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БО РИС ЛА ЗИЋ 

SPLEEN ET RI VI E RA

ПИ ЈА НИ СТА, ЊЕ ГОВ ОТАЦ, И БО САН СКИ РАТ

Ваљ да је то до шло оту да што уме да слу ша. Умет ник је имао 
и бли же при ја те ље, при сни ја дру гар ства, али ни ком се ни је, го во рио 
је, та ко ла ко и не спу та но отва рао као ње му, тог про ле ћа. Њи хо ва 
бли скост из вре ме на по се ћи ва ња у ули ци Све те Ма ри је од На за
ре та по чи ва ла је на то ме што је пи ја ни ста у ње му от крио срод ну 
ду шу, чо ве ка ко ме сло бод но мо же да се отво ри, ис по ве ди. Био је 
ка то лик, имао је по тре бу за ис по ве шћу. Ка сни је, то је схва тио: оно 
што је др жао за дру гар ство ни је би ло дру го до то. Та да, та мо, био 
је – ис по вед ник.

Сва се при ча о ве ри, о ре ли ги ји, о ми сти ци зму (зна ли су да 
во де за ни мљи ве и ду ге раз го во ре о Бо гу и о за но су пре ма Бо гу) 
своди ла на то – имао је, пре вас ход но, уло гу ме ди ја, ме ди ја то ра, 
ис по вед ни ка. Ни ти је он, ни ти ис по ве дач то га са свим, та да, био 
све стан. Ујед но, од тре нут ка ка да је ис пу нио сво ју уло гу, од да на 
ка да је пи ја нист ус пео да оства ри љу бав са сво јом ле пр ша вом и 
уми ља том и по вр шном Бе а три че – чи је се ли це, те го ди не, сме ши
ло на ре клам ним па но и ма по це лој ме га ло по ли и уну тра шњо сти, 
од тог ча са се дру же ње про ре ди ло, а не спу та но, ду бин ско отва ра ње 
јед ног пре ма дру гом све ви ше га си ло. При ја тељ ство је ис пу ни ло 
сво ју свр ху. За тим се љу бав ник пре се лио на Ле ву оба лу, у ули цу 
Шам по ли о на, а слу ша тељ, са го вор ник, оти шао је у ино стран ство.

Стра стве ни пи ја ни ста и он сре ли су се, још јед ном, при ли ком 
по врат ка умет ни ко вог оца из Рат ног под руч ја, где је бо ра вио у свој
ству ви со ког вој ног ли ца, пред крај јед ног ло кал ног, но ипак европ
ског – у ства ри, кад по гле даш, свет ског, ра та. И та да се, још јед ном, 
на шао у уло зи ис по вед ни ка. Умет ни ков отац их је из вео у ре сто ран, 



15

на Муф та ру, и це ло јед но ве че, пу на че ти ри са та, им го во рио о ви
ђе ном. У ви ше на вра та је на гла сио по што ва ње ко је осе ћа пре ма ди
сци пли ни вој них ли ца из зе мље мла ди ће вог по ре кла. (Они су та мо 
је ди ни ди сци пли но ва ни, је ди но се с њи ма мо гло до го ва ра ти, и 
до го во ра су се др жа ли итд. – у би ти ка сни ји, ха шки, оп ту же ни ци.)

А мла дић је ми слио: ваљ да не по сто је две та ко раз ли чи те осо
бе као што су овај отац и ње гов син – пр ви сав пре дан ак ци ји, дру ги 
сав одан кон тем пла ци ји. Па опет, обо ји ца, по не кој ду бљој по тре би, 
по кућ ном вас пи та њу, по инер ци ји, сва ка ко на гон ски, по по тре би 
за олак ша њем, ис по ве да ју се. Ни је био ка то лик, мо жда ни је био ни 
ис пра ван адре сат (или, мо жда, јест?), али је уч ти во ис пу нио уло
гу оно га ко ји слу ша, ко ји не про пи ту је. Ба рем не тад ни ти на том 
ме сту.
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ПРИ ЧА

