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МИ ЛОШ ПЕ ТРО ВИЋ

ПЕ РОН ЗА СКИТ НИ ЦЕ

Ка ко по че ти ако не од кра ја?

Од по чет ка до кра ја сва ки шум из ког се ра ђа кур шум и сва ко 
сло во из ког цвје та псов ка мо ра ју не гдје да сви ју гни је здо јер су 
пре ве ли ки да би ле пр ша ли сво до ви ма ка ва си о ни. Ако су уто вље
ни и за дри гли то ли ко да ни у њи хо вом ка за ну ко ји се крч ка на 
еруп ци ји ву кла на окре ну тог на о пач ке не ма мје ста, они мо ра ју 
по тра жи ти дру го ста ни ште, и ту до ла зи оно што се од у пи ре од 
на су мич ног иа ко је на су ми ца бе зна ча јан по јам као ка да гром по
го ди оно га ко тр чи по ља ном, ни шта ни је слу чај но.

Ко смич ка кли ца ра сте до од ре ђе ног угла ка да до сти же свој пун 
круг и мо ра се вра ти ти на зе мљу ода кле је по те кла, за ни мљи во, 
вра ћа се уви јек на исто мје сто. Уби ства, три је бље ња и окулт ност 
на та па ју ко ру ко ја за ши ље ним и бал за мо ва ним тр ном про би ја тло 
и че ка срећ ни ка на мјер ни ка да га на га зи. По на чи ну ег зе ку ци је 
овај чин нај ви ше под сје ћа на дје ча ка ко ји се слу чај но за де си сам 
у чар да ку пу ном ку ку ру за на кон ис црп не и бо га те је се ње же тве. 
Оки ца ма не ви не ср не гле да у до вр ха згу сну те жу те кли по ве не 
зна ју ћи још уви јек да га они хра не, и да ње го ви ма да ју иден ти тет 
па о ра. При ла зи и по ку ша ва да из дво ји је дан клип али без у спје шно 
јер су чвр сто и ти је сно на сла га ни. У оча ја њу шу ти ра пар пу та но гом 
у оне на дну и са да се на по кон не што де ша ва. Два су се отр гла и он 
их сав сре ћан при ди же и на сла ња на не ја ке гру ди као што га је 
мај ка др жа ла при је са мо пар го ди на. Див ну иди лу пре ки да крц ка
ње не по сред но ис пред и јак удар пра ши не по ми је ша не са отро вом 
за па цо ве. У на ред них пар тре ну та ка дје чак би ва пре пла вљен ла ви
ном ку ку ру за из ко је ни је успио иза ћи, про на шли су га тек ка сно у 
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ноћ. По сљед њи тр за ји ста рин ског фе ње ра оба сја ва ли су оца и мај ку 
док су гр ли ли сво је че до из чи јих су очи ју и уста из ле та ле си ве 
леп ти ри це и не ста ја ле у ноћ.

Круп не ми сли у сит не са те. Ни шта што ка фа са ау то ма та не мо же 
ри је ши ти ма ко ли ко у ње му не ми је ња ли фил те ре. Обич но љу де 
укра ша ва на ви ка да ка сне, а по што сам ја кри во на са ђен, до ђох 
не пун сат ра ни је. При ти сак у гла ви се на гло по че по ве ћа ва ти без 
по себ ног раз ло га. До бро, ако се из у зме чи ње ни ца да сам ју трос 
сам са со бом ви је ћао да ли да от пу ту јем из ми ца њем сто ли це или 
уз пи штољ при сло њен на ја стук, пу то ва ње во зом уз по ја ча ну ми
гре ну и ни је то ли ко ло ша оп ци ја. На са мо у би ство ни ка да ни сам 
гле дао као на ку ка вич лук, ви ше ми је то ли чи ло на др скост по пут 
за тва ра ња вра та не по жељ ним го сти ма. Са мо што у том маг но ве њу 
чо вјек ни ка ко да схва ти да су го сти ту да би јед ном оти шли, а по сле 
то га је све лак ше. Мо ја сре ћа је то што ме при из бо ру из ме ђу злог 
и го рег око по дне ва пред у хи трио кра так сан. Ка жем кра так, иа ко 
је тра јао до бра два са та, ме ђу тим у ње му се ап со лут но ни шта ни
је де ша ва ло. По ма ло раз о ча ран али хлад не гла ве, по ку ша вао сам 
ма кар и на си лу да се при сје тим ба рем јед ног де та ља из сна, али 
ни је ишло. Сје тих се ка ко сам у то ме ужи вао ра ни је, на сан сам 
гле дао као на пре ми је ру нај но ви јег и нај гла му ро зни јег фил ма, са мо 
што сам у глав ној уло зи био ја а не не ки та мо хо ли вуд ски или још 
го ре бо ли вуд ски глу мац. Та ко ђе, до дат на чар је би ла у то ме што 
онај ко ји ку ва па при каш од мо јих ми сли и ку тла чом си па у по су ду 
за сан че сто узме са стој ке на ко је је мо је чу ло уку са одав но сли је
по. Па та ко јед ном сам у то ку да на јео ки не ску хра ну уз цр ни отров 
ко ји нам бра ћа Аме ри сер ви ра ју уз бо жић не ча ро ли је, па ми је сан 
из гле дао та ко што сам у оди је лу Дје да Мра за ди је лио по кло не ма
лим Ки не зи ма ко ји су шта пи ћи ма је ли ма сне хам бур ге ре. Мо за ик 
ства ри ко је ми про ле ћу ис под ра да ра, уз де жа ви мо мен те, зна ју 
на пра ви ти пра ви ка рам бол кад ми се у гла ви уга се свје ћи це.

