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МИ О ДРАГ КАЈ ТЕЗ

ЖРТВА*

Или, на при мер, у Ба шти, лет њој, за ме тал ним бу ре том (међу 
два де сет осли ка них осве жа ва ју ћим ме ху ри ћи ма пи ћа не чи је мла
до сти), мо гао је хро ни чар жи во та гра да за те ћи дво ји цу: Ја на ки са 
и М. Ку на. О њи ма је и за пи сао да су од истог ро да упор них њу
шка ча жен ских та бан чи ћа, вра ти ћа, гри ви чи ца, но жи ца. И ка ко 
су се и те но ћи, као и мно го пу та до та да, раз го ва ра ли о те о ри ји 
на ко ју Ја на кис Хе у рис и ни је баш се као ве не: да ће јед ном не ком 
из ро да њи хо ва би ти да то да на њу ши ону што оку па на во ди цом 
из пла нин ског по то чи ћа за ми ри ше по шум ском цве ћу и та ква без 
ика квог тру да кроз жи вот хо ди. А тек да ће би ти да то ње му! (Иако 
при ро да, кад га је опре ма ла за њу шка ча, ни је спа ва ла, већ чак и 
за стра ни ла.) Што се ти че М. Ку на, то ли ко му се (те о ри ја) под ву кла 
под ко жу, да не по тре бо ва ше ни Ла ка то шев за штит ни омо тач што 
сва ку те о ри ју бра ни од фал си фи ку ју ћих „чи ње ни ца”. За то, за пи
са ће хро ни чар, не чу ди М. Ку нов го то во фи ло зоф ски мир с ко јим 
је пра тио ка ко се, ре ци мо, оно што га је не кад при ву кло не вен ча
ној му иза бра ни ци, с вре ме ном (на ро чи то од тре ћег ме се ца ка ко 
за труд ни), на соб ној тем пе ра ту ри из вр ће у сво ју су прот ност. Све 
је то има ло свр ху: до зво ља ва ло је да се жи ви!

Ево и но ћас ми нос ви ше го ли ца ју ме ху ри ћи с овог бу ре та него 
у по ве тар цу шум ски цвет, ре че Ја на кис. Ако не што у том прав цу 
код не ке и на њу шим, при ја те љу мој, ни шта не ћу ри зи ко ва ти, него 
ћу ту љу бу од мах за ча ра ти. (Ми ли на, ње го ва бу ду ћа же на, не где 
је тек ла стиш учи ла да пре ска че.) А те би је же на у пе том ме се цу? 

Од су сед ног бу ре та сти зао је ми рис лу цер ке и бе ле де те ли не. 
Лу цер ка је, одво је на од му же кра ва, цев чи ла фра пе. Али дру га, бела, 

* Од ло мак из ру ко пи са ро ма на Стал на по став ка.
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с де кол те ом! Ко га бри га шта је цев чи ла. По вре ме но је тр за ла вра том, 
злат но сме ђа ко са за та ла са ва ла се као по ље ра жи пред олу ју.

Лу цер ка је га ња ла нор му, па је, не мо гав да до че ка ко но ба ра, 
оти шла са ма до шан ка да на му зе све жи фра пе. Од де кол теа дру ге 
М. Кун ока не одва ја ше. Ех, бе ла, бе ла. 

У шта зи јаш? 
У тво је си се.
Зи јај та ко ма ми!
Уз мак ну она хи тро чи та вим те лом, па јој от по за ди до бар от кос 

ра жи по лег ну по ли цу. И тек кад га је ба ла жи ра ла и укло ни ла одан
де, мо гла је да ви ди од сјај ме се чи не из сво јих не по мич них зе ни ца на 
на ко стре ше ним дла чи ца ма М. Ку но ве ша ке скло пље не у пе сни цу, 
и да пра ти ка ко дла чи це (с од сја јем ме се чи не из ње них не по мич
них зе ни ца) ла га но по ле жу и уда ља ва ју се од по ште ђе ног јој но са.

Ми нут и по ка сни је за ње но бу ре сти гла су и рас по ре ди ла се 
и њив ска стра ши ла што раж од пти ца чу ва ју, вра ти ла се и лу цер ка 
с фра пе ом.

Би ће сра ња. Све јед но, сви ђа ми се твој стил. До бро да је ниси 
ко пач ком. Не маш их ве че рас? За ви ри Ја на кис под но бу ре та. 