А при ча иде ова ко. Ста ну ју у школ ском до му. О сред њој шко ли 
је реч. Њих дво ји ца су у пр вом сред ње а соб ни ста ре ши на је ма ту рант. 
Ста ри, ре не сан сни дво рац је, по на ци о на ли за ци ји, био дом за си ро чад. 
Ту је већ од ра ни је по сто ја ла школ ска уста но ва, пре не го што је цр ква 
за ку пи ла дво рац и у ње га сме сти ла обра зов ну ин сти ту ци ју. Дво рац 
је имао про стра ни, ре не сан сни хол и сте пе ник. Са вр ха, са сво да је 
до пи ра ла днев на све тлост: део кро ва, по над сте пе ни шта, био је под 
ста клом. Ме ђу ђа ци ма је кру жи ла при ча о де ча ку ко ји је, још у вре ме 
си ро ти шта, пао с тог ста кле ног кро ва. Кад год би смо кре та ли уз степе
ни ште, ба ци ли би смо по глед, са ге лен де ра, час на мра мор ни, под ни 
мо за ик, час на ста клар ник. Не ко од нас би се се тио и смр ска ног дечака.

Он се за тво рио у пе ти цу. Пе ти ца је, за гро фо во вре ме, би ла 
тај на со ба из ко је се до пи ра ло пре ко тр пе за ри је. Из исте се сту па ло 
у гро фов тај ни ка би нет, ко ји је, та ко ђе, био скро вит. Обе про сто ри
је се на ла зе иза др ве ног па ра ва на – обе су не ви дљи ве за го ло око. 
Скрио се у пе ти цу, три да на и две но ћи смо га тра жи ли. Скрио се 
у пе ти цу јер ни је из вр шио на ре ђе ње соб ног ста ре ши не, ни је оба вио 
де жур ство, ни је по спре мио со бу, док ово за пи су јем још су ми пред 
очи ма од шкри ну та вра та ње го вог ор ма ра и за пре па шће ни и раз о
ча ра ни по глед соб ног ста ре ши не (истог ко ји је у ча су по вре ђе них 
вер ских осе ћа ња у кош за сме ће ба цио Вол те ров Фи ло зоф ски реч
ник), он да смо се да ли у по тра гу, и та ко смо га ду го и те мељ но 
тра жи ли да се та по тра га пре то чи ла у при чу. И да нас се спо ми ње.

Да нас су, ме ђу тим, сви они, и ја, ко ји ово за пи су јем, зре ли љу ди 
(ко ји су, та ко ђе, ко ви ше ко ма ње, иш че зли у при чу/е – уко ли ко је/их 
не за пи шем, не ста ће са свим у њој/њи ма, из гу би ће им сва ки се траг). 
Да нас се он за тво рио иза се дам бра ва и се дам ода ја, Да ун Ан дер, за
кљу чао у шу пу при град ске ку ће, угра дио у про грам свог ком пју те ра, 
за ме нио жив жи вот за ка бло ве и чи по ве, жи ве љу де за псе у до ни ме 
елек трон ског про гра ма Se cond li feа. Те љу де слу ша, са њи ма оп шти, 
њи ма се по ве ра ва. Про ме нио је зе мљу, про ме нио је зик, про ме нио се 
у те лу, али оно што је у кли ци тад би ло у ње му са зре ва ло је и не у
мит но обо ји ло све дру го, ма где био: он је да нас опет за кри вен, он се, 
у ства ри, ко нач но скра сио, у пе ти ци, а ви со ко огле да ло над ка ми ном, 
у учи о ни ци фи ло со фи је, ша ље му од раз: де чак гле да се бе ста рог; 
ста рац, у од ра зу, гле да де ча ка, не ми ра слич них да на шњим. По ве ра
вао се, с му ком, ста ре ши ни. Ко ме се, да нас, по ве ра ва? Да ли то оп шти, 
и са ким, или она ни ше, и гу би свест, она ни ше, и три пу је, пот пу но 
згру ван, обе сми шљен, ми сле ћи да га не ода је IP адре са или, ко
нач но, не до ку чив, не до се жан, и рав но ду шан, ни не ма ри за то?
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О СТРА ХУ

И та да је та же на осе ти ла страх за ка кав ни је зна ла да по сто ји. 
Страх, жи вин ски, за ко ји је зна ла са мо из књи га, из до ку ме на та о 
рат ном вре ме ну, о ло го ри ма. Осе ти ла је гро зу, страх од љу ди, од 
људ ске зло бе, па ко сти. И, као да то ни је би ло до вољ но, уз гро зу, страх, 
у њој се ро дио и стид, осе ћај сра мо те ко ји та кав страх по ра ђа.

