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ЧЕ ДО МИР ЈА НИ ЧИЋ

ДИ СО ЦИ ЈА ТИВ НА ФУ ГА  
(YLA JA LI)

1.

Играо сам се на ста ни ци жмур ке с дру гом де цом. Не ки зно ја ви 
љу ди су ме стр па ли у те рет ни ва гон, пу то вао сам у ње му до сво
је осам на е сте. Тад су ме про на шли и по сла ли у вој ску. Чи стио сам 
коњ ске шта ле док ни су по је ли све ко ње. Кад су по ку ша ли да по
је ду и ме не, оти шао сам у јед ну по спа ну ва рош на се ве ру. Та мо 
сам за спао с не по зна том же ном. Про бу ди ла ме је зво ња ва...
Устао сам, сан је био ужа сан. Са њао сам ка ко ме је до мо је осам
на е сте го ди не не ко не пре кид но си ло вао у сточ ном ва го ну, по сле 
сам оти шао у вој ску, а још по сле чи стио сам шта ле и јео коњ ску 
ко ба си цу... Зво ња ва.
Ила ја ли.

…

Ко си ти, Ила ја ли? 
Ако про на ђем од го вор на то пи та ње има ћу при чу. 
Цр ве но ко са тај но ви та про ла зни ца ко ју че сто сре ћем на ули ци. 
Ни ка кав кон такт. 
Да ли је то је ди на пре о ста ла си ре на ко ју ни сам из бе гао? 
Ако је та ко, њен пев ни је фа та лан. Ипак, тај ре ци див ве ли ког ис
ку ше ња ни је бе за злен. Он се не пре тва ра у ма лу ус пут ну смет њу, 
већ је део ве ли ке, тра гич не при че. Јед на си ре на ако је до вољ но 
бли зу уху учи ни ће исто оно што и чи та во ја то на сте но ви тим 
оба ла ма. 
Да ли си ти, Ила ја ли, по след њи мој фа тал ни пев? 
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2.

За што бес циљ но лу там у пе њо а ру и пан то фла ма? 
Иза шао сам да ку пим ци га ре те, ту ис пред згра де у ки о ску као 
сва ког да на. 
Са да већ два де сет го ди на лу там гра до ви ма као што је овај, без и
мен, ло ше осве тљен, под му као. 
Пе ри фе ри је су не што дру го. Мрач ни је од све га оста лог, ма кар се 
не тру де да ла жу. 
Кућ на оде ћа на ме ни не бле ди ни ти се це па. Увек удоб на, увек 
услу жна. Ме ка, ла га на, рас по ло же ни пре го ва рач из ме ђу ме не и 
тро се да. 
Још увек ни сам ку пио ци га ре те. Банк но те су уред но са ви је не у 
џе пу пе њо а ра. 
За у век у ка сном ок то бар ском по по дне ву.
За у век у том не из ре ци вом по по дне ву.

…

Тво је дру га ри це ко је ни не по зна јеш оп се да ле су ме у до ба гла ди. 
Оне су би ле ујед но стра хо та и уте ха у тим стра шним да ни ма. 
Са би јен у без на ђе пе вао сам им сво јим пра зним же лу цем да их 
за ба вим и од ву чем па жњу на ме ста ко ја су ма ње бо ле ла. 
Пла као сам док су се оне сме ја ле и пе ва ле. Док су спа ва ле са сво
јим умр ше ним ко са ма на мо крим, сла ним сте на ма, та да сам ти хо 
пе ву шио сво је скром не за хвал но сти Бо гу. 
Оне ни су по ста ле ма ње опа сне, све дру го је по при ми ло за стра
шу ју ће про пор ци је. 
Оне су оста ле са мо је дан од број них ужа са. 
Да ли си и ти, Ила ја ли, са мо мој ма ли ужас?

3.

Успе шно сам из бе гао све оне ко ји би хте ли да ми по мог ну. За што 
ми од у зи ма ју очај? Зар не мам пра ва на ње га ви ше од дру гих? Ле
пи здра ви љу ди без бри жно се по да ју оча ја њу и ни ко их у то ме не 
уз не ми ра ва. Ја сам слеп, глув, нем, не мам ру ке, не мам но ге. Ту ђи 
пр сти ми кри ве усне у осмех. Мо раш би ти не ка фор ма смај ли ја, 
мо раш! Тап ка ју ме по обра зи ма рит мом Мор зе о ве азбу ке. Мораш!