Ја на ки та, иди ти ако же лиш. Ја мо рам да оста нем.
Оста ла су обо ји ца, и већ су ви де ла ин тер вент ну, бол ни цу. 

Ипак, бе ло де кол ти ра на се за до во љи да о пре те ћој пе сни ци пред 
стра ши ли ма ћу ти и ку ва при ја те ље на ти хој ва три од ме ху ри ћа 
пи ћа не чи је мла до сти.

* * *

Сле де ћег ви кен да у Ба шту, лет њу, М. Кун је до шао (у ци љу до
ка зи ва ња не че га не ко ме?) сâм. Али не на ђе ко ју је тра жио. Ни њу 
ни стра ши ла. Чим ста де за бу ре, до ле те ко но бар с хлад ним пи вом 
за стал ног го ста. Књи жев ни ци и њи хо ви обо жа ва о ци, ра пор ти рао 
је, при ме тив да М. Кун гле да она мо где се де се так вре ме шних 
при пад ни ка ве се лог дру штва ти ска ло око из дво је них бу ра ди са 
осли ка ним ме ху ри ћи ма пи ћа њи хо ве мла до сти, и ода кле је сти зао 
ми рис ду ва на за лу лу. Ха зар Па вић, упу ти га ко но бар до нев ши му 
дру го пи во. Хо оохо оохо оо! Од зва ња ла су све вре ме од дру штва 
и бу рад и не бе са. А рас по ја са ни је, ако сам до бро чуо, не ки др Ре џеп, 
са же ном, ни је остао ду жан ко но бар ни с тре ћим пи вом.

По сле сат и по М. Кун је кре нуо, на ру чив прет ход но че твр то, 
хлад но, да се олак ша, али на са мим вра ти ма му шког то а ле та ис пре
чио се рас кри ље ни књи жни блок жен ског при мер ка, и с јед не 
стра не бло ка Ха зар Па вић, а с дру ге за ди ха на го спо ђа, што је 
ве че рас ока сни ла и сил но се по пла ши ла да ће јој оми ље ни пи сац 
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уте ћи, или да за њу не ће има ти вре ме на, због че га га је ова ко и пре
сре ла, опро сти ће јој, и по ту ра ла му сад књи гу за пот пис. Овај је 
књи гу при хва тио, али ни ка ко да при ме рак пре ђе из ру ке у ру ку, 
као да је у пи та њу ухва ће на пу ма ко ју дво је др же на ла си ма и зате
жу их јед но вре ме но да се ла са не би ола ба ви ла. Го спо ђа је за те за
ла због ука за не при ли ке, и да ље за ди ха на, да оспо ри Да уб ма ну са 
и оми ље ном пи сцу пре до чи ка ко се ме му же вље во не има ше ни 
при бли жно исти укус с ње ним мле ком. Па вић је за те зао због бе
ши ке. Ка кво цр но се ме! Ка кви ба кра чи!

М. Кун, од о здо ла се ра ши ре них ша ка при крав ко ри ца ма, с тре
ском их скло пи, од бло ки ра про лаз. Ха зар Па вић на тај ср це тр за тел
ни звук и жен ски цик са мо за треп та сит ним, пти чи јим оки ца ма. 
М. Кун му пру жи упри пи то мље ни при ме рак: Ово је ва ше? Из во
ли те, и про ђе у то а лет.

За коп ча вао је М. Кун шлиц на пу ту од пи со а ра до уми ва о ни
ка кад је Ха зар Па вић ушао и од ме рио га, ми мо хо де ћи, у огле да лу, 
бла го цр вен у обра зи ма и с уз др жа ним, уна пре дли ку ју ћим осме
хом, ко ји по вла чи и за де ва ње пал че ва за хо зен тре ге ре. Ода брао је 
исти пи со ар, у ћо шку, уз ле ви зид, и пу стио млаз. Из не ке од ка
би на хук ну слап из во до ко тли ћа. М. Кун од вр ну сла ви ну: плах ну 
ру ке, от це пи од рол не убру са, обри са се.

Ве ли ки Рус је пи сао: ре ци те ми шта же ли те у жи во ту и ре ћи 
ћу вам ко сте, ја вио се усред пи ша ња из ћо шка Ха зар Па вић. А ја 
ка жем: ре ци те ми ка ко оба вља те хи ги је ну и ре ћи ћу вам ко сте. С 
тим у ве зи, мла ди ћу, нео бич но је ва жно да се ру ке по сле пи ша ња 
пе ру ба рем два ми ну та. Спа ко вао је у га ће свој му шки при ме рак 
и за те гао па от пу стио хо зен тре ге ре. 

