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ЕТЕ ЛА ФАР КА ШО ВА

СЦЕ НА РИО*

Већ не ко ли ко да на се спре ма да слу ша Фи ли па Гла са, има 
не ко ли ко ком по зи ци ја са ње го вим сним ци ма, при лич но те шко их 
је сво је вре ме но на ба ви ла, на кра ју је ус пе ла пре ко ин тер нет про
дав ни це за про да ју му зи ка ли ја.

По но во је са ма код ку ће, муж је звао да ће се да нас ду же за
др жа ти, има ју не ки ва жан са ста нак о про јек ти ма, по но во о про јек
ти ма, уз дах ну ла је, тр ча ње за нов цем за ис тра жи ва ња ће још ма ло 
би ти нај ва жни ји део на уч ног ра да, но вац је по стао сре ди ште живо
та мно гих љу ди, ма да ни су же ле ли да бу де та ко, на про тив, би ли 
су због то га нер во зни, то им је до но си ло осе ћа ње не за до вољ ства, 
не рет ко и не мо ћи, то је та ко, но вац је по стао цен тар, тач ка око ко је 
се вр ти све оста ло, ако на ба виш па ре, мо жеш да ра диш и као науч
ник, ако не, жи во та риш, муж гун ђа да по не кад жи во та ре чи та ве 
ла бо ра то ри је, али за са да ове ми сли оте ра...

По че ће ве ро ват но са Ме та мор фо за ма, сни ми ла их је у но во
сад ској си на го ги Бран ка Пар лић, има и оста ле Гла со ве кла вир не 
ком по зи ци је са аме рич ким пи ја ни стом Бру сом Бру ба ке ром, обо ја, 
и Бран ка и Брус, су свет ски по зна ти ин тер пре та то ри ми ни ма ли
стич ке му зи ке, од лу чу је се за Бран ку, ЦД је ку пи ла пре не ко ли ко 
го ди на на кон кон цер та, ка да је у Но вом Са ду би ла на ме ђу на род
ном пре во ди лач ком се ми на ру.

Вој ту Ме та мор фо зе оста вља ју рав но ду шним, мо жда због тога 
што ни је до жи вео ат мос фе ру кон цер та, за ње га су те ком по зи ције 
пре ви ше мо но то не, не во ли ми ни ма ли зам, све је не ка ко стег ну то 
у је дан чвор, као да је осу ђе но на про сто по на вља ње, а ако се и по
ја ви на го ве штај про ме не, про гу та га прет ход на јед но лич ност која 

* Од ло мак из ро ма на Сценарио.
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се стал но из но ва вра ћа, слич не за мер ке има и за Ки ла ра, ње му та 
му зи ка де лу је не ка ко за тво ре на, као да не ма ни по че так ни крај, 
код Гла са још ви ше... 

„Упра во о то ме и је сте ствар”, по бу ни се уз не ми ре но, „оба 
ком по зи то ра има ју не што слич но, не ки ду бок до жи вљај, уста ље ну 
не про мен љи вост то но ва, акор да, ве за и струк ту ра, ре као бих, час 
суд бин ска не про мен љи вост, по ве за ност са да тим... То је та ко... 
та ко ве ро ват но...”

Вој то по диг не ру ке. „Са мо ме не мој убе ђи ва ти, ја то не мо гу 
да до жи вља вам та ко као ти, то јед но став но ни је мо ја му зи ка.”

Не убе ђу је, Гла са слу ша ка да је са ма, као и још не ке, по то не 
ду бље у фо те љу, за тво ри очи, пре не се се у но во сад ску си на го гу, 
се ди у пу бли ци на кон цер ту, му зи ка до ње до пи ре из зи до ва не што 
ста ри јих од сто го ди на, осе ћа ка ко из их њих зра чи исто ри ја, пре 
то га је на том истом ме сту би ла си на го га.

У то ку бо рав ка у Но вом Са ду, про ла зи ла је по ред си на го ге 
ви ше пу та днев но, а са да мо же са свим ја сно да је за ми сли, слу шају
ћи сни мак, ужи ви се у ат мос фе ру кон цер та, осе ћа ка ко је прожима
ју пр ви акор ди, пре да је им се, су ге стив но, то пи се у њи ма, у уз дрх
та лим, ме ђу соб но ис пре пле та ним, на тре ну так сти ша ва ње, крат ко 
утих ну да би се он да по но во по ја ви ли, от пор ни на не ста ја ње...

