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МУ ХА РЕМ БА ЗДУЉ

БЕЛЕГНАЛЕВОЈБУТИНИ*

Имо џен је за вр ши ла пси хо ло ги ју, ра ди ла је као пси хо те ра пе ут 
и чи та ла је ту струч ну ли те ра ту ру не нор мал но мно го, ре кла му је, 
знаш, та вр ста ли ца ка кву ти имаш, та ко ши ро ко ли це, оно се сада 
у ли те ра ту ри на во ди као па ра диг ма тич но и илу стра тив но за љу де 
скло не та ко зва ној ре ак тив ној агре си ји, он се на сми јао, то је он да 
до бро, ре као је, ре ак тив на агре си ја, зна чи да са мо ре а гу јем агре сив
но, он да кад ме не ко на пад не пр ви, на сми ја ла се и она, друк чи је, 
ви ше као учи те љи ца, па ни је то баш та ко ре кла је, ни је ре ак тив на 
агре си ја не што што под ра зу мје ва агре сив ну ре ак ци ју са мо на туђу 
агре си ју, не го агре сив ну ре ак ци ју на ту ђе при су ство као та кво, то 
зна чи да је агре си ја ди фолт оп ци ја, пр ви на чин на ко ји се но сиш са 
сви је том, док ци ви ли за ци ја за пра во на ста је ево лу тив ним при ви
ле го ва њем је дин ки ко је ни су ре ак тив но агре сив не, то је оно што 
се зо ве при пи то мља ва ње, па је по че ла да му при ча чу де сну при чу 
о ру ском на уч ни ку ко ји је при пи то мио ди вљу цр ве ну ли си цу, а по
ми њу ћи ту жи во тињ ску вр сту, ре кла је и ње но ла тин ско име, Вул
пес, вул пес, а ње му кроз гла ву про ђе ка ко је при је го ди нудви је, 
ту у ње го вој би бли о те ци у Осна бри ку, го сто ва ла мла да ау стриј ска 
књи жев ни ца, Кор не ли ја се зва ла, са не ким сла вен ским пре зи ме ном, 
не ка лу да де бе ла дар кер ка, ко ја је су ге стив ну чи та ла сво ју ду гач ку 
пје сму ко ја се зва ла „Вул пес, вул пес”, би ло је не чег чуд но ерот ског 
у тој пје сми, он оно мад ни је ка пи рао ре френ ско по на вља ње те ла
тин ске ри је чи, а са да му је би ло ја сно да је Кор не ли ја вје ро ват но 
алу ди ра ла на ту лу ду при чу о Ди ми три ју Бе ља је ву и и ње го вом 
екс пе ри мен ту у ко ме су кроз са мо не ко ли ко ге не ра ци је ли си це по
ста ја ле нео бич но слич не пси ма, са мо за то јер је ме ђу соб но па рио 

* Од ло мак из ро ма на у ру ко пи су Не ви дљи ва дру жба.
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оне нај ма ње скло не ре ак тив ној агре си ји, знаш ка ко је то из гле да
ло, при ча ла је Имо џен, он при ђе ка ве зи ма у ко ји ма др же сто ти не 
ли си ца и ско ро све су спрем не да ско че на ње га, рас тр га ле би га да 
ни су у ка ве зу, оне гри зу и ру ке ко је их хра не, али ме ђу дви је или 
три сто ти не бу де не ка ко ја ни је та ко агре сив на, он узме та кву, па 
из дру ге гру пе узме не ку слич ну, муж ја ка и жен ку и би ра стал но 
та кве, па се кроз не ко ли ко ге не ра ци ја агре сив ност из гу би, вр ста 
по ста је при пи то мље на, али де ша ва ју се и не ке ко ла те рал не про мје
не, те при пи то мље не ли си це су ма ње, гла ве су им уже, на ро чи то 
че љу сти и што је на ро чи то ка рак те ри стич но, на ти је лу им се по ја
вљу ју ма ла остр ва де пиг мен ти са ног кр зна, то су оне би је ле пје ге, 
ја ко че сте код па са и ма ча ка, па и дру гих при пи то мље них жи во
ти ња, да, ре као је и код ко ња, и сје тио се не че га што је кре нуо да 
из го во ри, а од у стао је, јер би по тра ја ло да об ја сни, а ни је же лио да 
је пре ки да, сје тио се оне Ба ла ше ви ће ве пје сме, За мном ци ка, за 
мном по тра га, а пре да мном пут за До вра га, бар да ми је фи ћок ра
ки је, ту би мо гло да се са кри је, још кад он да свир ци на га ре, све ћу 
да ти, све ћу про пи ти, са мо не ћу мо је ма ло ма га ре, с бе ле гом на ле вој 