Нај ва жни је је ипак да се ру ке опе ру пре пи ша ња, од го во ри му 
М. Кун из огле да ла, згу жва убрус у лоп ту, на ба ци је на ко ле но, ко
ле ном од ба ци увис и гла вом сме сти у ко ша ру. Ха зар Па вић ис пра
ти па жљи во тај ми нижон гле рај. 

Хахахо! Ци ци, ухва ћен си! Отво ри ше се вра та кло зет ске ка
би не и одан де ис па де те ле си на др Ре џе па.

М. Кун иза ђе пре обо ји це. Про шао је по ред жен ског ну жни ка 
кроз за јед нич ки ход ник су жен за два ре да пра зних гај би, на ре ђа
них до из ла за, кад му не ко от по за ди, ка ко ни је од школ ских да на, 
скло пи ша ке пре ко очи ју. Уја а аа! (Тре ба да от кри јеш ко је, што је 
увек бо ље не го кад не тре ба да от кри јеш ко је.) 

На пи па иза се бе да ту има по сла за же те о це. Мој најомиље
нијиликуграду!, от пе ву ши звон ко бе ла. 

Хахахо! Из би ше и она дво ји ца на ход ник. Пред ња чио је Ре
џеп, за њим Ха зар Па вић. Не знам, му дро о ки мла ди ћу, пу ћио је усне 
и тре сао обра зи ма пр ви, је си ли от крио и без гле да ња за го спо ђи цу, 
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али сад је сви ма ја сно ко си ти: хеј, њен нај о ми ље ни ји лик у гра ду! 
Хахахохо! Ви диш, Ци ци, ко ме си на шао да го во риш ко је. А? Нај
о ми ље ни јем ли ку! Не тре ба деч ку Па вић да му по оба вље ној хи
ги је ни го во ри ко је. Ре џеп, не се ри!, уз вра тио му је Ха зар Па вић. 
Хохохо!

Кад књи жев ни ци за ма ко ше иза гај би, ста ви бе ла ка жи прст 
на М. Ку но ва уста. Је си ли ау том? Где је пар ки ран? Че кај ме тамо 
за два де сет ми ну та. А ов де оста ни још ми нут. И те је но ћи би ла 
де кол ти ра на и по бе лој де те ли ни ми ри са ла, па ти пра ти и ма ње 
раз ра ђен план.

Хохо! До бар план, за чу се иза гај би. 
Из ла зе ћи из ход ни ка, М. Кун је ре ги стро вао да бе ла у по лу

мраку ло ка ла сто ји са истим стра ши ли ма од про шле не де ље и ме ша 
се с лу цер ком. На по љу, за из дво је ним бу ра ди ма, књи жев ни ци су 
се, на жа лост обо жа ва ла ца, спре ма ли да кре ну. Ко но бар др Ре џе пу 
до не се ман тил. Ха зар Па вић не за бо ра ви плат не ну вре ћу уре ше ну 
ве зе ним град ским гр бом у ко јој се на ла зио фуд бал с пот пи си ма 
пр во ти ма ца ов да шњег пр во ли га ша, ма ли знак па жње оп шти на ра 
пре ма углед ном го сту. По гле дај, Ре џеп, чи ме сам да ро ван! Мо ра да 
је гре шка. По бр ка ли су ме с не ким спор ти стом. Др Ре џеп по гле да. 
Хохо! До бра лоп та. За што гре шка? Ме ни је Ан дрић на по клон, а 
био сам здрав ко дрен, до нео три ба на не!

Мла ди ћу, овај фуд бал је су ђен ва ма. Узми те га. Ха зар Па вић 
у про ла зу спу сти плат не ну вре ћу на М. Ку но во бу ре. Хва ла. И узе 
М. Кун с бу ре та фуд бал и при сти гло пи во, оста ви нов ча ни цу, и 
про ду жи до пар кин га и сво га ау та, се де у ње га, отво ри про зор, и 
по тег ну из фла ше.