Да ли због стра ха да ако до че кам још јед но ју тро у том про кле том 
ста ну мо же сто ли ца по ста ти још кли ма ви ја а зр но из пи што ља све 
при сни је са пер јем из ја сту ка, од лу чио сам да одем на не ко ври је ме. 
По бје ћи или оти ћи, да бих по бје гао мо ра не ко пр во да ме по ју ри, 
а да ју рим са мог се бе, ни сам у не кој на ро чи тој кон ди ци ји. Оти ћи 
зву чи не ка ко го спод ски, као ка да се у то ку ло ше ве зе на ја сту ку 
љу бље не дра ге оста ви не ка сит ни ја нов ча ни ца и за па ли без по сљед
њег по здра ва, има ту не ког сти ла. По пут ми лог ми ура га на ко ји 
је тих да на бје снио оба ла ма зе мље де жур ног по ли цај ца, про тут њах 
со ба ма иза се бе оста вља ју ћи у пла чу сто ну лам пу раз би је ну у пар
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чи ће и по ли цу са раз ба ца ним при бо ром за бри ја ње. Џе по ве сам 
на пу нио ис кљу чи во ства ри ма за ко је за кљу чих да ми не ће би ти 
по треб не на пу ту.

Клац ка ње во зо ви ма је оно што бур жу ји из Ја па на се би ни ка да не ће 
мо ћи да при у ште. Не ма ни шта за ни мљи во у то ме да се од тач ке а 
до тач ке б стиг не без ко је ка квих за ре за и уз вич ни ка. Ду жи на пута 
од све га пар са ти труц ка ња ра ни је се зна ла оду жи ти то ли ко да јој 
и тран сси бир ска ре ла ци ја по за ви ди и осра мо ће но са лу ти ра. Ка да 
сам се по бје до но сно укр цао и ис пед се бе ре пе ти рао ју че ра шње 
но ви не и пар та бле та за спа ва ње, на и ђе бје гу нац из ре зер ва та са 
на ших кра је ва, у на ро ду по знат и као кон дук тер или ри џо ман, са 
опој ним ми ри сом ви ња ка и бу ре ком за ма шће не бра де.

– Го спо ди не, ва шу кар ту мо лим.

– Из во ли те. – Крат ко од го во рих и не пре ва лих пре ко уса на уза
јам но осло вља ва ње за го спод ство.

– У ре ду је, ви баш до по сљед ње ста ни це?

– Па да, на дам се да сти же мо на ври је ме.

– Мо гу вам обе ћа ти са мо да сти же мо, али не и кад.

Окре ну се, за лу пи вра та сна жно и упу ти се ли је во ка ва гонре сто
ра ну, са тим вра ти ма је си гур но био ма ло ње жни ји. До бро, обе ћао 
је да сти же мо у ко ма ду, а ври је ме је сва ка ко ре ла тив на ствар, док 
стиг не мо мо жда се и сат по мје ри, вре мен ска зо на про ши ри или 
не што слич но па стиг нем и при је не го што сам кре нуо.