Пре да ва ла је на уни вер зи те ту. Бу ду ћи да ни је би ла др жа вља нин 
зе мље у ко јој је ра ди ла, стро го се др жа ла пра ви ла игре ко је је за
да вао шеф ка те дре, др жав ни слу жбе ник, ула зе ћи чак и у су ко бе 
с ко ле га ма или пре да ва чи ма за по сле ним по уго во ру о при вре ме
ном ра ду. И њен уго вор је био оро чен а да љи рад на ка те дри је, у 
пот пу но сти, за ви сио од во ље др жав ног слу жбе ни ка. Про фе со ри 
чи не по себ ну ка сту не до дир љи вих. Они има ју пу ну сло бо ду упра
вља ња ка те дром, сло бо ду ода би ра са рад ни ка, сме не са рад ни ка. 
На том по љу, у све ту ду ха, та ко ђе по сто ји со ци јал на ра сло је ност. 
Јед ни су до жи вот ни ру ко во ди о ци, док се дру ги бо ре да што ви ше 
про ду же свој оро че ни, рад ни век. Сто је на че ка њу, на рас по ла га њу. 
Њи хов се рад ни век, као и ду хов ни об зор, по ступ но сво ди на че ка
ње. Они и не упра вља ју сво јим жи во ти ма, не го трп ке се де у пред
со бљу, и че ка ју на по зив, уку ћа на. Пред њи ма је сле пи зид, а прст 
суд би не, то је пот пис на пе чат ко јег ше фа ка те дре.

Де сет го ди на ра ни је по др жа ла је хај ку про тив ко ле ги ни це, 
књи жев ни це. У ту свр ху је чак ство рен и ча со пис, тач ни је бил тен, 
ко ји је иза шао у све га два бро ја, али до вољ но да се у оба, пу тем 
све до че ња ра зних сту де на та – по гла ви то оних ко ји су се на да ли 
сти пен ди ји, по др шци за ка кав кон курс – до тич на осо ба оп ту жи 
за пла ги јат. У Бер ли ну је иза шла збир ка при по ве да ка са вре ме них 
пи са ца њи хо ве ма тич не зе мље и сту ден ти су је те ре ти ли да је сав 
рад пот пи са ла сво јим име ном. На рав но, би ло је до вољ но отво ри ти 
да ту збир ку – ко ју је кри ти ка до че ка ла са одо бра ва њем – и уви
де ти да се ис под сва ког од пре ве де них на сло ва на ла зи ло и име пре
во ди о ца. Али шеф ка те дре је имао свој циљ и сво ју на ме ру, др жао 
је кључ оп стан ка ко ле га с ка те дре, као и кључ успо на ап сол ве на та 
– до вољ но да се на ђу љу ди, ство ри бил тен, по кре не хај ка. Углед
на пре во ди тељ ка ни је об но ви ла лек тор ски уго вор, на пу сти ла је 
ка те дру. Јед ном при ли ком је, уз ча шу, ре кла, на оба зри во пи та ње 
чу ве ног, пре сто нич ког кри ти ча ра, вр сног по зна ва о ца ње не кул ту ре: 
До го ди се да се то га се тим, да на то све по ми слим. Али не мо гу да 
се пре дам гор чи ни. Упо зо ри ла сам пар на ших мла ђих љу ди да их 
се кло не, да не кро че у то оси ње гне здо. Из гу би ће го ди не, из гу
би ће мир, а ни шта сте ћи не ће.
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Она ни шта ни је до би ла ти ме што је би ла са у че сник у хај ци. 
Ра чу на ла је да се до дво ри. И до дво ра ва ла се. Она и њен муж су 
би ли под кре ди том, уз то је још че ка ла на др жа вљан ство а де те 
тек што је кре ну ло у шко лу, ро ди те љи ње ног му жа су нај пре обе
ћа ва ли да ће по про да ји ста на и од ла ска у пен зи ју да им по кло не 
по ло ви ну имет ка, да би он да ре кли не ка то за ра де са ми, као што 
су они, али су чак и та да обе ћа ва ли да ће га ра жу да по кло не свом 
уну ку, ме ђу тим и тај но вац су по тро ши ли на кр ста ре ње по Вол ги 
и це ло куп ни име так се ра суо за ма ње од две го ди не, и мо ра ла је 
да се бо ри.

