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РАН КО РИ СО ЈЕ ВИЋ

ДВИЈЕКРАТКЕПРИЧЕ

ПО ЗИВ НА ПО ВРА ТАК

Ако ми слиш да за и ста до ла зиш и од ла зиш, то је за блу да. 
До зво ли да ти по ка жем пут на ко ме не ма до ла ска и од ла ска.

Из јед не зен при че

До шло је ври је ме о ко ме у свом ски та лач ком жи во ту ни си раз
ми шљао. Ври је ме ста ро сти, у ко ме пред со бом ви диш са мо да нас, 
ако си већ до че као ју тро. Ка да лег неш, уве че, оку пе те дру га чи је 
ми сли, са свим но ве, а у ства ри ве о ма ста ре. Мно го ста ри је од те бе. 

Не мо жеш ви ше ни шта би ти, осим сје ћа ње. Око ли на то зна 
бо ље од те бе. Не до пу шта ти да се у би ло че му так ми чиш с млади ма. 
Тво је ти је ло се бу ни про тив те бе, не са мо да тра жи ви ше од мо ра 
не го из ми шља ау то и му не бо ле сти. Шта је то? – пи тао си се. Исте
као га рант ни рок, да ти ка же мо ме та фо рич ки. Шта, он да, да ра
дим? Зар мо раш не што ра ди ти? Мо рам. Та кав сам. Бар да се не што 
за пи там. Да за бо ра вим. Зато и по сто је пи та ња. Она нај кра ћа и 
нај јед но став ни ја. Али не баш ла ка. Хај де, по кре ни се!

Гдје си са да? Не гдје сам не го гдје си, јер то пи там оног се бе 
ко ји се са мо сје ћа, вје ро ват но при хва та ју ћи све већ го ре опи са но 
у оних не ко ли ко крат ких ре че ни ца. То је два да су ре че ни це, али 
ипак је су. Да кле?!

У овом тре нут ку, док сво диш крат ки и не ја сни ра чун сво га 
жи во та, гдје си? Огле даш се око се бе, све ти је од јед ном не по зна то. 
Го ди на ма си ма штао о то ме, чи тао про спек те, про у ча вао кар те и 
пла но ве, ску пљао па ре, а ево са да као да је ра дост у те би на гло 
пре сах ну ла. Ка ко се то де си ло? У ко ме се то тре нут ку де си ло? 
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Пре ла зио си из јед не са ле Лу вра у дру гу, се лио се од Ле о нар да 
ка Ру бен су, ухва тив ши од јед ном у се би не ки да ле ки знак да ста неш, 
да раз гле да ње ви ше не ма сми сла јер не до пи ре до оног ди је ла тво је 
ду ше ко ји си хтио, кре ћу ћи се, не пре ста но, хра ни ти и на по ји ти на 
пра вом из во ру. 

Или си ми је њао ли ни ју ме троа ка ко би свра тио на чу ве ни бу
вљак, али во зо ви су од јед ном за те бе оти шли у бес тра ги ју, слу шао 
си их у да љи ни ка ко бе сми сле но лу па ју и кло па ра ју. Ни је дан не 
иде та мо гдје би ти се ишло. 

Гдје сам? – пи таш се. Шта то ов дје ра дим? 
За и ста, ни шта ту ни је на пра вље но по тво јој мје ри и за те бе. 
Бје жи, ду шо мо ја, ка оним стра на ма ко је пам ти мо, јер се овом 

хра ном, овим из о би љем по сву да на о ко ло, из гле да, бо ле ћи ва мо ја, 
ти не мо жеш ви ше хра ни ти. Ни си ти од оних ко ји гдје за но ће, ту 
им је по сте ља, ко ји дру гог до ма не ма ју осим ове ку по ле не бе ске. 

Ни си, пуст и са мо тан, од оних ко ји ни су оста ви ли у да ле ком 
гра ду, у да ле кој ули ци не ја сног име на, у ма ле ној ку ћи мо жда, са 
та ва ном, или пак обич ном ста ну ка квих је на ми ли о не, ни ку че ни 
ма че – у те би се од бље ску ју ли ца и име на нај дра жих ко ји оче ку ју 
крај те ле фо на, из ла зе на ка пи ју да ви де по шта ра, е, да би јед ну ри
јеч, јед ну ре че ни цу, не ку по ру ку од те бе до че ка ли. 