То но ви се пре тва ра ју у та ла се: по на вља ју се по стро гој ре гу
лар но сти, исти ри там и јед на ке струк ту ре: чвр сто за њи ха не из осно
ве, све де на осно ви ца је др жи, ако би из ро ни ла из мо но то не јед но
лич но сти, ба за их не пу шта, ве зу је их за се бе, за оно основ но, да то 
оста је, на ма хо ве чак бол но не про мен љи во, упра во је та ко ре кла 
му жу, и она зна о че му при ча, зна то вр ло до бро, ду го, већ го дина
ма, ско ро од у век.

Кон цен три са но пра ти по вре ме на од сту па ња, по не кад ру пе у 
ви ду на пук ну тог то на ли те та, до ду ше, са вр ло сла бом ре зо лу ци јом, 
а за тим по но во по вра так.

По не кад пу шта сни мак са Ју тју ба у ко јем за кла ви ром се ди 
упра во Фи лип Глас, сви ра Ме та мор фо зе, пр ву, за тим дру гу, па 
још јед ном, ис под пр сти ју му из ви ре до га ђај за до га ђа јем, сан за 
сном, ра дост за ра до шћу и ту га за ту гом, те че вре ме, да ни, ме се ци 
и го ди не, ме та мор фо зе, па ипак оста је не што у том про то ку, у тим 
про ме на ма ко је се стал но по на вља ју...

Ис пред се бе ви ди сли ку се бе ка ко се ди на по ду у си на го ги, 
че зне за сле де ћим то ном, око ње рав но ду шни из ра зи ли ца, жар ки 
по гле ди, си на го га је дуп ке пу на, про стор ко ји фа сци ни ра за јед нич
ком кон цен тра ци јом, ис пу њен емо ци ја ма, ве ро ват но, вр ло слич ним.

У то ку кон цер та ско ро ни не ди ше, све док је не че га што под
се ћа на чу до, са кла ви ја ту ра се по ди же не што по пут из ма гли це, 
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на до ла зи из ди сај и уди сај за из ди са јем и уди са јем, раз у ме сим бо
ли ку, исто та ко сви ће и про ла зи дан за да ном, жи вот за жи во том, 
све оста ло, јед но лич но, ко је се не пре ста но вра ћа, ма да сва ки пут 
ипак не што дру га чи је, у нај бо љу ру ку, по но во на бо ра ни од но си 
из ме ђу то но ва ко ји од зва ња ју.

Они што се де по ред ње, та ко ђе, ско ро не ди шу, ка ко слу ти, 
без ма ло не ди ше ни Бран ка ко ја се над ви ла из над кла ви ја ту ре 
то ли ко ду бо ко, ко ли ко год је то мо гу ће, мал те не до ди ру је дир ке 
чи та вим гор њим де лом те ла, чи ни јој се да ће се ма ло са њом сто
пи ти...

Шта год ни је ова му зи ка, из гу би ће се, не ста ће, оста ће са мо 
спо мен на ти ши ну ста рих зи до ва и му зи ку, или мо жда обр ну то, 
му зи ка и ова древ на ти ши на, за си ће на исто ри јом.

По на вља ње струк ту ре ко ја је осва ја, по на вља ње ко је је за
глу шу је ис трај но шћу. 

Фа тал ност при че, при ка же јој се у гла ви и у ње ним ми сли ма, 
у ко јој има то ли ко пре по зна тљи вог и у од ре ђе ном сми слу по зна тог.

Не про мен љи вост же ље, тач но то је иста та же ља, по ми сли 
жар ко: из гу би ти се у овој же љи у том ве чи том кру жном то ку...

Ком по зи ци ја је од сви ра ла до кра ја, а она и да ље се ди скло пље
них очи ју у фо те љи, по ла ко се вра ћа у ову со бу, у ово вре ме, лага но 
и не баш на ро чи то спрем но, као и он да, за јед но са оста ли ма ко ји 
још ма ло оста ју на зе мљи, за тим оба зри во, да не по пла ше сен ке 
то но ва, ко је су већ утих ну ле, по ди же се са зе мље, по ла зи пре ма 
вра ти ма си на го ге... 

Око по но ћи, не по сред но пред спа ва ње, још јед ном се у ми сли
ма вра ти у ста ру си на го гу и по но во пу сти ком по зи ци је, ово га пута 
фа мо зног Бру са или Гла са, већ их је за пи са ла у бе ле жни цу у при
пре ма ни сце на рио, али још не зна тач но ко ја од ме та мор фо за ће 
то би ти...