ко пи ти, ни ко ме не не зна слу ша ти, ко мој вер ни дру гар уша ти, за 
мном ићи и са ња ри ти, а не ква ри ти, и док је она на ста вља ла да при
ча, ње му се у гла ви вр ти ла ме ло ди ја те пје сме, па је кроз мело ди
ју чуо да по сто ји те о ри ја ка ко се оно што је ру ски ге не ти чар успио 
вје штач ки на фар ми за не ко ли ко го ди на, де си ло и у при ро ди, спон
та но за не ко ли ко хи ља да го ди на, али да ни су та ко на ста ле са мо 
до ма ће жи во ти ње, не го да је и да на шња људ ска вр ста за пра во само
при пи то мље ни хо ми нид, са мо при пи то мље ни ве ли ки чо вје ко ли ки 
мај мун, ре зул тат ево лу тив не при ви ле ги је ко ју сти чу ор га ни зми 
ма ње скло ни ре ак тив ној агре си ји, за то што су они и ге не рал но 
здра ви ји и ста бил ни ји, по што ре ак тив на агре си ја кроз ус пут не 
хор мо нал не из ли ве ства ра уну тра шњу ште ту, да се и не го во ри о 
мно го ве ћој мо гућ но сти да агре сив на ин ди ви дуа скон ча при је но 
бу де има ла при ли ку да иза се бе оста ви по том ство, не го кад је ри јеч 
о не кој ма ње агре сив ној, из те тво је при че ис па да да сам ја не ки 
ата ви зам, ре као је, не знам те до вољ но да бих мо гла да ка жем да си 
ја ко склон ре ак тив ној агре си ји, до да ла је, ма да не ке тен ден ци је 
очи то по сто је, ево и кад је овај тип при шао сто лу да тра жи ци га
ре ту, те би се ти је ло нај при је згр чи ло, као да си оче ки вао да те на пад
не, од мах нуо је ру ком, па мо ра чо вјек да бу де опре зан, од го во ри
ла је да и не мо ра то ли ко, у то ври је ме они још ни су би ли ви дје ли 
јед но дру го го ли, па се она на ша ли ла и ре кла да мо жда и гри је ши, 
да он мо жда не гдје има не ки бе лег, на сми јао се за до вољ но, то ћеш 
мо ра ти са ма да ви диш, па јој се при бли жио и шап нуо јој: А ти си 
мо је ма ло ма га ре с бе ле гом на ле вој ко пи ти, ре као је то, на рав но, 
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на ње мач ком је зи ку, бо је ћи се да ће да за зву чи глу по, због тог ма
га ре та, али њој је би ло слат ко, па је ре кла да је њен бе лег ви ше на 
ле вој бу ти ни, не го на ле вој ко пи ти, но да ће већ да ви ди, до бро је 
за пам тио тај раз го вор, та да је схва тио да Имо џен мно го ли је по 
зна да при ча, да во ли да је слу ша, што му се са же на ма ни је пре
че сто де ша ва ло, углав ном су оне слу ша ле ње га, за хва љу ју ћи тим 
ње ним при ча ма чак је по чео и ви ше да чи та на уч но по пу ла р ну 
ли те ра ту ру, а ра ни је је све то пот пу но иг но ри сао, Имо џен је, ето, 
има ла име ко је би на ни Де вли би ло пот пу но гро зно, она би би ла 
си гур на да је Имо џен му шко, по што, зна се, жен ска име на мо ра ју 
да за вр ша ва ју на „а”, па ће и сва ка не срет на Инес вр ло ла ко и врло 
бр зо ко ло кви јал но би ти пре кр ште на у Ине ску, до жи вје ла је на на 
Де вла и ври је ме кад ће у Ви со ком би ти по мо дар ство дје вој чи це 
на зи ва ти Иман, али то је мо гла да под не се, за њу су чи тав жи вот 
иман и вје ра би ли си но ни ми, па јој је сва ка Иман ипак ау то мат ски 
би ла жен ско као и сва ка Ве ра и Вје ра, што опет не зна чи да би јој 
се до па ло име Фејт, Имо џен је во ље ла сво је име и ни је јој би ло 
дра го кад би га скра ћи ва ли би ло као Ими, би ло као Џе ни, њих 
дво је још уви јек ни су до шли до игре да ва ња име на не по сто је ћој 
дје ци, али је при лич но си гу ран да се њој не би до па ла иде ја да јој 
се син зо ве Ерол, по што она пре зи ре Еро ла Фли на ко ји је, из гле да, 
био склон ма ло љет ни ца ма до мје ре да би ко ју де це ни ју ка сни је вје
ро ват но за гла вио на те шкој ро би ји, Имо џен је јед на од оних же на 
