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ТИ ЈА НА СЛА ДО ЈЕ

РИ БА. МАЧ.

РИ БА. МАЧ.

Са бљар ка. Ни кад ни сам по ми шља ла да се то чу до је де. Пре бих 
ре кла да она мо же да по је де ме не. На уском про сто ру ко ји раз два
ја два коп на и спа ја два мо ра жи ве ра зна ство ре ња, од, ка ко ве ле, 
мор ских си ре на, ра зних вр ста ри ба, па до, бог ме, ај ку ла. Али јед
на је ипак кра љи ца мо ре у за, она ко ја про ве ре но ту жи ви и уми ре 
од ан тич ког до ба. Са бљар ка. Ваш став пре ма овој ри би мо же за
ви си ти од ре до сле да до га ђа ја. Да ли сте пр во про ба ли не ки од 
пре у ку сних ка ла бриј ских спе ци ја ли те та од ње или сте пр во чу ли 
ле ген ду о њој.
Не се ћам се шта је код ме не био слу чај, али би ло ка ко би ло, ри бо
ло вач ка при ча о по хо ду на са бљар ку ка же:

Ова ри ба ни је од оних жи во ти ња ко је цео жи вот про во де са јед ним 
парт не ром, али је ње на љу бав на при ча и те ка ко дир љи ва, а ње не 
љу ба ви... па, фа тал не. Кад иду у лов на са бљар ку, ри ба ри увек 
пр во тра же жен ке. Не због то га што су круп ни је, већ за то што 
зна ју да ће ти ме оси гу ра ти дво стру ки улов. Ка да ода бе ре парт
нер ку за ту се зо ну, муж јак је не на пу шта, сву да иде за њом, па и 
у смрт. Ка жу да се на све на чи не ви те шки бо ри да осло бо ди и 
уте ши сво ју дра гу, нај че шће про бо де ну хар пу ном. За сво ју ју нач
ку бор бу обич но до би ја са мо не ку вр сту ода ва ња по ча сти ко је из 
су је вер ја или ко зна че га ри ба ри из во де ка да их из ву ку на па лу бу. 
С дру ге стра не, ако је муж јак тај ког људ ска са бља пр вог до хва ти, 
жен ка ће, због бри ге за по том ство, по бе ћи гла вом без об зи ра.
Да па ра фра зи рам јед ну на род ну пе сму, и ри бе во ле као и љу ди.
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За па ра фра за ма мо жда и не ма то ли ко по тре бе, јер је исти ни ту и 
ту жну љу бав ну при чу са бљар ки опе вао чу ве ни До ме ни ко Мо ду
њо у сво јој пе сми „U Pi sci Spa da”. Не мо ра те зна те ита ли јан ски (а 
ни ди ја ле кат на ком је пе сма от пе ва на) да би сте раз у ме ли дра му 
и бол о ко ји ма го во ри.

Има оних ко ји по сле при че не мо гу да за у ста ве су зе и од би ја ју да 
оку се ову ри бу, иа ко је она спе ци ја ли тет у ме сти ма око Ме син ског 
про ла за.
Има оних ко ји су је већ про ба ли, али се по сле овог са зна ња гор ко 
ка ју и ни ка да ви ше то не чи не.
Има оних ко ји је ду, а пла чу.
Има оних ко је при ча ама баш ни ма ло не до ти че.

И сви су у пра ву.
Ја сам уз при чу до би ла и ре цепт за рол ни це од са бљар ке, али ми 
се чи ни не у ку сно по де ли ти га ов де.
Ако не ког по сле све га и то за ни ма, нек се ја ви.