Ло ко мо ти ва се гром ко за ка шља као от пи са ни па ци јент са он ко ло
ги је и по че да пре де по ши на ма. Ни је баш из гле да ло као лан си ра ње 
ра ке те у ко смос, али све јед но, ти је ло ми је осје ти ло за ди вљу ју ћу 
тра у му. Ка ко смо кре ну ли, та ко сам имао осје ћај оста вља ња у 
про шло сти све га што је воз иза се бе оста вио. Ако се већ не сје ћам 
свог ро ђе ња и пр вог при зе мље ња на овај сви јет, овај по ро ђај ћу за
у ви јек пам ти ти. Ова ко са мо звје зда на пра ши на мо же да спу сти сон
ду у мрак. Кад смо код мра ка, до тич ни је сти гао и при је вре ме на, 
та ко да је про ла зак кроз на чич ка не ту не ле из гу био сво ју драж. Ме
ђу тим, из ла зак из јед ног од њих до но си па ке тић пун др му са ња и 
на ги ња ња са ма шном на вр ху у ви ду не стан ка свје тла у ку пеу. За крај, 
чуо се је дан оштар пра сак и воз је на ста вио нор мал но да га ло пи ра 
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тра сом. Мо жда су ши не за вар ни чи ле, мо жда је на стра да ло не ко за
лу та ло го ве че или је кон ду кер пао под шанк, ни кад ни сам са знао. 
Је ди на исти ни та чи ње ни ца је би ла та да ни сам осје ћао евен ту
ал ну опа сност тог тре нут ка, ни је баш да се тра ге ди је не до га ђа ју 
ова квим лук су зним пре во зни ци ма. Уз по вра так свје тла, за си ја ла 
ми је и си ја ли ца у гла ви и за кљу чи ла да се пла шим то га што не 
осје ћам страх, зар је смрт нај го ра не сре ћа ко ја мо же да за де си 
чо вје ка?

Сво је зе мље роб, ста вио сам ре шет ке пре ко ли ца и ка та нац на уста 
ка ко бих спри је чио от кри ва ње по ло жа ја мог ак цен та пред смје њују
ћим пут ни ци ма у ку пеу да из бјег нем ода кле су тво ји и шта ра диш 
ов дје при че. Ишло ми је од лич но све док је дан од за тво ре ни ка, мо је 
гр ло, ни је очај нич ки по че ло до зи ва ти теч ност, сва ки за тво ре ник 
има бар основ на људ ска пра ва па од лу чих да му усли шим мо ли
тве. Као оа за у пу сти њи, по ја ви се же на са ко ли ци ма пре пу ним 
пи ћа. Не знам да ли во ли свој по сао, про да ва чи це у би феу, ко сов
ке дје вој ке, али та ко ли ца су јој де фи ни тив но бо ље при ста ја ла 
не го она у ко ји ма се во зе но во ро ђен чад. Гри јех би био да се но ге 
ду ге до вра та, усне бо је кр ви и по глед из ког из би ја фа лус тро ше 
на не што дру го не го на оно за шта слу же ни на де вет ми ну та а 
ка мо ли на де вет мје се ци.

– Не што за вас?

– Ви ски ко ји год, ду пли.

– Са мо та кав и слу жим.

Док сам јој хва тао по глед ру ке су ми ис пу сти ле нов ча ник и лич на 
кар та је про кли за ла до ње них пот пе ти ца. За ста ва кре и ра на на 
ча јан ка ма не то ли ко та лен то ва них осно ва ца смје ште на по ред моје 
цр ноби је ле сли ке при ву кла је ње ну па жњу.

– Код вас је ко нач но мир но? – Упи та нон ша лант но.

– Па ка ко се узме.

Од го во рих јед но став но док ми је у гла ви ку ља ла ва тра. Да, се стро, 
ми смо ти та мо сви те ро ри сти, а ако оста неш још ми нут ту, узе ћу 
ча шу ви ски ја и на пу ни ти те њо ме као ћур ку за Дан за хвал но сти, 
ћур ко.
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– Из во ли те, ако вам још не што бу де тре ба ло са мо иза ђи те ис пред, 
про ла зим че сто.

– Хва ла ти, ра чу нај на то.

Узи мам но ви не у ша ке, иа ко су ју че ра шње мо гу про ћи и као оне 
што ће се штам па ти су тра. Кра ва таш са на слов не по зи ва сво је 
си но ве у бит ку ко ју зна да не ће до би ти. Тје ши ме чи ње ни ца да то 
исто ра де и ње го ви љу ти су пар ни ци, као да су сви јед но јај ча ни 
ја јо глав ци. Ка ко бих се об ра до вао да сам умје сто њих на ду пле
ри ци угле дао Бреј ви ка ко ји за јед но са њи ма раз ма тра рје ше ња за 
мир и ста бил ност у ре ги о ну, а он да му флип не у гла ви и епи лог 
би био сви ма до бро по знат, мо гао је по ста ти ју нак а не не га ти вац, 
ште та. У но ћи пре си ја ва се са мо сноп сни је га по пло чан са ви ше 
сло је ва. Са сва ком ста ни цом и оба сја ва њем ова бал кан ска ноћ све 
ви ше под сје ћа на по лар ну. На тре ну так за ми слих да смо усред 
Фин ске, са мо не до ста је њи хов на род ни ју нак Си мо Хеј хе да кроз 
сво ју оп ти ку ни ша ни пут ни ке док му се окр ње ни дио бра де дру жи 
са за ле ђе ним тлом.