ко је код пи та ња род не рав но прав но сти не при зна ју исто риј ски 
кон текст, уо ста лом и про тив име на Му ха мед би би ла не због то га 
што има не што про тив исла ма као та квог, не го због Ај ши не до би 
у ври је ме кад су је уда ли за По сла ни ка, не да би њој уоп ште па ло 
на па мет да би он из не ког раз ло га же лио си на на зва ти Му ха мед, 
по што му се из име на ни је ви дје ло да му је мај ка му сли ман ка и 
да, ка ко је то не за бо рав но фор му ли сао је дан са ра јев ски глу мац, 
по ро дич но пар ти ци пи ра у исла му, уо ста лом, тај ми је ша ни брак 
ње го вих ро ди те ља, ка ко се то уо би ча ва ло на зи ва ти и био је раз лог 
иде је да ће по ћи не гдје да ле ко пре ко оке а на, у Аме ри ку, Ка на ду, 
Ау стра ли ју, на Но ви Зе ланд или Та сма ни ју, по што је кру жи ла фама 
да те зе мље ши ро ко ра ши ре них ру ку до че ку ју пипл ин микст ме ри
џис, по сто ја ла је, ме ђу тим, и дру га те о ри ја, по ко јој су Аме ри кан
ци при ма ли му сли ма не, Ка на ђа ни Ср бе, а Ау стра ли јан ци Хр ва те, 
али њу се ње го ви ро ди те љи од ба ци ва ли, мо жда и као зад њи тр зај 
иде је да свој брак сма тра ју не ком вр стом при ви ле ги је, ни је он та
да раз ми шљао о то ме ка ко је њи хов брак ути ца ла раз дво је ност на 
по чет ку ра та, кад су сви оче ки ва ли да ци је ла ствар не тра је ду же 
од не ко ли ко мје се ци, кад су мај ка и он успје ли из и ћи из Са ра је во до 
Ви со ког, код на не Де вле, а отац остао у Са ра је ву због рад не оба ве зе 
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и да чу ва стан, кад би се ри јет ким при ли ка ма чу ли те ле фо ном, кад 
би отац мо гао до ћи до са те лит ског, ни су се сва ђа ли, али то ни је 
зна чи ло ни шта, са мо што он у то ври је ме ни је био свје стан то га, 
и кад је отац сти гао до Љу бља не, два де се так да на по сли је њих, у 
пр ви мах све је из гле да ло иди лич но, Оди сеј, Пе не ло па и Те ле мах, 
без Ита ке, али Ита ка ће се већ про на ћи, ма кар у са ве зној др жа ни 
Њу јорк, али то ни је по тра ја ло, ма да је он ду го иг но ри сао сиг на ле 
и до ка зе, још у Сло ве ни ји је би ло на го вје шта ја сло ма, а у Ау стри ји 
се то ви дје ло мал те не од пр вог да на, ма кар из на кнад не пер спек
ти ве, од но сно са мо из на кнад не, као кад чи таш кри ми на ли стич ки 
ро ман, па ти до бар пи сац ци је ло ври је ме да је на го вје шта је ко је 
уби ца, а ти те на го вје шта је не ви диш, јер те ву че за плет, а пи сац је 
ча роб њак па те на го вје шта је оста вља ус пут, та ко гдје је нај у збу дљи
ви је, а ти не при ми је ћу јеш, јер ни си Хер кул По а ро, али ка сни је, 
кад По а ро оку пи све за ин те ре со ва не да им об ја сни шта се де си ло, 
кад кре не да при зи ва све те де та ље ко ји су га во ди ли ка исти ни, 
ти се сје ћаш ама баш сва ког од њих, али им кад је тре ба ло ни си 
схва тио сми сао, та ко су, ето, и ме ђу кључ не сим бо лич не и емо тив
не ши фре љу ба ви ње го вог оца и ње го ве мај ке би ли му зи ка и по е зи ја 
Ар се на Де ди ћа, кад год би Ар сен до ла зио у Са ра је во, они би ску па 
ишли на те кон цер те, а и по че та ка сво је љу ба ви су се при сје ћа ли 
пре ко ње го вих пје са ма, мај ку је у ра ту пр ви пут ви дио да пла че, 
тад су њих дво је би ли у Ви со ком, кад је на те ле ви зи ји ишла пје сма 
ко ју је Ар сен от пје вао са Ке ма лом Мон те ном, оно „Ја се на дам”, 
па та ко и ње му ни је би ло ни чуд но ни нео бич но, што је ње гов отац 
у тим њи хо вим пр вим за јед нич ким да ни ма у Ау стри ји, не пре ста
но пје ву шио ону јед ну но ву Ар се но ву пје сму, ону об ја вље ну 1993. 
