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ДРА ГАН СТА НИ ШИЋ

ГДЕ ЈЕ ПО ГРЕ ШИО АРА МИС

Про лећ на але го ри ја по Хан су Кри сти ја ну

Гле дан с иви це мо је те ра се, со ли тер ми је у но ћи ли чио на ку лу. 
То пла злат на све тлост стру ја ла је кроз про зо ре и сли ва ла се низ 
зи до ве гор де бе тон ске твр ђа ве. 

Дав но, у до ба де тињ ства, у тој згра ди жи ве ли су мо ји до бри 
дру го ви. Ка кве смо не ста шлу ке пра ви ли тих го ди на, од ла зе ћи на 
обли жњи хи по дром, ку па ју ћи се у ре ци што је про ти ца ла ис под 
бр да, игра ју ћи пингпонг на ку па ли шту реч ног остр ва!

На кон смр ти ро ди те ља, пре не ко ли ко го ди на вра тио сам се 
у по ро дич ну ку ћу, на да ју ћи се да ћу у ста ром кра ју сре сти прија
тељe из мла до сти. Али ни ко га ви ше ни сам мо гао да про на ђем; 
не ки су се исе ли ли у дру ге де ло ве гра да, оста ли ра су ли по све ту...

Скри вен под кро шња ма џи нов ског бо ра ко ји је нат кри ља вао 
те ра су ку ће, по сма трао сам љу де, же не и де цу што су не пре ста но 
ула зи ли и из ла зи ли из со ли те ра, љу ба зно се ја вља ју ћи јед ни дру
ги ма у про ла зу, при ти ска ју ћи дуг мад ин тер фо на, стр пљи во че ка
јући да се вра та отво ре пре не го што бе шум но уто ну у та му зам ка 
од два на ест спра то ва.

Мај ке су жур но гу ра ле деч ја ко ли ца, оче ви од ла зи ли и до ла
зи ли ау то мо би ли ма. Или би ше та ли ја за ви ча ре, мал те зе ре и те
ри је ре у обли жњем пар ку. На др ве ним клу па ма и сто ло ви ма, на 
ко ји ма су на ши оче ви не ка да игра ли пре фе ранс, са да би по се да ли 
ђа ци, вра ћа ју ћи се из обли жње основ не шко ле. Тек по не ки про ла
зник осмех нуо би ми се на ули ци док смо се ми мо и ла зи ли на 
пу ту пре ма пи ја ци. Та да бих у оста ре лим цр та ма њи хо вих ли ца 
пре по зна вао не ког од за бо ра вље них су се да.

Иа ко сам се вре ме ном оту ђио од све та, у ду би ни би ћа и да ље 
сам че знуо за дав ним ра јем де тињ ства; по ста јао бих у том ча су 
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по дво је на лич ност, степ ски вук ко ји жу ди за оса мом, али дру гим 
де лом би ћа за љу ди ма. И та да бих, се де ћи на те ра си, по сма тра ју ћи 
све тло сну ку лу од два на ест спра то ва, што у но ћи зра чи бла го шћу 
и до бро том из гу бље них при ја те ља, пре пла вљен ле по том но ћи и 
ми ри си ма при ро де, по же лео да зи до ви тог ушу шка ног те р мит ња ка 
бу ду про зир ни на трен, да по но во осе тим гра ђан ски мир до мо ва 
ко ји оди шу уред но шћу, то пли ну ход ни ка пре пу них сак си ја аспа
ра гу са и бе го ни ја...

Пре из ве сног вре ме на, на ули ци сам су срео при ја те ља из мла
до сти за ко га су ме ве зи ва ле не за бо рав не успо ме не. Ис по ста ви ло се 
да он одав но не ста ну је у со ли те ру, али се пре пар ме се ци вра тио 
у ста ри крај и са да са по ро ди цом жи ви не ко ли ко ули ца да ље. Од мах 
смо по че ли да се при се ћа мо ми ну лих до га ђа ја. Ка ко да за бо ра вим 
да ми је на ка се ти ма лог маг не то фо на на ба те ри је сни мио веч не 
ме ло ди је рок му зи ке? И бла жен ство ко је сам та да осе ћао слу ша ју
ћи ан ђе о ске ги та ре и де мон ске буб ње ве, што рас пр ска ва ју све тлу
ца ве ва тро ме те у слу ху. 

