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ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ

THE GIRL WHO LI VES ON HE A VEN HILL

Те та Мир ја ни
од Га ле та

*
и То ши на мај ка Мир ја на се мо ли ла са зве жђу у сво јој гла ви

(ври шта ла је, ла ја ла на Вла ши ће)
(„Де чак”, Bre a king the Wa ves)

Мај ка Мир ја на, То ши на ке ва, нај че шће ме је зва ла око по но
ћи. При ча ли би смо до два, три. За пра во, ја сам са мо слу шао ње не 
бес крај не мо но ло ге, жа нр је био: ау то би о гра фи ја. Јед но став но, ни је 
има ла ни ко га, а ја сам био и остао за ду шна ба ба, не ка ва ри јан та 
ис по вед ни ка сви ма и сва ко ме, ни ка да ни сам умео да ка жем „до ста”, 
„не”, „не ћу” и сл. 

Мај ка Мир ја на ме та ко по зо ве (пре то га се раз ва ли од ал ко хо ла):
‒ Ти, Га ле, ве ру јеш у Бо га, па он да псу је и ме не и Бо га. Знаш 

оно ма ло са зве жђе, Вла ши ћи. Сед нем на сво ју клу пи цу на Ба но вом 
бр ду, и ври штим ка њи ма. Та ко се ја мо лим...

Ћу тим, шта да ка жем...
‒ А, хо ћеш да ти про чи там пе сму?
Он да тра жи на о ча ре (не ка да их не на ђе па ми не чи та), отво

ри те ле фон ски име ник, сав ижвр љан не ким по ру ка ма, бро је ви ма 
те ле фо на, сти хо ви ма, раз ли чи тих бо ја и ру ко пи са, као да се ви ше 
осо ба у ње га ис пи си ва ло, без на де жно тра жи пе сму, па на кра ју 
кре не, за не се но, ме ло дич но, с ди за њем и спу шта њем гла са, да као 
де вој чи ца у основ ној шко ли „из ра жај но” чи та пе сме ко је сам већ 
де се так пу та чуо, па јој не кад пад ну на о ча ре, из гу би стих, окре не 
стра ну ви ше...

‒ Сле пи ми ше ви љу би ча стих кри ла...
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‒ Од ли чан стих, те та Мир ја на.
‒ Ма, је ди гов на, Га ле, не мој да ме за је ба ваш...
...
‒ А јел знаш да сам по зна ва ла Да ни ла Ки ша? Стал но ми је 

го во рио: „Пи ши, Мир ја на, од лич но ти је ово, са мо пи ши”, по след њи 
пут сам га ви де ла пред смрт, на Те ра зи ја ма, за у ста ви ла га, ужиц
ка ла му ци га ру... Где сам пик слу ста ви ла? Еј, Га ле, са че кај са мо 
да на ђем пик слу... (ти ши на)... Је си ту, шта сам оно по че ла...

‒ О Ки шу, те та Мир ја на...
‒ Да, умро је мој Да ни лу шка, Да ни лу шка... уз да ху ла би, па 

опет тра жи ла пик слу, па он да про ме ње ног то на: 
‒ Јел те сма рам, Га ле? Са мо још ово: Мо лим те ути чи на 

То шу, он те бе слу ша, у то тал ном је ха о су, не мој да му ка жеш да 
смо при ча ли и да те зо вем, он да ће да ур ла на ме не...

‒ Не ћу, те та Ми р ја на...
‒ Исти сте ви кре те ни, са мо ти чи таш књи ге, не да ми паре 

за ци га ре, јед ном до вео не ку, про шла го ла, ко од мај ке ро ђе на кроз 
стан, и до ба ци ла ми: „До бар дан!” (ври шти од сме ха Ми р ја на), сад 
има не ку но ву, а ја га пи там: Јел има те до бар секс? Знаш, Га ле, 
то је ја ко бит но да би и све оста ло би ло ка ко тре ба, је л’ да?

‒ Еј, мо лим те, зо ви су тра у де вет, ста ви ћу му те ле фон код 
гла ве, да га про бу диш, у пот пу ном је ха о су.

‒ Хо ћу, те та Ми р ја на.
‒ Га ле, јел те сма рам? Са че кај са мо да пи шким, имам још 

не што ва жно да ти ка жем... (лу па вра та, ти ши на). 

* * *

Су тра окре нем То шу, у де вет, он ме опсу је, али се, са из ви ње
њем за псов ку, ја ви по сле по ла са та, па ме опет опсу је, али сад из 
ми ло ште. Про бу дио сам га, mis sion im pos si ble је из вр ше на.