…
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Ду ге шет ње по ред на пу ште них сто ва ри шта. 
Же ле знич ка ста ни ца, за ра сле пру ге, ши ро ки пла то ис пред ре мон
та и га ра же во зо ва. 
Цр ве не ви ли не ко си це ода ју тво је при су ство у сва кој ства ри ко ја 
је оста вље на на овом све ту. То је тво ја ко са, Ила ја ли? 
Или мо ја че жња за то бом? 
Ства ри ко је па ра зи ти ра ју. 
Оти ма ју та ко ма ло сна гу. Кад би мо гло ви ше, Ила ја ли! Кад би 
мо гло бар ма ло ви ше... Улег ну ти пла то пун ки шни це, ба ра са ма лим 
пти ца ма и ви ли ним ко њи ци ма. Ле ти је ту пу сто по ље ско ре лог 
си вог бла та и жу тих трав ки. Уз на ба цан шут и ди вље ши бље, 
змиј ско мле ко и чи чак, без бри жно мо крим за кло њен ва го ном сли
ве ним у је ди ном то ну рђе. 
Пси лу та ли це тр че не ка ко уко со. 
Во зо ви не мо кли зе ши на ма. То ни су во зо ви већ утва ре. И ши не су 
са мо фан та зми. Оне ме но се са свим мо јим ужа сом и га ђе њем го
ди на ма.
Не мо гу ће да си и ов де, Ила ја ли!!!

4.

Pra e me di ta tio ma lo rum. Мрач но пред ви ђа ње бу дућ но сти. От кри
ва ње мрач них пу ко ти на у про шло сти. Сли ка ко ју имам је са вр
ше но пе си ми стич на. Бо ље да за ми слим ужас док се још ни је од
и грао јер ће по сле би ти ка сно. Нај го ра ствар код ужа са је то што 
нас па ра ли ше у тре нут ку у ком би смо мо ра ли би ти на са бра ни ји 
и нај ак тив ни ји. То ни је за то што га ни смо мо гли за ми сли ти, већ 
сто га што га ни смо же ле ли за ми сли ти. Же ља ако је па сив на она 
нас уљуљ ку је у не ком ар ка диј ском ста њу ма же ног објек та. Ако је, 
ме ђу тим, ак тив на, она мо ра да ра чу на са екс трем ним иза зо ви ма 
нео че ки ва не еруп ци је не кон тро ли са ног за до вољ ства али и то тал
не ка та стро фе. Ак тив на же ља има вр ло из о штрен увид у нај го ре 
ужа се. Кул ти ви са ње же ље, ње но пре тва ра ње у стал ни из вор за
ин те ре со ва них пер спек ти ва, на ме ће пом но пред ви ђа ње нај сит ни
јих по је ди но сти нај го рих сце на ри ја.

…

Ста за хи по дро ма. 
То по ле шу ме на бла гом ве тру. 
Сна жан то пот га ло пе ра у сун ча но по под не. 
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Тво ји тра го ви су са да на не бу. Раз ву че ни ци ру си, пла ме ни од ка
сног сун ца. 
Ва здух је густ, жуд но га пи јем се ћа ју ћи се свих на ших не су сре та. 
Име ла на то по ла ма па ра зи ти ра као ви ли на ко си ца, као раз ре ђе ни 
ци ру си, као флу ид ка сног ок то бра ко ји дрх ту ри под ми хољ ским 
сун цем, пи је сву мо ју пре о ста лу сна гу, од но си гла со ве о те би, 
Ила ја ли, као што гла ди мла до сти не срећ но за у век не ста ју ту же ћи 
за сво јим ве ли чан стве ним са мо ћа ма... 

5.

У јед ном гра ду жи вео сам као оби чан чо век. Ушао сам у је дан 
стан, рас кри лио но ви не ко је сам не хај но по ку пио са сто ла и за у зео 
ме сто у фо те љи. Мој двој ник, чо век сред њих го ди на, отац по ро
ди це, ма ло час је не стао као и ја, са да не где лу та као срећ ни бе гу
нац. Се дам го ди на сам био на ње го вом ме сту. Од ла зио сам на 
по сао на же ле зни ци, спа вао са ње го вом же ном ко ја ми се по кор но 
по да ва ла, по ма гао сам де ци око до ма ћих за да та ка и во дио их у 
зо о ло шки врт. Ствар се оте ла кон тро ли ка да сам у јед ном ча су 
бес по сли це и нео ба ве зног ћа ска ња са же ном при ме тио ње не на ге 
ду пли ка те у злат ним сан да ла ма ка ко без бри жно ше та ју по ку ћи, 
чи сте пра ши ну и уку ца ва ју ек се ре у зи до ве за сли ке са мор ским 
пеј за жи ма. Јед на је по ју ри ла за мном пре не го што сам за ма као 
иза вра та. Стра шан уда рац го то во да је про ва лио вра та. Та лас 
ужа са остао је иза ме не.