У ме ђу вре ме ну, обо ји ца смо пре шли на слу ша ње џе за, и он ми 
се по хва ли да је на ба вио пло чу Лу ја Армстрон га из пе ри о да кад је 
сви рао у ор ке стру Кин га Оли ве ра, пра во бла го. Мо же те за ми сли
ти мла дог Сач ма из вре ме на ка да је био кост и ко жа и имао ко су 
за че шља ну у уред ни фенка ре, оја ча ну бри љан ти ном! До го во ри ли 
смо се да свра ти код ме не и по не се ал бу ме џе за о ко ји ма је при чао. 
За же лео сам да по но во слу шам ста ри до бри џез са пло ча ко је пуц
ке та ју, ли ме не тру бе и сак со фо не, не у мр ле мај сто ре ко ји из за ди
мље них дво ра на за плес Њу Ор ле ан са пре тва ра ју но ћи гра до ва у 
чи сто зла то и у мед. На ра стан ку смо раз ме ни ли бро је ве те ле фо на 
и ја му обе ћах да ћу га уско ро по зва ти, јер још ми је у жи во ту био 
ста ри до бри гра мо фон са моћ ним сте реозвуч ни ци ма. 

У том ча су био сам си гу ран да ћу му се већ су тра дан ја ви ти, 
за и ста сам био об ра до ван тим су сре том. Су тра дан, ме ђу тим, не што 
ми је ис кр сло и ни сам га по звао. По сле не ко ли ко да на, упав ши у 
ста ње ма ло ду шно сти и ле њо сти, или би бо ље би ло да ка жем – по
спа но сти (ко је је са мо еле гант ни из раз за мо ју обло мов шти ну, 
про кле та да је!), ко ју сам по след њих го ди на не го вао на свој ча мо
тан на чин, од лу чих да по зив оста вим за ка сни је. Про шло је не ко
ли ко не де ља, а ја ни ка ко ни сам мо гао да се на ка ним да му те ле фо
ни рам, јед но став но, не што ме не пре ста но спре ча ва ло.

Тра же ћи пло че џе за у по дру му, на ба сао сам на очев ми кро скоп. 
Из ву као сам га из фу тро ле, па жљи во обри сао пра ши ну и од нео 
га у днев ну со бу. Као де те на у чио сам да њи ме ба ра там, али ви ше 
ни сам имао во љу да би ло шта ис тра жу јем... Ме ђу тим, ка да је по
сле не ко ли ко ки шо ви тих да на цве ће у ба шти екс пло ди ра ло бо ја ма 
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и ми ри си ма, од лу чих да те ми ри сне цва сти по гле дам под ми кро
ско пом. 

Об рао сам струк ба гре ма, по ми ри сао га и ушао у ку ћу. Ста вио 
сам ми кро скоп на сто, кр пи цом обри сао огле дал це и оку лар. Под
мет нуо сам пра во у га о ну ста кле ну пло чи цу с пра шни ци ма, по де
сио све тло и из о штрио сли ку по мо ћу два виј ка са стра не. Ба грем 
је уско ро био за ме њен цве том ла до ле жа из сак си је, па бе лом ра дом, 
љу ти ћем, ма слач ком, све то у без у спе шним по ку ша ји ма да уђем 
у тај ни свет би ља ка...

