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ДРА ГО СЛАВ ХА ЏИ ТАН ЧИЋ

ПЕ НУ ША СТО, УГЛАВ НОМ

Сва ког да на је про ла зио по ред ча сов ни чар ске рад ње у чи јем 
је из ло гу из обли на гор ње по су де пе шча ног са та кроз уза ни про лаз 
ис ти цао пе сак у исто вет ну до њу баш у ча су ње го вог про ла ска. У 
жур би, ни је са че ки вао обр та ње на пу ње не до ње по су де. Са сли ком 
њи хо ве си ме три је на ста вљао је пут, а жал због не пра вед не тек 
на из ме нич не по пу ње но сти обли на тих две ју по су да у њи хо вој 
оба ве зи од ме ра ва ња вре ме на, ко ли ко и због на из глед крх ко сти 
њи хо вог вит ког спо ја, за ду го по том ни је га на пу штао.

Би ло је пак до вољ но да му по глед са мо јед ном ухва ти ве нац 
жен ске ко се под пе чур ка стом гла вом ха у бе у фри зер ском са ло ну, 
слу те ћи ње но по да ва ње то плот ном ми ло ва њу, да му те са мо у 
про ла зу, али то ли ко пу та ви ђа не обли не ста кле них по су да пе шча
ног са та, ве за не је ди ном сво јом су же но шћу, до пре ла ма ња, ва зда 
при зи ва ју у све сти исту кру шко ли кост, али жен ског те ла, у жи
во сти ко ли ко и у стал но сти ње го ве за мам не пу но ће, ка кво је из
ве сно, у то не же ли да сум ња, би ло оно га да на под ха у бом. И баш 
та ви зу е ли за ци ја жен ских обли на у спо ју два нео че ки ва на под сти
ца ја, пе шча ног са та, у игри во сти пра жње ња и по пу ње но сти сво јих 
облинa, и фри зер ске ха у бе, са ње го вом пред ста вом же не об лич ја 
фи гу ре пе шча ног са та под њом, у ње ној за во дљи во сти, тај но ви тој 
у сво јим на го ве шта ји ма, би ла је пре суд на за ње гов жи вот ни по зив. 
Ни је окле вао да упи ше фри зер ску ака де ми ју ка да је до шло вре ме 
за од лу ку. На се бе као чу ва ра вре ме на ни је ни по ми шљао. 

По де си ло се, ме ђу тим, да је у вре ме ка да је сте као мај стор ско 
пи смо, ака дем ског ни воа зна ња, увек ће то ис ти ца ти, сва ка ха у ба 
под сво јом пе чур ком има ла жен ску ко су. Ни јед на га упра жње на 
ни је че ка ла. А и вр те шка ци клу са мод ног трен да у му шком фри
зе ра ју би ла је за ста ла на бри ја њу му шких гла ва; бра де и бр ко ве 
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пре пу сти ла са ми ма се би, ка ди кад ма ка за ма и елек трич ним апа
ра ти ма. Мо гао је да му се по ве ри са мо бри јач.

Ста ри до бри бри јач. Ле ген дар ни Со лин ген. Сâм бог Ју пи тер 
спрам сва ке ма ши не за ши ша ње. Ме ђу тим, упр кос све му што тај 
је сте, ње му је био не по же љан. При све му, са да по нај че шће за до
крај чи ва ње по лу ме се ца пре о ста лог па пер ја од ко се у по ти љач ном 
де лу, ка ди кад и за ски да ње до ко же пре о ста лих дла ка на те ме ну 
прoћелавих му шких гла ва, ка квог дру гог не го ја јо ли ког об ли ка. 
Све вре ме ном, ето, и то мо же да за пад не. На жа лост, си лом сво је 
жи вот не си ту а ци је мо рао је да га при хва ти и у ње го вом не слав ном 
вре ме ну, и при свом це ње ном зва њу ака дем ског фри зе ра. 

Али и при ова квом ње го вом из не ве ре ном про фе си о нал ном 
оче ки ва њу, онај жи ви пе сак из из ло га ча сов ни чар ске рад ње, што 
се пред њим прeсипао из ста кле них по су да, у свом не ми ру жи ве
ћи са вре ме ном и за вре ме, об на вљан је у ње му не ком суд бин ском 
упор но шћу, дру гим сво јим жи во том. У ко ме га је иза зов но ли ша
вао до жи вља ја не из ми чу ћих му кру шко ли ких обли на жен ског 
те ла у њи хо вој пу но ћи, јед ном са мо на слу ће них ис под фри зер ске 
ха у бе. Хва та ју ћи га та ко у зам ку сна. Оног о њи хо вом ва ја њу, ака
дем ском, та ко ђе, ни воа при ме ре ног ње го вом про фе си о нал ном 
обра зо ва њу, ва ја њу по жи вим мо де ли ма, дâ се већ раз у ме ти. У 
зам ку из ко је ни је имао из ла за при сво јој нео ства ре ној на ди да ће 
се жен ско те ло, у свом сне ном пре да ва њу, ка кво је он да на слу тио 
под ха у бом, сва ко днев но пре да ва ти ње го вим ру ка ма, па, до бро, и 
са мо сво јом ко сом, ко јом ће се оно спа ја ти са њим, на ко ли ко са мо 
на чи на, све јед но у ње го вој фри зер ској ве шти ни. И са ња ти мо жда, 
оно са мо, то жен ско те ло, за што не, о пре да ва њу, пот пу ном, ње му, 
ко ме се, док је над њим, пре пу шта тек сво јом ко сом.