* * *

За ово су се спре ма ли већ не ко ли ко да на, ко нач но су обо је на
шли вре ме на да за јед но кре ну да ра де, по че ће са Ал жбе том и са 
још две кру шке, са њих је пр во опа ло ли шће, гра бу ља ју га на го
ми ли це, за тим уто ва ре у ко ли ца и по сте пе но од во зе на до њи крај 
ба ште, та мо је ве ли ка ва тра, ко ли ца су ла га на, да ле ко лак ше са 
њи ма ма ни пу ли ше не го са прет ход ним, та су већ би ла ста ра и за 
њих су би ла пре те шка, на пре за ли су се, жа ли ли се на сво је бол не 
згло бо ве, кич му, кр ста, а сем то га, ко ли ца су би ла зар ђа ла, из њих 
је ис па да ло бу се ње ко ро ва или гру две зе мље, про шле го ди не су 
их за ме ни ли но вим и леп шим.
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По ла ко би тре ба ло пу но то га ме ња ти, ста ро об но ви ти, мал
те не све у ку ћи има очи глед не тра го ве вре ме на, и са ма ку ћа, али 
но ва ца ни ка да до вољ но, а Вој то за то ни је мо гао да на ђе вре ме на, 
слич но као и њен отац не кад, мно го то га је ов де про па ло, по ми сли 
са жа ље њем, а про па да и да ље. 

Не ра до за ми шља бу дућ ност ба ште, ов де је од ра сла, пре жи
ве ла је свој жи вот, ов де су по ди гли де цу, при сно по зна је сва ки зид, 
сва ки ћо шак, пре по зна је сва ки звук у ку ћи, хук во до вод них це ви 
у при зе мљу и у гор њим де ло ви ма ку ће, пуц ке та ње др ве ног сте пе
ни шта ко је во ди у пот кро вље, она тач но зна на ко јим ме сти ма се 
кли ма др ве на огра да, где нај ви ше пу ца ју зи до ви, ко ји по друм ски 
про зор је пук нут и тек она ко ама тер ски при ле пљен.

Ни је дан од си но ва не ће би ти за ин те ре со ван за одр жа ва ње 
ове ку ће, То маш за са да пла ни ра да оста не у ино стран ству, ко зна, 
ка ко ће од ре а го ва ти на њен по след њи мејл, ја ко дуг, а ми сли ла је 
и да је увер љи во на пи сан, али да ли је ус пе ла да уве ри и си на, то 
мо же са мо да прет по ста ви. Ма ће јо ва по ро ди ца из мо дер не про зрач
не ви ле у обли жњем гра ди ћу не ће ни мрд ну ти, а за што би, у ста ру 
ку ћу ко ја про па да и про ки шња ва и у ко јој шкри пе огра де...

О Ри хар ду не раз ми шља, у ве зи са овим не би има ло ни сми
сла, али по ком пи та њу уоп ште има сми сла, уза луд но је тро ши ти 
ре чи, чи ни се да ће ње ни си но ви про да ти ро ди тељ ску ку ћу, већ 
са да се у ње га упи су ју тра го ви про па сти, мо жда и то де лу је на њу, 
на ње но рас по ло же ње, све је све сни ја да се бли жи рас па да ње и 
не ста нак, тај осе ћај је све ви ше оп те ре ћу је, оп се да је из ну тра, ви
ше се не ти че са мо ку ће и ба ште...

На пра ви ће па у зу, др ве ће не од ба цу је ли шће у исто вре ме, са 
кру ша ка, тре ша ња и бре скви је већ опа ло, орах, ви сок, ма си ван, 
по жу  рио је пр ви, др во ја бу ке га још увек др жи на гра на ма, и ле ске, 
та ко ђе, дуж огра де; за ску пља ње и од во же ње ли шћа још има вре
ме на.

Ка фу из не се на те ра су, да ни су још увек то пли, за гре ја ни 
сун цем, па ма кар и зу ба тим, уз ка фу на се че ку глоф, оста ло је од 
не де ље не ко ли ко пар че та. „До ђи”, по зо ве му жа ко ји се већ при
лич но ду го мо та око ва тре.

По ла ко се окре не по ло ви ном те ла у прав цу ку ће, мах не јој 
ру ком да чу је и да ће до ћи чим за вр ши.

„Охла ди ће ти се ка фа”, до вик не му ма ло ка сни је, не успе да 
при гу ши нер во зу, ко ја из би ја из ње ног гла са, муж је за и ста све 
спо ри ји, све је не по крет ни ји, уо ста лом, и она исто та ко, све им 
тра је да ле ко ду же не го ра ни је, то их обо је ири ти ра и нер во зу од 
оног дру гог не мо гу да са кри ју, по не кад ни не по ку ша ва ју.
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„Скроз ће ти се охла ди ти”, по ка же не про ме ње ним то ном док 
Вој то се да за ба штен ски сто чић на спрам ње.

„На обо ду ог њи шта се од ва љу је ка ме ње”, ка же већ са шо љом 
у ру ка ма, „то би тре ба ло по пра ви ти пре не го што се скроз не рас
пад не...”