Не, та кве си су сре тао, пи тао се шта им је у ду ши, ко ме при
па да ју, шта оче ку ју, про ла зни ци жи во та! 

Гле даш ве ли ке и не по зна те зви је ри у зо о ло шким вр то ви ма, 
али у ми сли ма ти се мо та оли ња ла ста ра мач ка ко ја дри је ма уз 
ста ру пећ или оби је ни ра ди ја тор, у уши ма ти тан ки ла веж ку че та 
што је већ од ра сло и ко је те мо жда ни пре по зна ти не ће кад спу
стиш ру ку на вра та ма лог вр та уто ну лог у ноћ ну ти ши ну. Пре ну
ће се и су ну ти пре ма вра ти ма би је сно ре же ћи, лу до ла ју ћи. А ти 
с ове стра не, сав ус треп тао, пи та ћеш се – је ли сав твој пут имао 
сми сла? 

А мо жда је у твом по врат ку је ди ни пра ви сми сао тво јих пу
то ва ња. Оном ко нач ном. Ако ни због че га дру гог, због по врат ка 
тре ба ло је от пу то ва ти. Тре ба ло је за пу ти ти се у да ле ку зе мљу и 
да ле ке гра до ве, због тог по врат ка. 

Шта је пра ви по вра так? Гдје да се вра тим? Ко ме ту оче ку је?
Мо ји су пре ци стал но бје жа ли, па су и ме не на у чи ли то ме, а 

да ни сам знао да мо ја пу то ва ња ни су от кри ва ња не го бје жа ња. 
Ко ли ко смо са мо про ми је ни ли бо ра ви шта? Ко је је мо је, гдје тре ба 
да се вра тим, ко нач но и вјеч но? Да до би јем бар не ко оби љеж је на 
гро бу са име ном и пре зи ме ном. 

Али, че му то? Ко ли ко је гро бо ва оста ло та мо гдје ви ше ни ко 
не зна сми сао би ло чи јег гро ба и ње го вог име на?! На ро чи то оних 
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гдје нат пис ни је до вр шен, сто ји већ го ди на ма име ро ђе ња, али 
не ма го ди не смр ти. Као да ту тре ба да бу де са хра њен сам Аха свер. 

То је сан. Вр ло јед но ста ван. Мај ка ми до но си чај. Ле жим у 
кре ве ту, бо ле стан. Кад оздра виш, ти ћеш оти ћи, ка же ми. 

Али ћу се вра ти ти, од го ва рам јој. 
Гдје да се вра тиш? Ме не ви ше не ће би ти ме ђу жи ви ма.
То ни је ва жно, од го ва рам јој. Вра ти ћу се да ле жим по крај 

те бе, кад већ не ма оца ко ји је остао та мо, у Ру си ји, ка ко си ре кла. 
Оста ви се то га, бу ди на пу ту чак и ка да умреш. Као пра ши на 

по ко јој га зиш. Не ка че сти ца у вје тру што ду ва тим пу те ви ма, час 
у јед ном, час у дру гом смје ру. 

ШПИ ГЛО ПУ НО ТАЈ НИ*

Сва ко огле да ло има сво је тај не, ни је то ни шта ни но во ни 
не у о би ча је но, али ме не за ни ма ис кљу чи во на ше ве ли ко огле да ло, 
зва но шпи гло. Иа ко је би ло ме ни да ро ва но, у ври је ме ру ше ња хо
те ла „Бал кан”, за вр ши ло је у мај чи ној со би. То ми се чи ни ло при
род ним сли је дом до га ђа ја. 