го ди не, на ал бу му „Ти хи обрт”, ону ко ја отва ра ал бум, Ја чу јем 
ка ко ноћ ко ра ча, од те бе глас ни до бар ни зао, као стра шне ви је сти, 
зна ко ви на не бу, из ме ђу нас рат је стао, отва рам вра та у ју тро ни
је мо, а пре ко но ћи сни јег је пао, ка ко си да ле ко, ка ко си да ле ко, 
из ме ђу нас рат је стао, та ко се и зва ла пје сма, „Из ме ђу нас рат је 
стао”, отац је обич но пје ву шио са мо те пр ве дви је стро фе или на
ста вљао мр мља ју ћи, све до оног ре френ ског сти ха о лу та њу ки шном 
Ве не ци јом, гдје би име гра да опет раз го вјет но из го во рио, знао је, 
на рав но, да су њих дво је на брач но пу то ва ње ишли у Ве не ци ју, 
али ни је пре тје ра но па жљи во слу шао њи хо ве дво сми сле не жа ло
пој ке о ки ши ко ја их је пра ти ла, па та ко, ис па да, ни је па жљи во 
слу шао ни оче во пје ву ше ње, јер му се тек у успо ме ни ука зао ње гов 
сми сао, из гле да да је ње гов отац још док је био у Са ра је ву, а он и 
мај ка у Ви со ком, док их је раз два ја ло ваљ да је два не ких три де се
так ки ло ме та ра, ко ји су, ме ђу тим, он да из гле да ли ве ћи од три де сет 
хи ља да ки ло ме та ра, уби је дио се бе да је рат стао из ме ђу њих, може 
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би ти да су они има ли про бле ма и не по сред но пред рат, уо ста лом, 
кад је рат по чео ње му је би ло ше сна ест, а по ма ло је и кли ше да се 
бра ко ви че сто рас па да ју чим ди је те или дје ца те о рет ски мо гу ко
ли ко то ли ко да се оса мо ста ле, пи тао се по сли је да ли се ње гов отац 
сму вао с не ком жен ском у Са ра је ву, ни су на жа лост ни кад успје ли 
да се збли же на на чин да мо же ди рект но да га пи та та ко не што, 
али ако и је сте, сум њао је да му је то би ло по себ но ва жно, ни је он 
тих да на био ту жан јер му је не до ста јао не ко у Са ра је ву, ту жан је 
био јер му је не до ста ја ла вла сти та же на у тре нут ку у ком је она 
би ла крај ње га, има код Бор хе са у јед ној од по сљед њих ње го вих 
књи га пје сми ца ко ја се зо ве „Но стал ги ја за са да шњо шћу” гдје се 
опи су је не ки чо вјек ка ко раз ми шља ка ко би све у жи во ту дао да 
је у том тре нут ку са сво јом во ље ном на Ислан ду, па да та мо ди је
ле са да шњост као да ди је ле му зи ке или ја бу ку, а да је баш у том 
тре нут ку тај исти чо вјек са сво јом во ље ном био Ислан ду, та ко му 
се чи ни да се у то ври је ме осје ћао ње гов отац, са мо у још ту жни
јем ре ги стру, мај ка је, за раз ли ку од ње га, би ла ди рек тан ак тер у 
тој дра ми, па и ако ни је мо ра ла би ти си гур на ка ко се тач но отац 
осје ћа, мо ра ла је ба рем да слу ти или да се при бо ја ва, она ис пр ва 
ни је ми сли ла да је рат стао из ме ђу њих, али је ка сни је у то по вје
ро ва ла вје ро ват но и сна жни је не го отац, и та ко су њих тро је про
во ди ли ве че ри рас пра вља ју ћи ко је апли ка ци је тре ба да по пу не, 
да ли не ке пре ко Цр ве ног кр ста ко је су ваљ да нај по у зда ни је, одно
сно има ју нај ве ћу шан су да бу ду при хва ће не, а ко је би их од ве ле 
у Ка на ду или да иду ди рект но пре ко Аме рич ке ам ба са де што има 
ма ње вје ро ват но ће да про ђе, али би би ло бо ље или да га ња ју не ку 
мут ну ком би на ци ју пре ко аген ци је ко ју у Гра цу др жи не ка кав Ра де 
из Ле сков ца