„Шта би све ту тре ба ло”, пре ба ци мли та во.
Муж тек са да при ме ти ње но не рас по ло же ње. „У пра ву си”, 

пре ба ци, „мно го ства ри би ов де тре ба ло ура ди ти, је ди но што”, 
ди рект но је по гле да, „је ди но што ми за то ви ше не ма мо сна ге”.

„Али до не дав но смо ка кота ко успе ва ли, ио на ко...”, ре че, ни 
не зна што је сад од јед ном та ко не рас по ло же на, ра до ва ла се што 
ће да нас по под не про ве сти за јед но у ба шти ра де ћи. 

„Ка кота ко”, по но ви иза ње не у трал ним гла сом и ма ло ка сни
је, по гле дав ши же ни но ли це пи та: „На шта ци љаш, же лиш ли да 
ми ка жеш не што кон крет но, имаш не ке кон крет не за мер ке?”

„Ево и кон крет но... Ни ка да се овим слу ча јем ни смо по ште но 
ба ви ли, та ко да то са да из гле да оро ну ло, за пу ште но...”

„Али ми смо мно го пу та раз го ва ра ли да ли има сми сла да 
ула же мо у ве ли ко ре но ви ра ње. А ако се до бро се ћам, по след њи 
пут смо се уса гла си ли да не ма...”

„Би ло је то нај јед но став ни је”, пре ко ли ца му пре ле ти иро ни
чан осмех, „и нај ком фор ни је, у том сми слу смо увек би ли за што 
једно став ни ја ре ше ња, да нам не од вла чи па жњу од на ших бит них 
по сло ва.”

„Ма, ко ји је ђа во сад ушао у те бе”, ка же по диг ну тим то ном.
„Ни шта”, ка же од ме ре но, „ни шта ни је ушло у ме не, чи сто 

она ко, раз ми шљам о три ства ри.”
„Ко је три ства ри имаш на уму?”
„Са гра ди ти ку ћу, по са ди ти др во и ро ди ти си на...”
„Ка ко ти је са да то па ло на па мет од јед ном?”
„Ка ко од јед ном”, ка же, по но во има осмех на ли цу „Тре ба се 

освр ну ти око се бе...”
„Да”, ка же од ме ре но... „И шта да ље?”
Ово је че ка ла, овај иза зов, мо мен тал но ре а гу је: „До пу сти ли 

смо да про пад не ку ћа ко ју су са гра ди ли ро ди те љи још уз по моћ 
њи хо вих ро ди те ља, др ве ће смо че шће ва ди ли не го што смо са ди ли, 
сва ки пут ка да смо про це ни ли да се не ће опо ра ви ти... А си но ви...”, 
док при ча гла ва по но во поч не да јој се љу ља, рав но мер но, зде сна 
на ле во, сле ва на де сно.

Сад ви ше ни он не при кри ва нер во зу: „Аман, Ка та ри на, као 
да не знаш... Ку ћу ни је тре ба ло гра ди ти већ смо је има ли, ве ли ку, 
мо жда пре ве ли ку, а у ба шти је би ло др ве ћа, пре ви ше, ско ро да га 
је тре ба ло про ре ди ти, ка ко то обич но бу де у ста рим ба шта ма... А 
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си но ве”, по ку ша да се на ша ли, „ваљ да ни си за бо ра ви ла, има мо 
чак тро ји цу...”

По ку шај ша ле ни је ус пео. „Тро ји цу, тро ји цу”, раз ву че а пре
ко уве жба ног из ра за ли ца јој по но во пре ле ти ис кри вље ни кез, „ја 
по не кад имам осе ћај да не ма мо ни јед ног.”

Муж не ре а гу је, по гле да у Ка та ри ну, те шко му је, ћут ке бри ше 
с бра де не ко ли ко мр ви ца, шо ље су пра зне, ку глоф су по је ли.

Њу од јед ном про ђе во ља да пре ко ре ва, а и за што би то чи ни
ла, по ми сли мр зо вољ но, ка ко да је за све то он сам крив...

Ћут ке по ку пи су до ве, што да по чи ње раз го вор, по ква ри ла би 
рас по ло же ње; а ви ше не го оче ки ва но ле по но вем бар ско по под не, 
обо ма је по ква ри ла.

Док је то пло, по ку ша ће да још ма ло ра ди у ба шти, тем по им 
је ла ган, ис пре ки дан па у за ма, та ко да мал те не сто је на ме сту.

Сун це се спре ма да за ђе, по след њим зра ци ма оба сја не бо, а 
за тим на гло, ско ро као у јед ном ско ку, не ста не у шу ми ко ју мо гу 
да ви де са гор ње те ра се.

Пре ве ла са сло вач ког
Зден ка Ва лент Бе лић