Сва сре ћа је што ни сам пио тих го ди на, ка да сам имао то ли ке 
ноћ не се ан се са Мир ја ном, био би то раз го вор два лу да ка, до сто
јан До сто јев ског. Ина че, Ми р ја на Ми ха и ло вић, ро ђе на Ци јан1, 

1 Отац Мир ја не Ци јан био је пред рат ни пи лот Кра љев ског ва зду хо плов
ства. Го ди ну 1929. је про вео на ае ро дро му у Ско пљу. Де по р то ван је у ло гор Бир
ке нау, у Пољ ску. Ус пео је, са још дво ји цом ло го ра ша, да по бег не. По сле да на и 
да на ис цр пљу ју ћег скри ва ња по бр ди ма, у не ки ка сни ноћ ни сат, за ку ца ли су 
на вра та кар ту зи јан ског са мо ста на. Уз зве кет и шкри пу че ли ка, вра та су се отво
ри ла. Пред њи ма је ста јао за ку ку ље ни мо нах. По гле дао их је, и обра тио се Ци ја ну: 
„Бо рис, шта ти ра диш ов де?!” Мо нах је био Бо ри сов стриц. Тај мо ме нат, то 
пи та ње мо на ха, Ми р ја на је та ко те а трал но из во ди ла, као да игра ча роб ња ка у 
не кој пред ста ви, про ду бљу ју ћи свој абра зив ни глас... „Га ле, а он му ка же: ’Бо рис’, 
она ко по сло ве нач ки, ’Бо рис, шта ти ра диш ов де’...”
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умр ла је од ме та ста за на је зи ку и у усној ду пљи. А као мла да, би ла 
је ле па, ле па, пла ву ша, из да шна, Ума Тур ман јој ни је рав на. Отво
ре них уста смо гле да ли ње ну фо то гра фи ју: она, на ве спи, у Ри му.

На Мир ја ни ној са хра ни сам био по јац, уред но пе вао и од го ва
рао на мо ли тву. По сле ми је То дор дао две ста кин ти: 

‒ За пој ца, де сет по сто од све ште ни ка!
А ја, ја и да нас не знам где су Вла ши ћи, про пи сно се мо лим 

Оцу, Си ну и Ду ху све том, сва ки пут ка да чу јем Hüsker Dü, њи хо ву 
та ко до бру ствар The Girl Who Li ves on He a ven Hill, о же ни, ал ко
су, ко ја је сва ки дан до ла зи ла у ло кал ну про дав ни цу и ку по ва ла 
ис кљу чи во бур бон He a ven Hill, се тим се те та Мир ја не. И знам да 
би на онај њен стих о сле пим ми ше ви ма љу би ча стих кри ла и сам 
Т. С. Ели от био по но сан.

* * *

А не дав но, де се так го ди на по сле ње не смр ти, док сам ра дио, 
и био про пи сно ура ђен од не ке шу ма диј ске бр ље, у зло до ба за зво
нио је те ле фон. (Ко да нас уоп ште ко ри сти фик сни?!) Ве за је би ла 
пре ки ну та ка да сам се ја вио. У оном тутуттутут те ле фо на, као да 
сам, уз по зна то на гла ша ве ње сва ког сло га, чуо оно то ли ко дра го 
и не под но шљи во упла ше но му мла ње:

‒ Да ли је то Га ле? Га ле, ов де је То ши на мај ка Мир ја на... 
‒ Да, ја сам, ја сам, те та Мир ја на, ви сте, ка ко сте?
‒ Ех, ка ко... – кре ну ла би из мо јих ду би на, са ве спе, из гро ба, 

из Вла ши ћа, ал ко хо ла и сти хо ва, у свој, мој, бес крај ни ис по вед ни 
и ко шмар ни ври сак, та То ши на, та мо ја мај ка Мир ја на. Са мо, са да 
бих и ја ври штао са њом. Ка кав би то ду ет био! Она и ја во ка ли, 
иза нас Боб Мо улд (ги та ра), Грег Нор тон (бас) и Грант Харт (бу бањ), 
ис пред 100.000 љу ди, ме сто до га ђа ња Хајд парк. 

I’d tra de big mo un ta ins and ro oms full of gold
For just one lo ok at the be a uty of this wo man’s soul
Up on He a ven Hill is whe re I wan na be
That girl, that bot tle, that mat tress and me...

Он да Мир ја на: Иде мо, сви за јед но!, и цео па рк, цео свет, и 
не бо, зе мља и под зе мље, и она и ја, и не под но шљи ви ври сак: 

She’s the girl who li ves on He a ven Hill!!!!!!!!!!!!!!! 