Мла ђи ко ле га је пам ти ис кљу чи во по то ме што се ли це те 
же не, за те, по след ње го ди не ра да на ка те дри, чим би до ла зи ла у 
до дир са ше фом ка те дре, пре ли ва ло не ком бо јом пе пе ла. Сва би 
по си ве ла. Де ло ва ла је за бри ну то, за пла ше но, увек на иви ци гр ча, 
на опре зу с ко ле га ма. А би ла је ли ри чар.

Го ди ну да на се до ви ја ла да јој одо бре на ста вак ра да, али се 
ад ми ни стра ци ја оглу ши ла, јер има ла је че тр де сет и де вет и по го
ди на и, уко ли ко би јој про ду жи ли уго вор, тре ба ло би да је за др же 
до пен зи је, а то је не што што је ше фи ца ад ми ни стра ци је хте ла 
по штопо то да из бег не. Ка ко се ви ше пре га ња ла с њи ма, ка ко је 
ви ше оче ки ва ла од ше фа ка те дре, та ко јој се ви ше чи ни ло да је у 
рад ном и со ци јал ном од но су те сре ди не пре ваг ну ло по ста вља ње 
зам ки, да се раз ви ла јед на вр ста за њу но вог и до та да не по зна тог 
спор та (при ма ла је, од при ја те ља, све до че ња и из дру гих при вред
них обла сти): љу ди са до жи вот ним на ме ште њем су, углав ном, 
ишли к то ме да пот чи ње ним ко ле га ма по ста вља ју зам ке. Дис кре
ди то ва ње је, у ли бе рал ном си сте му за сно ва ном на пре вла сти бан
кар ског сек то ра и ме ђу на род них кор по ра ци ја, би ло све ви ше је дан 
оп шти вид де ло ва ња ме ђу сит ним ру ко во ди о ци ма. И што је оп шта 
дру штве на и еко ном ска кли ма би ла ло ши ја, то су љу ди ви ше тр пе
ли вр сту мал тре ти ра ња ко ја је гу ши ла сва ку пред у зи мљи вост и 
сва ку драж тим ског ра да.

Тог ле та, ка да је њен мла ђи ко ле га дао от каз – још је дан у 
ни зу оних ко ји су од би ја ли да сво је зна ње да ру ју уста но ви ко ја 
ни је уме ла или ни је хте ла да при зна је рад (што се сво ди на исто) 
– на звао ју је шеф ка те дре. Он јој је, на и ме, већ од ра ни је ста вио до 
зна ња да од ње не мол бе за про ду же так уго во ра не ма ни шта. Ме
ђу тим, при мив ши от ка зно пи смо тог лек то ра, он се на шао у чу ду 
и нај пре се се тио ње (као што се, док ни је до шао до не ка да шњег 
ми њо на, за до цент ско ме сто, до се тио тог мла ди ћа). На звао ју је, 
по раз го ва ра ли су, чвр сто је обе ћао да ће још јед ном да по ра ди на 
ње ној ства ри, да ће да је по др жи. Спу стио је слу ша ли цу, лак ну ло 
му је. Дан ка сни је, ме ђу тим, ње гов љу бав ник му ре че да би тај и 
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тај мла дић, је дан од мно гих ко ји је оче ки вао сво ју шан су, мо гао 
да пре у зме њен пред мет, да ни је био ве зан ни јед ним ра ни јим уго
во ром, те да би се та ко осло бо ди ли да ље му ке и на те за ња са ад ми
ни стра ци јом. Шеф ка те дре то је два до че ка. На зо ву мла ди ћа. Све 
уго во ре с њим, а њој, не де љу да на ка сни је, по што је но ви лек тор 
већ пот пи сао уго вор, по ша љу мејл. Про сто ко па суљ. Та ко са зна је 
да је из гу би ла по сао.

Али ја не ћу, не же лим, од би јам да пре да јем је зик, гра ма ти ку, 
би ло шта дру го. Же лим са мо књи жев ност. Би ла је, хте ла је да бу де 
из ри чи та. Да учи ни сво јом, из ри чи тост, охо лост оних ко ји су од
ре ди ли пра ви ла игре. А муж јој за у да ра. Не мо же, ка же, ни да га 
ви ди. Ко ле ге то хва та ју у ле ту. Ко ма де ре че ни ца. Док јој се ли це 
оси па бо јом пе пе ла, и сав њен из раз ода је грч, го ње ну звер.

