оних сме шних, ста ро вре ме них мо ти ва, ко је ви ше ни ко не ста
вља, по пут об лих по дат них кур ви ца за мор на ре, пре ко ре ли ги о
зних сим бо ла, до анар хи стич ких, геј или ра си стич ких цр те жа и 
по ру ка. Би ло је ту ту шта и тма зма је ва, зми ја, шкор пи ја, леп ти ра, 
ри ба, гу ште ра и ла во ва.

Раз ми шља ла је да при у пи та вла сни ка tat too сту ди ја ко је цр те
же он пре по ру чу је, на ро чи то за ин тим ни и осе тљи ви део те ла, али 
зна ла је да се не ће од лу чи ти ни за је дан ко ји би јој он, евен ту ал но, 
са ве то вао. Јер, по ру ка ко ју она хо ће да ис пи ше на се би мо ра да 
бу де ори ги нал на и не по но вљи ва, да је се ни кад не по сти ди, да по
ка зу је да она не при па да ни ко ме осим са мој се би и Бо гу и, што је 
нај ва жни је, да не пра шта ли це ме р је. То је, за пра во, нај ва жни је. А 
да ис пи ше: Са мо Бог опра шта. На сме ја ла се. Не, не ћу ни јед но сло
во. Хо ћу да мо је те ло све ка же са мо со бом, оно ме ко ме је ста ло до 
ме не.

Из не на да па де јој на па мет да би ње на по ру ка мо ра ла да бу де 
дво сми сле на. На тај на чин се бе ни ка да не ће из ла га ти опа сно сти ма. 
Му шкар ци су скло ни гру бо сти ма. Што је же на не жни ја, му шкар ци 
по ста ју гру бљи. Као ан ти по ди. Ни је мо гла се би то да об ја сни.

И Бог дан. И он је та кав, са мо се још ве што скри ва иза ма ске 
успе шног по слов ног чо ве ка, па три јар хал не гла ве по ро ди це ко ја 
ето по не кад по же ли да му не ка де вој ка, мла ђа без ма ло ду пло од 
ње го ве же не, за ву че пр сте у бок се ри це.

– Да, дра га мо ја го спо ђи це – пре нуо је вла сник сту ди ја – ту 
ће те све на ћи, осим се бе. По ку шај те пр во да схва ти те ко сте ви и 
шта пред ста вља те, па ће мо ла ко ода бра ти ша ру.

На звао је мо ју од лу ку да по ста нем трај но обе ле же на – ша ром, 
по ми сли с пре зи ром Мај да, али не ре че ни шта. Овај ма то рац је 
пот пу но луд. Ње му се, ја сно је, одав но не ди же. То ли ка те ла на 
том ве штач ком ко жом пре сву че ном си вом ме ди цин ском ле жа ју!

Ко ли ко мо же да има го ди на, за пи та се у истом тре нут ку мај
стор по сма тра ју ћи је у огле да лу. 

Огле да ло је би ло спе ци јал но и ве ћи на по се ти ла ца га се пла
ши ла. Од раз у ње му је био као по глед кроз сна жно уве ћа ну ди оп
три ју. По сма тра ју ћи мно га ту ђа те ла у ње му мо гао је да ви ди и оно 
што стран ке сва ка ко ни ка да пре ни су ви де ле на свом те лу. Јер, 
мо гао је да ви ди оно што ће са тим те лом, па да кле и ње го вим вла
сни ком (ако је ико уоп ште вла сник не че га та ко про па дљи вог!) за 
ко ју го ди ну да бу де: тек на зна че ну бо ру, цр ну пу пе ћу ру жу мла де
жа, пиг мент ко ји се пре тва ра у не што што не би тре ба ло да бу де, 
тки во ко је по ста је флу ид но и не по у зда но, цр ве не и мо дро пла ве 
жи ли це ко је из би ја ју из стра шних пу сто пољ них ду би на ор га ни зма 
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у свој пре те ћој и гру бој ег зи стен ци јал ној функ ци о нал но сти. Ви део 
је, сва ки пут, ка да би мно го стру ко уве ћао де лић ко же кли јент ки ње, 
ка ко се смрт, пре твар на и још ско ро ле пу шка ста, при кра да кроз 
ви дљи ве и не ви дљи ве пу ко ти не, кроз по ре го ди на, сме ра ју ћи да 
вла сни ка за ско чи јед ног да на, ско ро из не на да, али де фи ни тив но. 
И то је би ло по ра жа ва ју ће у овом ње го вом по слу та ко зва ног улеп
ша ва ња. За то мла ду же ну, још не си гур но сме ште ну у фо те љи (она 
се још пре до ми шља, сва ка ко) са мо упи та:

– Ко ји део де ла сте хте ли да те то ви ра те?
Ни је мо гла да прет по ста ви ко ли ко му је го ди на. Био је стар, 

то је не спор но, али ни је се то још са свим ја сно уо ча ва ло на ње го
вој по ја ви. Мо гао би да има пре ко пе де сет. Те шко јој је би ло да га 
за ми сли у мла до сти, то ње го во зга сло око, ко је је то ли ко то га, ин
тим ног а ту ђег, већ ви де ло.