Гле дам у пра зно дно ча ше и по ве дох је за ру чи цу до ход ни ка ка ко 
бих је на по јио. За пра во, же лио сам да на ди мим очи ко но ба ри цом. 
По сле пар ми ну та нер во зног цуп ка ња за чу ше се ко ли ца и још 
гла сни је гун ђа ње умор не же не. Без пи та ња, на пу ни ми ча шу и 
на сло ни се на про зор да пре дах не, ноћ је ула зи ла у циљ ну рав ни ну 
па је и ње на смје на би ла све бли же тра ци за фи ниш. Уз нео ба ве зно 
бле бе та ње ске ни рао сам јој ми ми ку и по ку ша вао да је по ис то вје
тим са свим же на ма са ко ји ма се су сре тах. Праг то ле ран ци је био 
јој је два ме тра ис под вра та укра ше них чип ком те су дво сми сле не 
ре че ни це пре је да ле јед на дру гу и са пли та ле се. Сла гао бих ако 
ка жем да ни је би ла мој тип, из ави о на се ви дје ло да је из истог 
из ба ци ла сав те рет мо ра ла и ча сно се стрин ских сте га. Са та кви ма 
по сле пет ми ну та знаш на че му си, без па те ти ке, по кло на и пре
цје ње них осје ћа ња, за те ства ри им слу же ро га ти му же ви. Ње не 
очи ни су би ле огле да ло ду ше, наш по глед је био дво смјер но пра
зан па се ви ше ни смо ни гле да ли јер је у штро ка вом ва гон ском 
то а ле ту на сце ну сту пио ни кад бо љи фе ла цио.

Си гур но сам у јед ном од прет ход них жи во та био фа кир јер бол у 
ле ђи ма ко ји осје ћам на сло њен гла вом на про зор ни је ово зе маљ ски, 
са мо че кам је дан тер мин ре гре си је да ми то по твр ди. Пуц ке та ње 
пр шље но ва до жи вља вам као ва ђе ње зар ђа лих ек се ра за о ста лих 
ме ђу ло па ти ца ма због удоб но сти древ ног ду ше ка. Не по сто ји иде
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а лан по ло жај а сва ки сље де ћи ми је бол ни ји, тје шим се да ће кра
јем но ћи и бол оти ћи на спа ва ње, ваљ да. Шта би тек би ло да сам 
у жи во ту рм ба чио и те глио, крам пом и мо ти ком ри љао зе мљу, сад 
би ми се вје ро ват но Ква зи мо до на ру гао и ре као да сам гр бав. Прво 
кр ме ља во треп та ње зим ског ју тра угле да ло је си ја сет ма на сти ра 
крај ко јих смо про ла зи ли. Фик си ран, гле дао сам пра во кроз про зор 
ма да ми је пе ри фер ни вид са свим ја сно до шап та вао шта се де ша ва 
пар цен ти ме та ра са стра не. Чо вјек и же на у че тр де се тим го ди на ма 
сје де пре ко пу та и на сва ку бо го мо љу ко ја про тр чи по ред нас, они 
се пре кр сте. То ми ни је из гле да ло чуд но у сва ко днев ним си ту а
ци ја ма на ули ци јер бих те љу де ми мо и шао и за бо ра вио, на ове 
сам био осу ђен још пар са ти. Све до јед не бо го вјет не бо жи је ку ће 
ри ту ал је био исти. То ми је из гле да ло као ка да пу ша чи ко ји др же 
олов ку, ма хи нал но је при не су усти ма или љу ди ко ји има ју од врат ну 
на ви ку да гриц ка ју нок те то ура де у гу жви по ме ха ни зму. Јед но
став но у том бо жи јем ме су ни је би ло кр ви и ни сам ви ше спо со бан 
да уо чим раз ли ку из ме ђу ди је те и по ста, кр сне сла ве и сје дељ ке, 
или сам ја луд или су сви они ли це мје ри.