Иза шао сам у врт и из ло кве пла стич ном ча шом за хва тио та лог 
са дна. Вра тио сам се, сео за сто, пи пе том из ву као кап блат ња ве 
теч но сти и ка нуо је на ста кле ну пло чи цу. Пре крио сам је дру гом 
пло чом и све то под мет нуо под оку лар. Точ ки ћи ма са стра не тру
дио сам се да из о штрим сли ку, али до га ђа ло се не што чуд но – сли
ка ми је не пре ста но из ми ца ла! Као да је би ла жи ва. А ако би се у 
хиља ди том де ли ћу се кун де и по ја ви ла – му ње ви том бр зи ном про
ле те ла би ми пред очи ма та ко да ни сам успе вао да ра за знам о че му 
се за пра во ра ди. Све сам по ку ша вао; обр тао огле дал це у свим сме
ро ви ма ју ре ћи све тлост, окре тао виј ке, с на о ча ри ма и без њих, по
ди зао и спу штао ро лет не, по ме рао сто, ме њао по ло жај сто не лам пе, 
про ве ра вао у астро ло шком при руч ни ку о ефе ме ри да ма да ни је 
слу чај но не ки од оних да на кад пла не те пра ве ршум ме ђу љу ди ма, 
пре ме штао фи ку се по со би у скла ду с пра ви ли ма фенг шу и ја, није 
вре де ло, ни је... Сли ка би се по ја ви ла са мо у де ли ћу се кун де, а онда 
гу би ла. 

О, био сам из гу бљен као Ло ренс од Ара би је пред фа та мор га
на ма што бе же пред њим по пут ан ти ло па, као де вој чи ца са ши би
ца ма ко јој се при ви ђа то пли дом са оки ће ном но во го ди шњом јел ком, 
гу шчи јим пе че њем и дав но умр лом ба ком што јој се осме ху је. Био 
сам Ханс Кри сти јан Ан дер сен лич но, из гу бљен у ду хо ви тим але
го ри ја ма као у тај но ви том ла ви рин ту вр та од шим ши ра про ша ра
ног боц ка вим ру жа ма, од ко јих ме у де тињ ству по ди ла зи ла слат ка 
је за!

Оти шао сам у ку хи њу и ску вао чај. Узео сам књи гу и по ку шао 
још ма ло да по се дим на те ра си, али ми ми кро скоп ни је да вао мира 
те опет при ђох сто лу. По ме рио сам ма ло оку лар и по гле дао. 

До жи вео сам пра ви шок! Све је по ста ло ја сно и жи во. Као да 
сам се на шао на бој ном по љу! У тој ка пи из ба ре гми за ло је мно
штво си ћу ших жи во ти ња са кле шти ма. И све те жи во ти њи це тум
ба ле су се јед не пре ко дру гих, са ка те ћи се уза јам но.

Да бих ма ло убла жио сли ку, ка нуо сам кап ма сти ла. Оке ан ско 
пла вет ни ло ра су се вид ним по љем, да ју ћи му цар ску мо дри ну ар хи
пе ла га. Ка ко се ма сти ло на по је ди ним ме сти ма сте за ло, ме ша ју ћи 
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се с пр љав шти ном из ба ре, пред очи ми из ро ни при зор на лик на
се љу са ули ца ма и тр го ви ма по ко ји ма су јур ца ла си ћу шна пла ва 
би ћа, на ста вља ју ћи бит ку, де ле ћи се и спа ја ју ћи у гру пе. 

Обра тио сам па жњу на јед но уса мље но ство рењ це, мир но и 
скру ше но као ка кво јаг ње, ко је се од дру гих раз ли ко ва ло по то ме 
што ни је уче ство ва ло у оп штем ха о су, већ се ла га но по вла чи ло 
пре ма обо ду по ља, ве што из бе га ва ју ћи кав гу. Али чим су га оста ли 
шкор пи он чи ћи спа зи ли, као по ко ман ди устре ми ше се на ње га, баш 
сви, чак и при пад ни ци до та да про тив нич ких гру па. Истог ча са 
стао сам на стра ну ма лог од мет ни ка ухва ће ног у по ку ша ју бек ства. 
То му ни је по мо гло; про го ни о ци се ни су сми ри ли док га ни су рас
ко ма да ли. Он да је на сту пи ло крат ко за тиш је, али тај мир бр зо им 
је по стао до са дан, јер се по но во устре ми ше јед ни на дру ге. При том 
су при пад ни ци ма њих гру па у жа ру бит ке пре ла зи ли у дру ги та бор 
и на ста вља ли рат про тив до ско ра шњих са бо ра ца. По што би их 
до ку су ри ли, стра стве но су на ста вља ли да се са ти ру ме ђу со бом... 