Жи вот, ме ђу тим, до но си и од но си. Па, и са пе ском исто чи ни. 
Ме ња ју ћи га. У сва ком са да на до шлом му у се ћа ње, тај пе сак, ње гов 
пе сак, не мо же га се од ре ћи, због све га што му је зна чио као сли
ка из ми ца ња ла ко ће по се до ва ња жен ских обли на, исто вре ме но и 
из ве сно сти њи хо ве до ступ но сти, ста не да га из не ве ра ва. По тај но 
по вла чи за со бом, у по нор свог ис ти ца ња, а по нор пе ска је ди ни је 
без на дан, ње гов сан о ва ја њу, обли на тих, жен ских. У не ким да ним, 
при сво јој бо љој во љи, он са мо на вла чи сен ку там них обла ка на 
ње го ву на ду да је на до мак оства ре ња свог сна. По жи вим мо де ли
ма, са мо по њи ма, ка ко ће увек по но ви ти. Са да их има, те обли не, 
али је ди но на слај до ви ма. По ве ри ће се, при ба вио их је од свог 
по у зда ног при ја те ља из тог умет нич ког све та, зна чи ће му тај, још, 
на да се. Ови слај до ви, на сву сре ћу, слу же за при пре му кан ди да та 
за ака де ми ју. Ње му ће би ти по год ни за ми сле не ве жбе ва ја ња, јер 
са мо жи во, зна се... бар за ње га... 
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Али, ето, баш ка да их се до мо гао сна ла зи га нај го ре. Оно, ка да 
вам жи во из ди ше под ру ка ма. До шло је до тле да тај жи ви пе сак 
на ми че и са мо ње го во сна тре ње о тој за о бље ној пу но ћи на оштри
цу бри ја ча. Са мо по губ ност је то, на ко ју је и не ду жан на ве ден. Па, 
то ме се нај ма ње мо гао на да ти. И, шта му пре о ста је не го да бу ди 
лу кав ство у се би. Ман гу плук, та осва јач ка нео до љи вост, ко ју ни
ка да у сво јој сме те но сти ни је по се до вао, не ка му при по мог не бар 
са да. И он свој бри јач, до се тио се под ва ле, у ње го вом оштре њу 
по чи ње да пре вла чи пре ко ко жног ре ме на, као да га гла ди, ви ше 
сам бри јач не го ре мен. Мо ра и ње гов сан не што од то га што чи ни за 
ње гов спас да раз у ме, ако и ни је до вољ но. Јер ње го ва про фе си о
нал ност под стал ном је при смо тром. Дво стру ком. Од му ште ри ја 
и га зде. Ни је без о па сно то ње го во до ви ја ње. Ну жно му је да га 
при кри је. Ево, оту пље ност бри ја ча убла жу је про ду же ним, по све 
не по треб ним са пу ња њем тих тра го ва по ти љач не ко се, тек ка ди кад 
на те ме ну, бра да, при сту пач на му ште ри ји ном по гле ду, па та ко и 
под ње го вом кон тро лом, но, да, за бо ра вио је ка да му се на шла под 
бри ја чем. И то се по ка зу је, уз сав опрез због не стр пљи во сти му
ште ри је, успе шним. Са мо, до кле. На прег ну тих је жи ва ца, мо же 
да за гре бе оту пље на оштри ца, го ре је то од са мог за се ца ња, онај 
под њим да се трг не, по ско чи. Длан му се зно ји. Све у не ком оче
ки ва њу, ко је мо же да се не за вр ши до бро. Мо жда се у то ме и ва ра. Не 
тре ба пре те ри ва ти у бри зи за по сао. Ка жу да не ће по бе ћи, по сао. 
До ко ња ци ма, мо жда, али он ни је та кав. Чет ка га слу жи сво јом ме
ко ћом, од ја зав че ве је дла ке, са пу ни цу му за пе њу је, она, кроф на ста, 
као да ва ља обла ке, олак ша ва и ње му и бри ја чу, по сао. Што и не 
мо ра би ти је ди на ко рист. Од пе ну ша вог. Тог вре ња тај не. Пре те ће 
или обе ћа ва ју ће. Ове дру ге што се от кри ва тек из ле та њем за пу ша
ча. За сла вље. Кад јој до ђе вре ме. Ако не са да, та да. Не, баш са да. 
Охо, хоо. Јед ном. Мо ра ло је, већ. По за слу зи, ипак. Слу чај но не би 
мо гло да бу де. Али не тре ба се ода ти. Ни ср цу до пу сти ти да... не, 
не ће ис ко чи ти. 