…

Оче ку јем да ка жеш:
– Ти си мој пе сник. Ко ли ко год да си бе зна ча јан, ти си ипак је ди
ни глас о ме ни. Не са мо да те не мо гу пре зре ти, већ ти се мо рам, 
по не ком чуд ном за ко ну по ком се љу ди ди ве јед ни дру ги ма, сва 
пре да ти, сва по ко ри ти. Ти си мој пе сник, мој го спо дар!
Док узи маш ва здух да на по кон не што ка жеш, тај тре ну так се од
јед ном гу би у из ма гли ци пре не го што се би ло шта уоб ли чи у 
тво је ре чи, пре не го што сав мој на прег ну ти слух екс пло ди ра од 
че жње за тво јим гла сом, бу дим се сун чан и наг, ве о ма мр шав, из
глад нео, млад, на пу штен, сам...
– Не до вољ но до бро, дра ги! Бли зу, али не до вољ но до бро...
Ове по тре сне ре чи убр зо ће са свим из бле де ти. Ка ко је мо гу ће да 
ће мо их ика да чи та ти с та ко сла бом па жњом?!
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6.

Ве се ље. При ла зе пи ја ни го сти. Њи хо во ве се ље је пре те ће. 
– Мо же ра ки ја?
– Мо же, са мо да ни је до ма ћа.
– Има мо и ви но.
– До ма ће?
– Да. Имаш не што про тив до ма ћих ства ри?
– Да. Му ка ми је од до ма ће ра ди но сти. Мр зим до ма ћу хра ну и 
пи ће, мр зим усра не по ња ве и но шњу, мр зим до ма ћа ста ни шта, 
бр ло ге...
– Хеј, мај сто ре, не мој да ти...
– Хе, хе, ви ди те ка ко ва ше ве се ље за час пре ра сте у не ки зу лум, 
не ки умир кр ви. Мај ку вам...
За мах нуо је да уда ри ста рог сва та, али овај се од ма че и опа у чи 
га за по ти љач ном ћу шком. При тр ча ше сва то ви и ишу ти ра ше га 
гро зно.

– Све јед но, му млао је сав окр ва вљен, све јед но, мр зим ва ше ви но 
и ра ки ју, све бих вас про дао за је дан Џек Де ни јелс, мај ку вам... 
Жи вео Џек, жи вео Џо ни Ше тач, жи ве ла, жи ве ла во ље на на ша 
Ко како ла!!!
По бе гао од тво је си пљи ве љу ба зно сти. Во лиш ме, ка жеш, за то ти 
те шко па да мо ја гру бост. 
– Не пре ма ме ни, бр зо до да јеш, пре ма ме ни си рав но ду шан. За што 
не во лиш на ша за ви чај на ле гла...? Ви ди ка ко је при ро да ле па, гу сте 
шу ме, ја ру ге и про план ци, зле пр ља ве ре чи це, кр ње ци ку ћа, гро
бља усред шу ма...
– По бе ћи ћу, уби ћу се, убио бих се одав но да ми не спре ма те опро
штај у до ма ћој ра ди но сти! Ба ци ћу се у гро тло вул ка на! Не ка вам 
пре о ста не са мо мо ја злат на сан да ла! Мо ја пан то фла, тач ни је. 
Тр чим до ну жни ка. Ис пред огле да ла не мо ври штим!
За што не пу цаш из пу шке кроз про зор. Ла ста ви це ле те као шу
ри ке ни. Сла по ви бал кон ског цве ћа па да ју са си вих, ољу ште них 
фа са да. Цев пу шке за кло ни ћеш јед ним гу стим, тру би ча стим ла
до ле жом.

…

Је дан од нај бо љих на чи на да одо ли мо стра сти ма је стра сно при
хва ти ти не ку до сад ну ствар. 
Твој ан ти под, Ила ја ли, је пу ста же ле знич ка ста ни ца у ка сно ок то
бар ско по под не. 
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Ти си цр ве но уси ја ње јул ског по дне ва ве ли ке аме рич ке лу ке ко ја 
да ма ра мо јим жи ла ма док те при зи вам, мо лим, пре кли њем! 
Си ђи с тог ка у ча од жу тих ру жа! 
Три сто ти не ро бо ва пра те сва ки твој и нај ма њи по крет. 
Дра же сни твој по крет док пр стом ла га но гу раш ре мен сан да ле 
низ об лу, деч ју пе ту...