Као да су уче ство ва ли у не чем што не ма ни кра ја ни по чет ка, 
па због то га ни ка да не ће ни мо ћи да се за вр ши.

По ми слио сам: ка ко им то јед ном не до са ди, ка ко се са ми 
се би не сму че? За бо ра вљао сам оно што све об ја шња ва – њи хо ва 
при ро да је би ла шкор пи он ска! Они ни су мо гли про тив соп стве не 
при ро де! 

Kод по је ди них ство ре ња ца ин стинкт je био то ли ко јак да кад би 
им на по при шту оста ле са мо гла ве с ви ли ца ма, те ви ли це су и да ље 
шкљо ца ле пре ма про го ње ни ма, по ку ша ва ју ћи да их се до мог ну. 

И чим би се не ко из дво јио из за ра ће них гру па, био је пе чен! 
Сви би се од мах остр ви ли на тог си ро тог де спе ра до са, да ју ћи сиг
нал бу ду ћим бе гун ци ма ка ква их суд би на оче ку је, па нек про ба ју, 
мо ли ћу ле по! Сва ка жуд ња за изо ла ци јом ту ма че на је као нај ве ћа 
увре да.

Па жљи во сам осмо трио та си ћу шна би ћа ко ја су иза зи ва ла 
гнев од би ја њем да уче ству ју у за јед нич ким об ре ди ма. Мо жда се 
по не че му раз ли ку ју од дру гих? Ни шта ни сам уо чио. Спо ља су 
из гле да ла на лик оста ли ма, без ика квог из ра шта ја на те лу, бе ле га... 

Али као да је не ки не до ку чи ви ред вла дао у све му то ме!
Та по ми сао ме је из лу ђи ва ла и са мо што се ни сам ока нио 

да љег гле да ња ми ни ја тур ног све та у ка пи во де, да на иви ци по ља 
не угле дах уса мље но пла во ство рењ це ко је се хра бро су прот ста
вља ло сво јим про го ни те љи ма. Устре ми ше се на ње га, уза луд, 
би ло је вр ло ве што, сец ка ло их је ма ка за ма као ре пу. Мо гу ће да је 
тај по бу ње ник не ка да при па дао ску пи ни, и да је до бро знао шта 
је ка зна за не по слу шност, али не што му ни је да ло ми ра па је од
лу чио да до сто јан стве но скон ча. 
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Убр зо се на обо ду по ја ви још не ко ли ко уса мље ни ка ре ше них 
да се су прот ста ве про го ни о ци ма. Бе сна го ми ла, што се до тог часа 
по пут клу бе та ко тр ља ла с јед не на дру гу стра ну, од јед ном се уми ри. 
Ан те ни це на гла ва ма по че ше да им тре пе ре; шу шка ли су не што 
из ме ђу се бе, оку пље ни око шкор пи он чи ћа гла ва ти јег од оста лих. 

Он као да им је на ре дио ју риш. Са мо са да су мно го си сте ма
тич ни је на па да ли де спе ра до се, тра же ћи им нај пре сла бу тач ку, а 
кад би је на шли – ади ос! 

