
441

МИ РО ЉУБ ТО ДО РО ВИЋ

ИЗ ЗАМ КА

(крат ке при че, сно ви, на ђе не при че и сли ке при че)

ТРАМ ВАЈ

Ула зим у трам вај. Осве тљен је ра зно бој ним лам пи ца ма и де
ко ри сан као за не ко сла вље. Сем во за ча и ме не у трам ва ју не ма 
ни ког. И улицa je не ка ко са бла сно пустa. 

Се дам на јед но од пред њих се ди шта. Во зач, оде вен у не ку 
чуд ну па рад ну уни фор му, ко ји је до та да за ми шље но куц као у 
мо бил ни, окре ће се и пи та: „Ку да ће те”?

Из не на ђен и за чу ђен тим пи та њем ма хи нал но од го ва рам: „На 
Ба но во бр до”.

Во зач по кре ће трам вај. Ма ши на же сто ко за пи шти. Чи та ва ком
по зи ци ја се за тре се, по ла ко по чи ње да се одва ја од ши на и зе мље, 
па се он да уз буч ну зво ња ву ди же у ва здух и по ле ти.

ЗА ЈЕД НИЧ КИ СТАН

Са њам да сам по сле мно го пе ри пе ти ја и му ка до био кров над 
гла вом. Де лим га са Ми јом Па вло ви ћем...

У ку па ти лу сам но вог ста на. Уну тра ужас. По цр не ли, вла жни 
зи до ви. Во да ка пље са пла фо на. Ста ра, гво зде на ка да од ва ље на 
од зи да. На пу кла кло зет ска шо ља. Крај ње го ми ла из ме та. Пре ко 
раз би је них пло чи ца по да тр че бу ба шва бе ве ли ке као па цо ви. Зар
ђа ле ка на ли за ци о не це ви, не пра вил но угра ђе не, од ко јих не мо жеш 
да се ус пра виш и сло бод но кре ћеш. Го ре на пла фо ну три огром на 
ши шми ша стре ља ју ме сво јим вам пир ским очи ма.

На вра ти ма ку па ти ла по ја вљу је се Ми ја. 
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– Ка ко је? – пи та – Ка ко се сна ла зиш?
– Ни ка ко – од го ва рам – ви диш и сам, тре ба ће нам мно го вре

ме на и ра да да ову ру пу сре ди мо.

ПРО БУ ШЕ НА СТО ЛИ ЦА

Све до фран цу ске ре во лу ци је на кра љев ском дво ру по сто ја ла 
је по себ на двор ска слу жба „но са ча про бу ше не сто ли це”. Ду жност 
тих про бра них пле ми ћа би ла је да кра љу сва ко днев но при но се 
„про бу ше ну сто ли цу”, од но сно не ку вр сту пре но сне кло зет ске 
шо ље. Ова на пра ва је ли чи ла на пра ви пре сто, би ла је са чи ње на 
од зла та, а док би вла дар оба вљао нор мал ну фи зи о ло шку по тре бу, 
око ње га су ста ја ли и ди ви ли се при ви ле го ва ни двор ја ни. Кад би 
„опе ра ци ја се де ња” би ла из у зет но успе шна, су ве рен је ве ли ко ду
шно при сут ним го сти ма де лио ор де ње и ме да ље.

ЖИ ВОТ ЈЕ ТАЈ НЕ ПРИ ЈА ТЕЉ

На ме ра ва ла је да пи ше о смр ти, али је, као и обич но, од не куд 
ба нуо жи вот. Го спо ђа В. из бив ши на оба лу ре ке угле да ла је ме сец. 
Вео из ма гли це леб део је над по љи ма. Ви со ко, у за там ње ној ду би
ни не ба, чуо се хук ме тал них пти чу ри на. Жи вот је тај не при ја тељ, 
по ми сли ла је ула зе ћи у во ду, упр кос све му, не по бе ђе на и не по пу
стљи ва – Смр ти.

АКУ МУ ЛА ТОР ОР ГО НА

Вил хелм Рајх, би о лог, пси хо те ра пе ут и за го вор ник сек су ал не 
ре во лу ци је, ис тра жу ју ћи рак за кљу чио је да је та бо лест „жи ву ће 
тру ље ње тки ва због из глад не ло сти за за до вољ ством”. Он је кон
стру и сао аку му ла тор ор го на, уре ђај за пре вен тив но ле че ње ра ка 
и сек су ал них фру стра ци ја. Овај уре ђај, у ко ме су ко ри сни ци се де ли 
на ги, по ре чи ма Рај ха, хва тао је ле ко ви ти ор гон из ат мос фе ре.