7.

– Да би вр ли на мо гла да са уса на си ђе у ср це мо рам пре ста ти да 
бе жим. Мо рам се су о чи ти са сво јим по след њим да ном. Не мам 
сна ге, хва там се за сла по ве му шка тли и бе жим низ ули цу док ме 
де ца про га ња ју ври ском и пла чем.
– Бе жим од оног што ме про га ња. Шта ме про га ња? Оно што же
ли да ме обе сми сли, по мно жи с ну лом. Бе жим од ни жег пер со на
ла па кла. То су де мон чи ћи. Ма ле уштве ко је за гор ча ва ју жи вот на 
сит но, гриц ка ју га не при мет ним за ло гај чи ћи ма док се не на пра ви 
озбиљ на ште та. А и та да нам је те шко да по ве ру је мо да су нам 
то ли ко на у ди ли они за ко је не би смо да ли ни пи шљи ва бо ба. На
ша про паст ве о ма рет ко за до би ја еп ске раз ме ре. Ви ше је то не ки 
ло ше ис при чан виц с не ра зу мљи вом по ен том. Гре ши мо што пот
це њу је мо сит не га до сти. Мрак у не ком на бо ру ду бок је баш као у 
нај ду бљој ру пи па кла. Ипак, вра ти мо се бе жа њу. Бе жа ње је очај
нич ки по ку шај да се од ло жи по ни шта ва ње од ре ђе њем. Оно ће 
си гур но усле ди ти, са мо ми ин стинк тив но ра ди је од га ђа мо тај тре
ну так. Он је оди ста ко бан јер по сле ње га не ма ни че га. Ко нач на 
ар ти ку ла ци ја је ко нач но до вр ше ње. Нај бо љи бе гун ци из бе га ва ју 
сво ју од ре ђе ност све до кра ја све та ка да се оче ку је ме сто све му 
ика да ство ре ном. 
По бе гао је сви ма они ма ко ји су хте ли да га од ре де.
Ус пео је да увек бу де за јед ну не у о че ну мо гућ ност ис пред сво јих 
не при ја те ља.

…

Док се ци пе ле бо је тру ле ви шње рас па да ју под ско ре лом пра ши
ном и ма сним фле ка ма ко је се ни чим не да ју ски ну ти, хо дао сам, 
тр чао, ју рио до пр вих но са ча мо ста и ур лао од бо ла што не на и ђеш 
и олак шаш мо ју бе ду... Бруј са о бра ћа ја и по тму ла шкри па мо ста 
као брод ко ји то не. Мут не во де ре ке као да се у њи ма ни шта не 
мо же уто пи ти. Де вој чи ца ко ја дрх ти од зи ме и па ли јед ну за дру
гом ши би це не ве ру ју ћи да ће се са по след њом уга си ти све.
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8.

– Да ли на и ла зим на при ја те ље? О да, на рав но. Да не ма њих, про
пао бих.
Јед но ме се по жа лио:
– Оп ко ли ли су ме, има их мно го, ни сам су гу ран да ћу из др жа ти...
Је дан га је пре зри во по гле дао и од бру сио:
– Ови?! Ако те ови и у че му ма кар ма ло за у ста ве, он да ствар но 
ни си ни за шта.
При ја те љи нам слу же да сло бод ни је пот це њу је мо не при ли ке. Они 
нас охра бру ју да пре ла зи мо пре ко пла ни на као да су кр тич ња ци. 
И обр ну то, на ши про тив ни ци ства ра ју кр тич ња ке ве ли ке као пла
ни не и убе ђу ју нас да су њи хо ве сен ке огром не.
Ли ли пу тан ци. Не уме ју друк чи је да при ђу чо ве ку не го да од ње га 
тра же не ку услу гу. Ако су по себ но не чим оду ше вље ни, тру де се 
из пет них жи ла да тог чо ве ка нај бру тал ни је ис ко ри сте.
Страх од су сре та. Страх од при ја тељâ. Страх од род би не. Страх 
од ро ђе не де це.
Страх од пред ста вља ња. Не го во ри ти ни ко ме ка ко се зо вем. 
По ку шај да за бо ра виш сво је име. На прег ни свој за бо рав као што 
се на пре же пам ће ње.
Епи ге нет ско на сле ђи ва ње. Кри ци пре да ка, жр та ва зу лу ма, пре
но се се ге ни ма до мог ма лог кри ка ко ји пре ста је да бу де ма ли 
из ве сно шћу свог стра шног по ре кла.
Над зор на тех но ло ги ја у слу жби за блу де лих бе гу на ца. Ухва ћен је 
ка ко не што пе тља око бан ко ма та. За тим је сна жно с на ме ром уда
рио гла вом о зид. Још јед ном. Те ту ра се и пла че. Још јед ном. За тим 
је пао.