Док је гу би ла по сао, и ка сни је, тих пр вих не де ља, тих пр вих 
ме се ци, то ну ла је. Она се то ли ко по на да ла, то ли ко све сво је сна ге 
усред сре ди ла на тај рад, на то рад но ме сто, да је, јед ном се на шав
ши без иче га, од јед ном схва ти ла моћ тих љу ди, пој ми ла сав оп сег 
сво је пот чи ње но сти, не за шти ће но сти. Осе ти ла је страх, жи вин ски, 
не што че га ни је би ло ни док је бе жа ла из ра том опу сто ше не зе мље, 
осе ти ла је моћ под ва ле, мр жње, за ви сти, моћ пу ке по тре бе да се 
по и гра, ко мач ка ми шем, ка да већ по сто ји мо гућ ност игре, у гла
ва ма пси хо па та.

Из и гра на је. По ред тог стра ха, ко ји ју је пла вио (ко ли ко је са мо 
пу та тих да на у њој од је ки ва ла та реч из по след ње гла ве Дер ви ша 
и смр ти Ме ше Се ли мо ви ћа), она при ме ти и дру ги осе ћај, осе ћај 
ко ји је по ступ но по чео да је тре зни, да је вра ћа к све сти, к се би. 
Осе ти се по ни же на од вла сти тог стра ха.

Две го ди не ка сни је сре ла је углед ну пре во ди тељ ку. То је био 
слу ча јан су срет на отва ра њу из ло жбе, у Ма реу. Пре во ди тељ ка у 
тој ма си ус ко ме ша лог све та пре по зна ње но ли це, њен уне зве ре ни, 
за те че ни по глед. При ђе јој. По ну ди је ча шом ви на, ре че: 

– Не бој се. Све про ђе. За што да по то пи те гор чи на? Сли каш 
ли опет?
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ФРАГ МЕН ТИ

*

Гле дам ону сце ну из Ин гло ри јус Бес терд са кад се Ге белс и 
Хи тлер рас пек ме зе од сре ће усред ло ше, мно го ло ше филм ске 
мон та же – ке се ре се, це ре ка ју, пље шћу, ма врх су, а пред очи ма ми 
си ну оне две опај да ре, луц пр де из не ког про шлог жи во та што уз вр
по ље се од сре ће на сва кој пре ми је ри сво јих оту жних ака дем ских 
пред ста ва. 

(Sor bon ne, Flas hback)

*

Он је по е зи ја. Чи сто лу ди ло до ве де но до уси ја ња. Yvan Ilitch, 
Нил Ке си ди са Ша ро на, Па риз је да на е сти. За дру ге је упит но је 
ли уоп ште реч о људ ским ство ре њи ма, ка мо ли пе сни ци ма, не што 
та ко све ча но и та ко све то као су за у оку Чу да ка.

О ме темп си хо зи: „Да, има ра на од ко јих се ни за чи тав век са
свим не опо ра виш, не отре зниш, има то га”, ка же, док хо да мо остр вом 
Све тог Хо но ра та, код Ка на, „а љу ди би да се се те не ких бив ших 
жи во та (бив ших свет ко ви на!?). Ее е е ее.”

А по во дом смр ти, ис пред књи жа ре Шек спир & Co., на Се ни, 
го ди ну да на ка сни је – по слу чај ном су сре ту, кад га, при ја те ља, по 
до ди ру, по тап ша њу по ра ме ну пре по зна, ре че:

– „L’âme s’en va, la mer de re ste.”

*

Онај осе ћај, кад стре пиш од сва ког те ле фон ског по зи ва, кад 
се об ра ду јеш пра зном по штан ском сан ду че ту.

(Пу ков ни ку не ма ко да пи ше 2.0)

*

На по кон сам сре дио би бли о те ку – на по кон се ску ћио, скра сио. 
Да ни ма са мо гле дам, ма гла дим, по ли це. Кључ не мај сто ре др жим 
на до хват ру ке. Ма ло пре, та ко, по сег нем ру ком за А. Б. Ши ми ћем 
(из да ње из 1967, твр до, ко ри че но, до бро очу ва ног па пи ра), кре нем 
у ли ста ње Пре о бра же ња, па се, по сле све га не ко ли ко пе са ма – сав 