Ур лик ри ба ра ко јим об ја вљу ју улов, не ми ур лик ри бљег бо ла, јед на 
пе сма, и све је ја сно.
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ЈА САМ СВОЈ СУ ВЕ НИР КУ ПИ ЛА

Ја сам свој су ве нир ку пи ла.
Он је на то ли ко ни воа, и бо љи је од би ло ког маг не та.
Вр тим се око тр жног цен тра Cor te Inglēs на Тр гу Cal lao, у Ма дри ду. 
Би ла сам у ку по ви ни, и кре ћем по ла ко ку ћи. У том де лу је нај ве ћа 
кон цен тра ци ја љу ди ко ји про се. Ви дим чо ве ка спу ште не гла ве 
ко ји го то во дре ма. Пре то га сам про шла по ред до ста њих, не ста
ју ћи, ми мо оби ча ја. Али код ње га сам за ста ла. Ви дим па пир са 
сит ни шем, оста вим не што и про ђем. И про ла зе ћи спа зим сли ке. 
Али про ђем... Ипак, не што ми не да, те се вра тих. Он већ оза рен 
ка же – же лиш и сли ку, ево оста ви ла си већ не што, то ћу ти од би
ти од це не. И ту се рас при ча смо, пр во на шпан ском, али чу јем да 
не ке ре чи из го ва ра са ен гле ским на гла ском. Ни сам си гур на да ли 
из во ди и ка ри ки ра, у че му је ствар, па упи там ода кле је. Из Њу
јор ка. Те пре ђо смо на ен гле ски. При ча ли смо си гур но по ла са та. 
Чо век пу ту је по це лом све ту и про да је сли ке. Об и шао је Евро пу 
уз дуж и по пре ко, Аме ри ку та ко ђе. Је сте да са сво јих ше зде се так 
не ма по ла зу ба, мо жда не кад не ма где да спа ва (ни је се жа лио), 
али бих, ипак, ре кла да је је дан од нај срећ ни јих љу ди ко је сам у 
по след ње вре ме упо зна ла. Ка же – шта, ти ћеш сад да се вра тиш 
за Бе о град, за ра диш не што па ра, па опет да пу ту јеш!?
Пот пу но смо се на шли и раз у ме ли. То ли ко сам ужи ва ла у раз го
во ру и то ли ко ме чо век ин спи ри сао. Но мад у ме ни ли ку је над свим 
гла со ви ма ра зу ма: све се мо же, по од ре ђе ну це ну, али се мо же. На 
кра ју, сјај ње го вог кре зу бог осме ха и ве дри на ко јом зра чи, не ма ју 
це ну. Ра ди ти оно што во лиш, пу то ва ти, у пот пу но сти жи ве ти жи вот 
и сти ца ти ра зна ис ку ства, то је не про це њи во.



264

ВЕ ЧЕ У СА РА ЈЕ ВУ

Без об зи ра у ком го ди шњем до бу и ме се цу па да Ра ма зан, без об зи
ра у ко ли ко са ти за ла зи сун це, у мо јој гла ви су сви ти ак ша ми сто
пље ни у је дан те исти хро но топ.
Чар ши ја пред иф тар.
Зра ком се ши ре ми ри си из окол них ашчи ни ца и ће ваб џи ни ца. 
Обла ци ди ма се над ви ју над кал др му. Ко ли ка год гу жва би ла, 
ко ли ки год за мор, све је то увек не ка ко, по тму ло, ти хо, све ча но, у 
иш че ки ва њу. И они ко ји не по сте, к’о ба ја ги гле да ју сво ја по сла, 
али не мо гу да се отрг ну тој ат мос фе ри иш че ки ва ња. Као да је 
ме сец да на сва ки дан но ва го ди на. Чи ни ми се да се и го лу бо ви 
не ка ко уми ре, и они зна ју да се не што де ша ва. 
И сва ки пут кад пук не топ, тр знем се, иа ко знам кад ће. И увек ме 
про ђе не ка при јат на је за од ле по те и све ча но сти и љу ба ви. 
То је ме сец сла вље ња и за хва љи ва ља ња на све му што има мо, јер 
иа ко не по стим, са ма свест о то ме да не ко ни је оку сио ни во ду ни 
хра ну цео дан те ра ме да сва ки свој гу тљај и за ло гај мно го ви ше 
це ним. Са ма по ми сао да не ко мо жда не ма шта да иф та ри још више 
бу ди же љу да не ком по мог не мо и на хра ни мо га.
Ме сец са ми ло сти, љу ба ви, ду хов ног и фи зич ког чи шће ња. 