На ру бу су оста ла са мо три пла ва од мет ни ка, као три му ске
та ра, од луч на да се бо ре до по след њег да ха. Дво ји ца од њих су се, 
за не ти бит ком и при ти сну ти го ми лом, не пре ста но при бли жа ва ли 
је дан дру гом, све док се ни су до та кли. Од тог ча са на ста ви ли су да 
за јед нич ки пру жа ју от пор. На де нуо сам им име на Атос и Пор тос. 
Угла вље ни са три стра не мо дрим го ми ли ца ма бла та, на том уском 
при ла зу њи хо вој пе ћи ни ци број ча на над моћ на па да ча ни је има ла 
ни ка кав зна чај. У бор би је дан на је дан Атос и Пор тос би ли су не
са вла ди ви. Чо пор је устук нуо, а он да окре нуо на дру гу стра ну, у 
по тра зи за лак шим пле ном. Био је то јад ни Ара мис. 

Иа ко се бо рио у не по сред ној бли зи ни, Ара мис ни је схва тао 
ко ли ко је бли зу овој дво ји ци, па ни је ни по ку ша вао да им се при
дру жи. 

– Не дај се Ара ми се! – уз вик нуо сам – по ве жи се!
Он као да је на по кон осе тио шта тре ба да учи ни, јер се окре

нуо пре ма Ато су и Пор то су, али ка сно... пре ка сно... већ су га оп ко
ли ли... Глав ни штрумпф пре пре чио му је пут.

– Сре ди га – уз вик нуо сам – мо жеш то!
Али ни је мо гао! За што? Јер је при па дао вр сти би ћа ко ја не 

уме ју да на па да ју, већ са мо да се бра не.
– Не дај се, Ара ми се! – ипак сам на ста вио да га бо дрим.
Од си ро тог Ара ми са, ме ђу тим, ни је оста ло ни шта. Го ми ла га 

је про гу та ла у тре ну. По гре шио је јер је про пу стио пра ви тре ну так 
у ко ме је тре ба ло до не ти од лу ку.

Пре о ста ла два му ске та ра по ста ви ше се та ко да оста ли ни су 
мо гли да их се до мог ну. Схва тив ши да су у но во на ста лој си ту а ци
ји не са вла ди ви, још лак ше су од би ја ли на па де. За њих је би ло на де...

Знао сам да ова при ча те шко да мо же има ти сре ћан крај и да 
Атос и Пор тос не мо гу веч но пру жа ти от пор. За то сам му дро устао 
са сто ли це. Же лео сам крај при че у ко ме има до вољ но про сто ра 
за на ду, не што као код Каф ке, да ге о ме тар К. нач не За мак... 

Од нео сам ча шу с пре о ста лим та ло гом у ба шту и вра тио га 
на зад у ба ри цу. Кап во де под ми кро ско пом ни сам имао ср ца да 
ди рам. На рав но да сам у ду ши че знуо да два му ске та ра од би ју све 
на па де и са се би слич ни ма ор га ни зу ју фронт, по ве зу ју ћи се све 
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ви ше и ви ше... да по пут Ар нол да Швар це не ге ра у фил му Тр кач 
по ста ну део под зем не ге ри ле и на ста ве да пру жа ју от пор... или 
као Че и Ка стро кра јем пе де се тих, на Ку би, у ре во лу ци ји... 

Али код тих уса мље ни ка као да ни је био раз ви јен ин стинкт 
по ве зи ва ња у за јед ни цу. Не до ста так тог на го на чи нио их је по де
сним да по ста ну жр тве. 

Ипак, оно што ме је нај ви ше дир ну ло код ма лих по бу ње них 
би ћа би ла је њи хо ва ве ра да се чу де сна мо гућ ност – би ти му ске тар 
– не га си ни у нај ве ћој ка љу зи! 

И да ље сам ста јао у ба шти, за ду бљен у ми сли, уди шу ћи ноћ не 
ми ри се би ља, ка да ме не ко гла сно на зва по име ну. На вра ти ма ка
пи је угле дах го спо ди на Не сто ра, не ка да шњег оче вог при ја те ља, 
чо ве ка ста рог пре ко осам де сет го ди на, али и да ље вр ло жи вах ног. 
Та жи вах ност по ти ца ла је од ње го вог из у зет ног сми сла за ху мор, 
од бр зи не ко јом је ре а го вао, увек ду хо ви то по ен ти ра ју ћи. У ка фан
ском дру штву обич но је ћу тао, огла сив ши се са мо јед ном или два
пут у то ку ве че ри, али та квим бри љант ним па ра док си ма да би се 
чи та ва про сто ри ја за о ри ла од сме ха.