Ста ром дру га ру, но ви на ма, вра тио сам се чим је днев на свје тлост 
би ла до вољ но ја ка да ми омо гу ћи да про чи там бар круп ни је на сло
ве јер не хтје дох да бу дим са пут ни ке не ком вр стом нео н ке ко ја 
нам је би ла из над гла ве. Цр на хро ни ка – Ко со во, спорт – Ко со во, 
по ли ти ка – Ко со во. Оти шло је, из гу би ли смо га, вра ти ће мо га, 
по ди је ље но је, то је мит, оно не по сто ји. Пре кло пих их на по ла да 
ви дим љу де ка ко без бри жно спа ва ју док се пар че зе мље ло ми као 
пар че тор те. Ко га за ва ра вам, на ту те му ни сам по ми слио све док 
је ни сам ви дио на пи са ну, би ла би ми бит на са мо да сам ја у тој 
не за вид ној си ту а ци ји. Мо гу да ла жем и обе ћам сви ма ка ко ћу бити 
у пр вом тен ку у на па ду на оштро зу бе али не мо гу да сла жем се бе, 
по глед у огле да ло би се он да за вр шио та ко што ће се од раз окре
ну ти од ме не. Док је же на још уви јек спа ва ла, му шка рац се про бу
дио па по че смо ти хо да мла ти мо пра зну сла му. По ку ша вао сам да 
је за па лим сво јим ми сли ма у со су од па ра но ја, али чо вјек се ни је 
дао. Устао је на сље де ћој ста ни ци, пру жио ми ру ку и из го во рио 
не што у ма ни ру бор бе са вје тре ња ча ма. Да сва ки пут кад је у жи
во ту пао, устао је ја чи јер ће сље де ћи пад би ти још бол ни ји. Мо рам 
при зна ти да сам оче ки вао не ку по зи тив ни ју фра зу, али сви дје ло 
ми се што ни је би ло та ко.

Раз да ни ло се, осо бље у во зу пу ном па ром ра ди а ја још ни сам ока 
скло пио, тје шим се, дуг је пут, би ће вре ме на и за то. Ни кад ни сам 
во лио да за спим на си лу, та ко ђе ни да ме не што на си лу про бу ди. 
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А шта да ка жем за клин ца на му ра лу крај ко јег смо про шли, за спао 
је не чи јом ру ком и не чи јом ће се про бу ди ти, ту жно. Са мо да је 
крај ње га био не ко ко би га опо ме нуо и ре као да ни шта од то га ни је 
ври јед но. Ско ту по пут ме не је ди на по зи тив на ствар ту је што ја 
ни сам на ње го вом мје сту, а ни је да ни сам имао при ли ке и то иде
ал не. Ка да бих мо гао да уђем у вешма ши ну и умје сто цен три фу ге 
укљу чим вре ме плов ко ји ће ме вра ти ти да ва де се так го ди на на зад, 
опа лио бих сам се би та кву ша мар чи ну ко ја би ми зу ја ла на ред них 
два де сет го ди на. Схва там да се не ка да чи ни ка ко жи вот ни је ни
шта по себ но али из гу би ти га та ко бе сми сле но је за и ста тра ге ди ја. 
Сље де ће ста ја ли ште и на мје сту му ра ла са да се на ла зио бу нар, 
чи ни ми се до бра но на пу штен и не ко ри штен већ ду го. Ста ри ја 
го спо ђа ко ја је ушла пар ста ни ца ра ни је про ко мен та ри са ла је ка ко 
су бу на ри са крал на ствар и да мо же са мо на га ђа ти ко ли ко је овај 
на пио жед них уста и спа сио об ра ди вих зе мљи шта од су ша при је 
не го што је и сам пре су шио. Опа ри ла ме је чи ње ни ца да је мо ја пр ва 
асо ци ја ци ја на ње га би ла по ве за на са сум њом да ли је не ко при
ти снут тје ско бом ско чио у ње га. Мо ра да је ба ба док ни сам гле дао 
за ми је ни ла на ше уну тра шње ду хо ве па са да сво јим за ли ва воћ ња
ке у Са ха ри док је мој пот пу но труо.

Кап ци ми на по кон по ста до ше те шки за др жа ње а сти гли смо ско ро 
до по ла пу та, би ло би иде ал но ка да бих спа вао до по сљед ње ста
ни це па ма кар и у сну са њао сно ве. Из ва дих из ку ти ји це не ко ли ко 
пре чи ца за сан, иа ко је јед на са свим до вољ на. На кон што сам их 
про гу тао и за бле нуо се у пла фон, ми ли он сли ка по че ше да ми 
пле шу из над гла ве као хин ду си на ки ши.