Не ко ли ко ме та ра да ље др Ре џеп, с ман ти лом пре ко ру ке, угу
ра вао се у ау тић на су во зач ко ме сто. И што си по овој вру ћи ни 
уоп ште но сио ман тил?, пи та ла га је же на. Да бих имао шта да 
ба цим, Је ја. Па ви де ла си ка ко ко но бар ле ти да га хва та, као да је 
бак шиш, ко ји му се, до дир не ли тло, уки да за у век. Уву као је др 
Ре џеп те ле си ну до по ла у ау тић. А Ти шма ни је умео да ба ца ман тил. 
Он би га са мо фрљ нуо по па то су.

За два де се так ми ну та мо гао се на пар кин гу уо чи ти нео би чан 
ма не вар. У спо ља шњем ре тро ви зо ру М. Кун је пра тио бе лу, јер се 
упра во она мо гла уо чи ти ка ко се про вла чи из ме ђу ау та, сту че на 
на ви си ну по ни ја. Си се су јој у ши ро ким ам пли ту да ма ра ди ле 
тламптламп! На те пи ху ће је. 

Док су се во зи ли до М. Ку но вог из најм ље ног ста на, стал но 
се окре та ла. Кад те ве ре ни ко ва еки па па зи док ве ре ник не иза ђе 
(из За бе ле), мо раш се окре та ти.
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А тво ја жи вот на при ча? Ко су ти, мо лим те, оне слат ке 
чи ки це?

Не ки.
Пред по след ње скре та ње М. Кун за ко чи, опо ме ну се де те том 

сво јим ко је је по же ле ло да тај ви кенд цео про ве де код оца и до 
ми ле во ље се на гле да цр та ћа, што му је ба ка бра ни ла, иа ко је он и 
у шко лу ишао. (Ка да ћеш та та обо ји ти зи до ве?, пр ви пут се и дете 
за пи та ло. Као да је зна ло да не ће ни ка да, јер ће му се под ста нар
ство уско ро, док уве ли ко бу де под тро го ди шњим струч ним над зо
ром, от ка за ти. М. Ку на ће, ме ђу тим, че ка ти, кад иза ђе из Ја на ки со
вог До ма за ста ра и не моћ на ли ца, стан ко ји ће му Ја на кис уре ди ти 
да ле ко од град ске вре ве, на обо ду гра да, да у ње му је да на ест и по 
го ди на по жи ви у пре пи са ном му ми ру.) Са да је де те, на и грав ши се 
ау ти ћи ма по те пи ху с прин то ва ним рас кр сни ци ма, се ма фо ри ма, 
зна ко ви ма опа сно сти, спа ва ло под све тлом с ТВ екра на.

А хо тел? 
Сва ко ко се ро ди у са јам ском гра ду на хо те ле гле да као на гра

ђе ви не у ко ји ма има све га и увек осим сло бод них со ба и ни ка да.
Ни је про блем, иде мо код ме не, са мо да пр во те ле фо ни рам. 
За у ста вио је М. Кун по ред јав не го вор ни це, ве се ло је бе ла 

ис тр ча ла из ау та и још ве се ли је у ње га на кон по ла ми ну та уско
чи ла, те сти ра ју ћи и амор ти зе ре и кор пи це груд ња ка. 

Во зи ли су се за тим до усну лог са те лит ског на се ља и згра де 
без лиф та. По пе ше се мрач ним ход ни ци ма до по след њег, че твр тог 
спра та. Не ко стал но кра де си ја ли це. И док је М. Кун че као да она 
от кљу ча вра та и упа ли све тло у пред со бљу, за ви рио је на уза не, 
ме тал не сте пе ни це, од по ла у сен ци.

Пу сти то и упа дај! 

Сте пе ни це су мо гле во ди ти до не ка квог та ва на: ку ти је и пра зне 
сак си је уред но по ре ђа не уз ге лен дер. Ђа во М. Ку ну не да де ми ра, 
па вир ну и у сен ку: на стар ца и ста ри цу, шћу ћу ре не, при љу бље не 
јед но уз дру го, што су на кар то ни ма се де ли ни жи ви ни мр тви.

Ко су ови љу ди?
Мо ји ро ди те љи. До бро је њи ма ту. И где би дру где.
На пр си ма је стар цу не што за све тлу ца ло. Од ли ко ва ње за под

не ту ро ди тељ ску жр тву?
За ни мљи во, си се, ни да јој их до так не, ни је му бе ла до пу сти

ла. Ћу шну ла би га по ру ци сва ки пут: Не си се! Дру го све мо же.