Из пе не из ра ња ју ним фи це. Сти дљи во. Те дра же сне за вод ни
це. Из ви ру ју гла ви ца ма, из ду жу ју им се вра ти ћи, по ка зу ју тор зо, 
но жи ца ма се по и гра ва ју пе ном, као да је бућ ка ју, про пу шта ју је 
кроз пр сте сво јих ру чи ца, у не кој за но сној су игри. И ми ни ја тур
не ви ди их у њи хо вим фи гу ра ма пе шча ног са та. Над њи ма је 
оштри ца бри ја ча, за ста ла, бди је над њи ма, по ста је њи хов ан ђео 
чу вар. Не ка се не др зне ру ка тог, на чи јој су гла ви, оне, ним фи це, 
да у не ком нео пре зу за ву че сво је пр сте у пе ну, мо жда и у са мом 
не стр пље њу што му се на гла ви ни шта не до га ђа, jeр му јед на ко 
из о ста ју и ме ко ћа по вла че ња чет ке и ре скост пре вла че ња бри ја ча. 
Не слу ти тај на сво јој гла ви тај ну жи во та чо ве ка, бри це, па, и то, 



683

шта би он, бри ца, над њим, чо век па тек он да бри ца, све јед но ака
дем ског зва ња, ко ме се ним фи це по ка зу ју, ма пре да ју се, ње му, 
тај ни ње го вог жи во та, ни по ми сли ти не би мо гао тај, као и ни ко 
дру ги, уо ста лом, ни да по ми сли шта би он са сво је две ру ке, са да 
са чет ки цом или бри ја чем у де сној, учи нио да их за шти ти и од бра
ни. И да је он у та квој сво јој од луч но сти не у мо љив, спре ман и на 
сва ку лу дост, јер пи та ње је ча сти... 

За па жа са да ка ко се оне жу стри је по кре ћу, при том са уро ђе
ном еле ган ци јом, гру пи шу се, a у та ко ор га ни зо ва ном ре ду са вла
ђу ју от пор пе не, пре ва љу ју се пре ко ње или про вла че кроз њу, 
по ход је то, по ста је му ја сно, али у ка квој на ме ри, у не до у ми ци је. 
И, схва та. Хо ће да се са кри ју. Про вла че се ис под се чи ва бри ја ча, он 
га још ма ло оди же не би ли се де си ло, не дај бо же, да га ње го ва 
уз дрх та ла ру ка спу сти на њих. Али, ево, под вла че му се већ под 
пр сте. Не ће ли их и њи ма по вре ди ти? Спу зну ле би му, при ме ћу је, 
под ру кав, ми ри шља ви, тра же уто чи ште под њим, све сне, мо жда, 
и ње го вог ри зи ка. Не чи не, ипак, нај бо љи из бор. А нај ви ше што 
мо же да учи ни за њих, и се бе, је сте ре за ње ва зду ха, ви тла њем бри
ја ча, од ла же та ко за вр шни чин теп си ја ња му ште ри ји не гла ве. Ћу
дљи вост ово га је, ме ђу тим, не пред ви ди ва. Ме шко ље ње ње го во не 
го ди ни сто ли ци, она крц ка. Чи ни се да ним фи це то схва та ју. И 
не ста ју у пе ни. А и пе на се то пи. За чу до. Све је би ло за чуд но. Пра ви 
жи вот. Про ла зан и кра так.

Та ко про ла зе ње го ви да ни, пе ну ша сти. У озра ча ју из ра ња ња 
тих фи гу ри на до су мрач ја њи хо вог не ста ја ња у пе ни. Из ме ђу њих 
уме ће се и не пред ви ди во. Исто вре ме ни ула зак у фри зе рај јед ног 
се би не до след ног, па та ко и не по у зда ног ча сов ни ча ра, у свом из ло гу 
тај не ма пе шча ник, а пре зи ва се Пе шчић, и све тло сног гра ђе вин ца 
ко ји пе ски ра па ти ни ра не Ве не ре на оро ну лим град ским зда њи ма, 
из гле дом и ра дом у сво јој пот пу ној са гла сно сти, са мо збу њу ју ћег 
пре зи ме на, Фе ти шчић. Ваљ да их ту, код ње га, бри це, ака дем ског, 
та ко раз ли чи те спа ја ју њи хо ва ури мо ва на пре зи ме на, не зна шта 
би дру го мо гло да бу де. Њи ма, уо ста лом, и не мо ра да се ба ви. 
Ма да... овај дру ги, ба ви се, ето, Ве не ра ма. Рас пи та ће се пр ви пут 
кад му бу де до шао, Ве не ра је бо ги ња љу ба ви, то ли ко зна, али за
што би пот це њи вао ис ку ство чо ве ка ко ји их под мла ђу је, ока ме
ње не, да, да, чу до твор ством пе ска. Баш се чу ди ка ко ра ни је ни је 
по ми шљао и на тај дру ги жи вот пе ска. 