Ње гов ху мор био је ху мор над мо ћи. Чо век ко ји се сме је над
мо ћан је од но су на оста ли свет. 

Кад сам га јед ном упи тао да ли же ли да ми бу де мен тор јер 
по се ду је из у зе тан дар, го спо дин Не стор ми од го во ри да по том пи
та њу тре ба би ти вр ло опре зан. Об ја снио ми је да ње гов ху мор је сте 
да му по ма же да се по кат кад над ви је над про бле ми ма и за вла да 
си ту а ци јом, јер је бри так а при том ни је вул га ран па ни ко не сме 
отво ре но да се на љу ти, али да исто вре ме но код при сут них ства ра 
осе ћа ње не ла год но сти. „Мој ху мор иза зи ва у исто вре ме и ре спект 
и страх”, ре као ми је та да. „Син ко, за што би за стра ши вао љу де... 
бо ље им по ка жи да си драг.” 

– Имаш ли до ма ћу? – упи та ме ка да смо ушли у ку ћу и се ли. 
По ка зао је очи ма пре ма кре ден цу, тач но пре ма ме сту где се на ла
зи ла фла ша ра ки је.

– На рав но – ре као сам, си па ју ћи му у ча ши цу – али мо ра те 
прет ход но да по го ди те шта се на ла зи под овим ми кро ско пом.

– Ни шта лак ше – ре као је са мо у ве ре но, сео за ми кро скоп и 
за ду био се. И да ље гле да ју ћи кроз оку лар, на ста ви озбиљ ним гла
сом, као не ко ко не ма ни ка квих не до у ми ца:

– За да так је пре ви ше лак. Знам шта је ово! Ово је Бе о град! 
Не, не... ово је Па риз, Лон дон, Њуjорк, Бом бај... Не ки ве ли ки град, 
мо же да бу де би ло ко ји... 

Он да се окре нуо пре ма ме ни, не ме ња ју ћи из раз ли ца. Не ко
ли ко тре ну та ка смо се не тре ми це по сма тра ли, не из го во рив ши 
ни јед ну реч, а он да сам пра снуо у смех. 
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До кра ја ве че ри раз ме ни ли смо тек не ко ли ко ре че ни ца, по ла ко 
ис пи ја ју ћи пи ће, он, На по ле он ху мо ра и ја – ње гов ти хи ађу тант 
и ше грт. Го спо дин Не стор до ли се би још јед ну ча шу и ре че за ми
шље но:

– Изо ла ци ја ни је сло бо да, син ко... Сло бо да је у ве за ма са дру гим 
љу ди ма.

Не што ка сни је устао је и ми се љу ба зно опро сти смо. Био сам 
про бу ђен, био сам у том ча су нај буд ни ји чо век у гра ду и, по што 
сам по јео сен двич са си ром и по пио шо љу хлад ног јо гур та, окре нуо 
сам број те ле фо на при ја те ља из мла до сти. 

За тим сам иза шао на те ра су и по гле дао пре ма со ли те ру. Пре да 
мном се уз ди за ла по но сна твр ђа ва од ар ми ра ног бе то на и ста кла, 
твр ђа ва чвр стих и не про бој них зи до ва што љу бо мор но чу ва од 
зна ти жељ них по гле да, не до ди р љи ва и оку не до ступ на ку ла од два
на ест спра то ва, на лик бли ста вој ла ђи што не чуј но оре зве зда но 
мо ре.

Отво рио сам про зо ре, и у со бу гру ну слат ки ми рис про цва лог 
ба гре ма; и бе ше про ле ће, то пло и бла го сло ве но про ле ће. 