 „Ни је ствар са мо у је ба њу – го во рио је он – ни ти у гр ље њу, 
ни ти у сно ша ју, реч је о истин ском емо ци о нал ном ис ку ству гу бље
ња ега, чи та вог свог ду хов ног соп ства. ” 

Аку му ла тор ор го на ко ри сти ли су не ки од аме рич ких пи са ца 
и глу ма ца: Се лин џер, Нор ман Мај лер, Шон Ко не ри, Ален Гин зберг, 
Џек Ке ру ак. Ин спи ри са ни Рај хо вим сек су ал ним те о ри ја ма, уче
сни ци сту дент ске ре во лу ци је 1968. го ди не ско ва ли су сло ган: „Во
ди те љу бав а не рат.”
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УЛИ ЦА

Ноћ је, за стра шу ју ћа мр кли на. На ла зим се у гра ду С. у ко ме сам 
је ди ни пут био пре ви ше од ше зде сет го ди на. Мај ка ме је, као де ча ка, 
во ди ла да ми по ка же град и ули цу ко ја је но си ла име на ших пре да ка.

Хо дам бр зо, уз не ми рен, тра жим ули цу. Од јед ном из та ме 
ис кр са ва ју два по ли цај ца у зе ле ним уни фор ма ма са оруж јем и бе лим 
чал ма ма на гла ви.

За у ста вља ју ме, ис пи ту ју. Ка жем шта тра жим. Не ве ру ју мо јој 
при чи. Твр де да та ули ца не по сто ји и пре те ћим гла сом на ре ђу ју 
да се гу бим из гра да.

ЧА ША

Сто јим на про план ку окру же ном шу мом. Дан је све тао али 
ниг де не ви дим сун це. Из шу ме из ла зи, иде ми у су срет, не гда шњи 
при ја тељ са да љу ти не при ја тељ. У ру ци др жи ча шу пре пу ну там
но цр ве не теч но сти ко ја ми ли чи на крв. Пру жа ми ча шу. Га дљи во 
га од би јам и уда рам по ру ци. Ча ша па да. Из теч но сти, раз ли ве не на 
зе мљи, из ра ста ју не ве ро ват ни об ли ци не ка квих за стра шу ју ћих би ћа.

ПО ТАЈ НИ ЦАР ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ

Шо пен ха у ер је о се би као фи ло зо фу имао ве о ма ви со ко ми шље
ње сма тра ју ћи се „по тај ним ца рем фи ло зо фи је”. По ње му све што 
су го во ри ли ра ни ји фи ло зо фи: Пла тон, Ари сто тел, Кант, ен гле ски 
фи ло зо фи би ло је плит ко. По себ но се остр вио на сво је са вре ме ни ке. 
За ње га је Хе гел био „шар ла тан”, „ду хов ни ка ни бал”, а ње го во уче
ње „фи ло зо фи ја ап со лут ног бе сми сла”, „чмар на му дрост”, „лу дач ко 
бле бе та ње”.

Код Шо пен ха у е ра ни шта бо ље ни су про шле ни же не. Сма трао 
их је ни жим би ћи ма код ко јих по сто ји „нео до љи ва же ља да ла жу”. 
По ње му, „же не не ма ју истин ског сми сла ни за му зи ку, ни за по е зи ју, 
ни за сли кар ство; ка да афек ти ра ју и пре да ју се умет но сти, то је 
пу ко мај му ни са ње, на ста ло из по тре бе да се до пад ну”.

ИЗ ЗАМ КА

Гле даш умет ни ка у гла до ва њу. Сто ји на кро ву Зам ка и ма ше 
ру ка ма. Има у то ме не ког лу ди ла. Ку ла по кри ве на бр шља ном, на 
ме се чи ни, при зи ва ду хо ве. Је ди ни си чо век у са бла сној око ли ни. 
Пут је дуг. Не ви дим му крај. Кре ни опре зно. Про цес ни је за вр шен. 
Из Зам ка нас ма ми при та је ни зов.
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КНЕЗ

Ма са љу ди на Тр гу Ре пу бли ке. Сла вље. Сме њу ју се го вор ни ци 
на им про ви зо ва ној три би ни. Тре шти му зи ка. 

Сто јим на сте пе ни шту ис пред ула за у На род но по зо ри ште. 
Од јед ном при ме тим да се не што де ша ва са спо ме ни ком Кне зу 
Ми хај лу. Кнез и коњ су ожи ве ли. Коњ јед ним ско ком са по сто ља 
си ла зи на трг. Му зи ка и бу ка на гло пре ста ју. За вла да мр тва ти ши
на. Љу ди сто је као ока ме ње ни. Кнез на ко њу са уз диг ну том ру ком 
по ла ко про ла зи кроз ма су.

ПРЕ О БРА ЖАЈ

На ула зу у згра ду, у ко јој сам не кад жи вео, сре ћем ста ри ју 
же ну с ма лим де те том, ње ним уну ком. По здра вља мо се и за ста је мо 
да раз ме ни мо успо ме не на љу де и згра ду у ко јој смо не кад ста но
ва ли. За то вре ме де те ко је се у свом не ста шлу ку одво ји ло при тр
ча ва нам. Од јед ном у ње му пре по зна јем свог че тво ро го ди шњег 
си на. Окре ћем се пре ма же ни. То ви ше ни је ста ри ца, већ мла да, 
згод на же на ко ја ме по сма тра ши ро ким, за во дљи вим, осме хом.

Из не на ђен овим шо кант ним пре о бра жа јем, на гло се бу дим.