21

под ути ском те одав но зна не му зи ке – трг нем, за пи там: а где си 
то ти сти гао? Је си ли оправ дао ука за но по ве ре ње? А он да, ужи так 
са мог др жа ња књи ге у ру ци, ерос ли ста ња. На рав но, опет га от кри
вам (зар то мо же дру га чи је?). Ка ко је мо гла да ми про мак не пе сма 
„То ни је Ја ков”? Мла дић и зрео чо век не чи та ју исто, не тра же 
исто. То је то. Је сам ли ишта, ишта, од све га, оправ дао? Ши мић 
спа да ме ђу оних де сет за ко је Ује вић твр ди да све су што је по треб
но чо ве ку и он је, ов де, је дан од те де се то ри це (а ено га и Тин – у 
твр дом по ве зу, та ко ђе – у бес пре кор ном из да њу Сто ље ћа хр ват
ске књи жев но сти, чи ни на клон, благ, са зи да). Осе ћам, пре кри ћу 
зи до ве ста на фо то гра фи ја ма пе сни ка, пре кри ћу их, све ћу да их 
пре кри јем сли ка ма и сти хо ви ма.
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ПРЕ СВЛА ЧЕ ЊЕ

По сле ви ше днев не спа ри не, по че ло је пр во, пра во, ку па ње. 
На вре лом пе ску, да нас, у Ка ну – јед на мај ка, са си ном, на пла жи. 
Ме ња груд ња ке. Ски да се, ис те же, ле њи во за ба цу је гла ву уна зад, 
ис пр си ла је сво је ма ле али чвр сте гру ди, по жуд но их пре да ла сун
цу. По том из тор бе ва ди дру ги мо дел, по ла ко га на вла чи. Ти неј џер је 
за о ку пљен не ким сво јим по слом, пру жа јој не што, она му не при да
је по себ ну па жњу. Згод на. Одр жа на. Све сна је то га. Овла шно му 
од го ва ра на ста вља ју ћи да се за ба вља со бом, да се ски да, пре свла
чи, на ме шта пра ме но ве ко се. Ду го то тра је. Не ла го да је, мо жда, у 
оку по сма тра ча, не у њој (у ње му? То не знам). Про шле су спа ри не. 
По че ло је.

Ве жба: На пи ши то исто али из пер спек ти ве де ча ка (ка стра ци
ја); из пер спек ти ве мај ке, од но сно же не (еман ци па ци ја); из пер спек
ти ве све зна ју ћег при по ве да ча ко ји, из свог по вла шће ног, бо жан ског 
угла, опи су је на ра то ра док их по сма тра (епи фа ни ја – угле дав ши 
је, пу сти ће свог оца и си на свог да се од мак ну, оду да ље, ка ко би се 
мир но и опу ште но пре дао по сма тра њу, ње них бе да ра, гру ди: ка ко 
би у се би, он да, мо гао опет и опет да их до зи ва к све сти, ме ри, 
ва ја?). По глед му кли зи час са гру ди на де ча ко ве, бе жи вот не, очи, 
час са очи ју, бе жи вот них, на траг, на ус прав не, чвр сте, гру ди. Не што 
му не шти ма, али то не што не уме да од ре ди).
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RE SPEC TEZ JE SUS

– Иде цр нац Про ме на дом, дро њав, раш чу пан, с фла шом у ру ци, 
иде и бе сни, ви че, ур ла ко ли ко га гр ло но си (а гр лат). Уно си се, 
при пит, љу ди ма у ли це и по на вља, бе сан, је дак, спре ман на окр шај, 
уз диг ну та ка жи пр ста као поп (знак опо ме не): „Re spec tez Jésus!”

– Пре па да свет.
– До ње га при кан, са бран, до те ран, сти шан, ко ји се сме шка. 

Љу бо пи тљи во по сма тра ефе кат дре ке дру га ра – ко ји пре ки да не
чи ји по љу бац, не чи ји за ло гај, не чи ју тре пе тљи ву за гле да ност удаљ 
итд. А ти ми слиш: тај мо ра да је као де те же шће дри ло ван на цр кву, 
мо ра да је ре дов но „хи тао у храм”, мо ра да су га опо ми ња ли и ма ти 
и отац, и стри не, и тет ке и по по ви, мо ра да су му мле ли (док је, 
тр че ћи кроз цр кву, пре ки дао Слу жбу), угра ди ли му па вло вљев ски 
ре флекс: „Re spec tez Jésus!”

– Сад би тај, у име Хри ста, и гла ве ки дао.
– У леп дан, све ту до ко ном, на Про ме на ди.