Мај ка је би ла из не на ђе на по кло ном. Ни сам јој ре као ни ко га је 
по кло нио, ни ко ме је тај по клон уру чен. Зна ла је ода кле је и то јој је 
би ло са свим до вољ но. Ина че ни је би ла ра до зна ла осо ба, на сто јала 
је да се др жи не ког свог сред њег пу та на ко ме има све га по ма ло. 
Оних не ко ли ко при ча ко је је об ја ви ла у бе о град ској Прав ди ви ше 
су оду ше ви ле нас не го њу са му. Чи та ла је мно го, све што би јој 
до шло под ру ке, на ша кућ на би бли о те ка има ла је и чи сто жен ских 
књи га, ка ко смо од ре ђи ва ли љу бав не ро ма не, her zig, али су пре о вла
ђи ва ле књи ге Срп ске књи жев не за дру ге и још не ко ли ко озбиљ них 
из да ва ча. По себ но је во ље ла ро ма не из срп ске исто ри је, при че о 
кра ље ви ма, Све том Са ви, и на род не пје сме и бај ке. Кроз све то смо 
про шли и ми, сво јом во љом или ње ним на ме та њем. Стр пљи во и 
упор но, на кра ју би смо про чи та ли. Све су ње не при че го во ри ле о 
то ме, као да је хтје ла да на ста ви час еп ску при чу, час Ко чи ће ве 
зми јањ ске мо ти ве. Ни је во ље ла со ци јал ну књи жев ност што је као 
за ра за ула зи ла у шко ле и омла ди ну. Кр ле жа јој је био стран, оста
ле ни је хтје ла ни да ви ди, чак ни со вјет ске пи сце. Ни је се упу шта
ла у рас пра ве о то ме, све је то за њу би ла ствар ср ца, а не ума. 

Али, сва ку је бај ку зна ла го то во на и зуст. Ту ни је пра ви ла раз
ли ке из ме ђу фран цу ских, ње мач ких или ру ских бај ки, све су јој 
би ле јед на ко дра ге, иа ко је Ан дер сен не ка ко био на пр вом мје сту. 

* Прича органски припада роману Бескућник, али сам је изоставио из ко
начне верзије. (Прим. аутора)



893

Све ово при чам због огле да ла у ко ме је ви дје ла се бе из ван 
овог про сто ра и сво га вре ме на. 

Го во ри ла је: 
Пр ви пут сам ви дје ла се бе у том шпи глу, што су га ку пи ли 

Узу но ви ћи кад су пре у зе ли „Бал кан”, пред мо ју уда ју. У ње му сам 
угле да ла дје вој ку, об у че ну у вјен ча ни цу, ко ју сам зна ла и ни сам 
зна ла. Огле да ла сам се из не на ђе на сво јом сли ком, схва та ју ћи да 
ни ка да ви ше не ћу би ти та ко ли је па као што сам у ње му, том ча
роб ном шпи глу, у том ван вре ме ном тре нут ку. Ту сам сли ку за
пам ти ла и дра жа ми је од ових не ко ли ко фо то гра фи ја ко је још 
чу вам. То ли ко сам се би ла на ви кла на ње га, да сам по не кад је два 
че ка ла да одем у ка фа ну на са ста нак са мо да бих се ви дје ла у 
шпи глу. Има ла сам ути сак да се и оно ра ду је том мом огле да њу. 
Још са мо ово, дра го ми је то шпи гло и због про сте чи ње ни це да 
ни је из Бе ча не го из Три е сте. 

У тој је ре че ни ци би ла сва она, јед но став на и ком пли ко ва на. 
Али не са мо она, вје ро ват но је и сва ка од ње них дру га, чла ни ца 
Ко ла Срп ки ња Ба ња лу чан ки осје ћа ла не што слич но. Са мо што је 
она мо гла да се огле да и по сли је ру ше ња „Бал ка на”. 

И Трст је, мај ко, би ла Ау стро у гар ска.
Дру га чи ји је сви јет та мо, Ђор ђе мој, не за бо ра ви то ни ка да. 
Шпи гло ће у на шој ку ћи би ти све до ње не про да је, ка да смо 

га пре ни је ли код нас у „Пе ла ги ће ву”, гдје смо га ста ви ли на крај 
ход ни чи ћа, у по лу мрак у ко ме смо се огле да ли и ни смо. Ви да је
сте, али ка ко год да осви је тли мо ход ни чић, уви јек је то био кон
тра лихт и ли це је би ло у сје ни. 

Во лим да сам сва у сје ни, го во ри ла је мај ка, да не ви дим сво
је про па да ње. 

Бо лест је та да већ ухва ти ла ма ха и она ни је има ла ону не ка
да шњу свје жи ну и жи вост ко ја је пли је ни ла му шки сви јет и пла
ши ла ње не про тив ни це. 

Има ла је сво је обо жа ва о це, ка ко не би има ла. Знао сам не ке 
из Ба ња лу ке, али оне из Бе о гра да ни сам. 

Знао сам, игра ју ћи се, ре ћи: Огле да ло, огле дал це, ко је нај
љеп ши на сви је ту? Оно ми је од го ва ра ло: Тво ја мај ка!