…

По чи њем све из но ва. Ни ка да се ни сам на пио. 
Ни ка да ни сам упо знао же ну ко ја се на пи ла. 
Чи тав мој жи вот је ода тре зве но у мљу. 
Го то во као неп сис. 
Тре зни пе сни че, ода кле по ти чу све те тво је ла жи?

9.

– Коњ ска са ла ма! На ва ли на ро де, ку пи те пре ра ђе ног Ри ђа на за 
са мо пет ко пеј ки!
Бру тал ни ју ро ди ви про да вац зја ла. Же сти на ми сли, ши ро ко до бро 
ли це, скла ди штар ко ји те ра се бе да ми сли о ко смо су.
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– До бра, хран љи ва, ком пакт на са ла ма. Од све жег ко ња, бив шег 
шам пи о на. Су пер га ло пе ра! Ђи ха, пр ррр!
Опи ја га га ђе ње, по себ но код же на. По ка зу је сво је пр ља ве но ге са 
не под ре за ним цр ним кан џа ма. Ши ро ко се осме ху је и от кри ва 
бо ле сне зу бе, из ње го вих уста за у да ра он то ло шки по тре сно. Обе
ле жен је не ком ужа сном ко со па си цом ко ја га не ка ко не ло гич но ого
љу је као гу ми цом на су мич но обри са ни де ло ви тек ста.

…

Рад ни сто од тре шњи ног др ве та. 
Ушао је у му зеј свог де ча штва. 
Та мо је све по сто ја ло без ње га, баш као и ка да је био ма ли и кад 
је упи јао те ства ри, њи хов об лик, бо ју, ми ри се, као емо ци о нал ни 
па ра зит го је ћи пи ја ви ча сто те ло сво је не ис пи ље но сти.
Спо пао га је бру тал ни на пад ки ја ња. 
По сле сва ке екс пло зи је осе ћао је као да ће се из ње га не што иш
чу па ти и оста ви ти за со бом скр ше ну го ми лу људ ског шу та.
Ни шта га ви ше ни је ва би ло. Ни шта му ви ше ни је пре ти ло. 
Ка ко би са мо био сре ћан да ова свест ко ја још увек зна под му кло 
да под се ти на са му се бе ко нач но вик не у ње му са мом: МР ТАВ 
СИ!
Ре кла си из све сна ге тру де ћи се да угу шиш ма и нај ма њи траг 
при стој но сти. Љу ди ко ји во ле исти ну не во ле при стој ност, та ко си 
го во ри ла. Шта си ре кла? Па то:
– Не знам ко ми је ре као да си умро.

10.

Јед ног да на иза шао је да ку пи ци га ре те и ни ко га од та да није ви
део. За бо ра вих му име. Ни сам си гу ран ни ка ко је из гле дао. 

…

По след ња ста ни ца. 
Ски нуо сам на о ча ре и пу стио све жи ну да на да ми опе ре очи. 
Из ле чен од те бе без ра до сти и три јум фа. 
Улич на и ста нич на све тла по ла ко се па ле. 
Ма сти ља ви ре ље фи на не бу гра ни че ноћ од да на ко ји од ла зи из над 
не мих кро шњи то по ла. 
Тре зан имам ви ше пи ја не сна ге да ти се још јед ном обра тим:
– Ила ја ли, пре не го што ме угу ши уз бу ђе ње, же лим да по ве ру јеш 
ка ко је овај наш су срет мо је по след ње и нај леп ше сла вље! Же лео 
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бих да ка жем још не што, да диг нем ча шу. Љу ба ви мо ја, да на здра
вим те би...
За ста јеш. Изу ваш ма лу сан да лу и за гле даш у та бан чић, тво ја ко са 
бо је ру жи ча стог ме да па да у стра ну, на ту стра ну пре те же цео мој 
свет. 
Бол на, по след ња све тлост там ни под тво јом ко сом, обу ваш се, сме
шиш нај да љем хо ри зон ту где ме ни ка да би ло ни је, по след њи то пао 
дан за у век од ла зи. 
Мо ја си ре на на по кон спа ва. 
Све спа ва мр твим сном, Ила ја ли. 
Од ла зим и ја на по чи нак. 
Слат ки сно ви, дра га!