Да ли је и он па тио? На рав но. Зар би се ба вио овим не из ве сним 
по слом на иви ци за ко на и мо ра ла? 

Да ли је по стао свој ка да је од лу чио да пре ђе с ону стра ну 
пат ње и при зна да га је жи вот по ра зио? То, ипак ни је мо гла да до
ку чи. За то од лу чи да бу де др ска.

– Ве не рин брег, ре че гле да ју ћи га пра во у очи. – То сам ми сли
ла пр во да те то ви рам! А по сле, ко зна...

Мај стор Под ма ниц ки ни је био из не на ђен. Или се бар пра вио 
да је рав но ду шан.

– Пу бис, ре че за ми шље но. – У ре ду, го спо ђи це.
– Да ли је то не што ска ред но, упи та Мај да са да већ ре ше на 

да раз го ва ра без скру пу ла. – Да ли је по треб но да вам по ка жем?
– Не, ре че Под ма ниц ки, при пре ми ћу тај ваш про стор кад се 

од лу чи те за сли ку.
Мај да хте де да се на сме је. Умет ник та туа је то ње но ме ђу нож је, 

због ко га су то ли ки му шкар ци би ли спрем ни да у тран су да ју жи
вот, на звао „про стор”!

До бро, ре че се би по што је ду бо ко уз дах ну ла. Не ка то бу де 
про стор. Шта дру го? Ве ро ват но је то и за Бог да на са мо про стор. 
Усе љи ви про стор на од ре ђе но вре ме. Ушу шка на де во јач ка гар со
ње ра ко ја га скла ња од по гле да и у ко јој ужи ва из чи стог му шког 
лук су за и муж јач ке не за си то сти.

– Да кле, упи та је Под ма ниц ки, да ли сте до бро раз ми сли ли? 
Знај те, да ће вас оно што са да ура ди те са со бом обе ле жи ти за цео 
жи вот. Имај те на уму, до да де још осме ху ју ћи се, да је цео жи вот 
пред ва ма. То са да ва ма де лу је као фра за, зар не, упи та је.

Она је пре би ра ла ко ло ри са не стра не. Али то за и ста – по ми сли 
мај стор Под ма ниц ки – и је сте фра за. Шта зна чи цео жи вот пред 
не ким уко ли ко је, за хва љу ју ћи се о би ду ше из те ла у те ло, жи вот 
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ве чан? И по но во по ми сли да ће то са зна ти тек он да ка да сво јом 
смр ћу по рек не ту исту веч ност, бес крај ност жи во та соп стве не ду ше.

– Не мо гу да се од лу чим – ре че мла да же на. По шла сам ка 
ва ма са пот пу но ја сном од лу ком у гла ви, а са да не мо гу да иза бе
рем ни шта што би ме за до во љи ло.

Мај стор те то ва же на хе ри гла ву. Знао је шта зна чи та нео д луч
ност. Не си гур ност пу та. Не мо гућ ност трај ног ве зи ва ња. Знао је 
мно го та квих же на. Јед ну, због ко је да нас ра ди ово што ра ди. Из 
пра зне учти во сти је упи та:

– Да ли сте же ле ли не што кон крет но, не што, ка ко бих ре као, 
опред ме ће но?

– Не, ре че мла да же на са да са свим од луч но – ни је то би ло ни
шта ди рект но, не го ви ше као уве ре ње да ста вим на се бе не што што 
ће би ти са мо мо је. Ако ме раз у ме те...

– На рав но, го спо ђи це, то сте из вр сно ре кли – ре че мај стор Под
ма ниц ки – Са мо...

– Са мо? упи та Мај да не стр пљи во.
Он хте де да јој ис при ча до ка квог је за кључ ка до шао ана ли

зи ра ју ћи сва та те ла по ко ји ма је пи сао или сли као ово или оно, 
али је са мо упи та:

– Дра га – и она та да осе ти ја сну ди стинк ци ју у том ње го вом 
осло вља ва њу – ко ће на се ли ти то ли ка без лич на, пу ста те ле сна про
стран ства?

Она га ви ше ни је слу ша ла. Же ле ла је са мо да што пре оде. 
Уско ро ће три. Још ће сти ћи да се ис ту ши ра хлад ном во дом и на
је же на са че ка да Бог дан два пу та крат ко и јед ном ду го по зво ни на 
вра ти ма.

Из не на да по ми сли, мо жда бих мо гла и да оста нем на том ме ком 
кре ве ту код мај сто ра та туа. Што да не? Под усло вом да је он још 
му шка рац, да ли бих оста ла? Мо жда, по ми сли, мо жда бих оста ла. 

Сад је са мо још тре ба ло од лу чи ти се. Под ма ниц ки то осе ти, 
осе ти да јој ње го ва не по мич ност са мо од ма же, те јој ла га но, ско ро 
нео сет но, сво јим ја ким твр дим ка жи пр стом пре ђе пре ко на дла ни це 
под ко јом су се раз ли ста ва ле ша ре не зве зде те то ва же.




