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МИ ЛАН ТО ДО РОВ

ТРИПРИЧЕ

ЛЕ ПА СИ

„По след ње же не у мом жи во ту.” 
Кад је то не ка ко му ца ју ћи из ја вио, за зво ни ло је на цр кви Имена 

Ма ри ји ног два на ест са ти.
Ка то лич ка пор та је, ина че, згод на за сен ти мен тал не раз го во

ре. Као да се на ла зи у па пер ја стом па зу ху ан ђе ла. Па зух је склон 
ра зним ми ри си ма. Ни шта ни је нео бич но.

„Сад смо нај лу ђи”, ре као ми је, „сад кад нам се мач сма њу је 
и кад се зе мља отва ра под на ма као бу ду ћи гроб.”

Има ли смо за јед но ви ше од сто го ди на.
Био је раз ве ден и че сто је ме њао парт нер ке. При знао ми је и 

да је по чео да пи ше.
На сај ту за исти ни те ерот ске при че, чи јег име на у овом тре

нут ку не мо гу да се се тим, об ја вио је не ко ли ко сво јих до го дов шти
на са же на ма.

„Ре ци ми, мо лим те адре су сај та на ко ме об ја вљу јеш.”
„Не мо гу. По след ња парт нер ка ми пре ти да ће ме ту жи ти, јер 

се пре по зна ла у при чи.”
По ми слих, и ја имам исти про блем. Же не са мном при ча ју на 

је зи ку ко ји не раз у мем.
Због то га, а мо жда и не, би ло ми је дра го што се мој ста ри 

при ја тељ ко га са да рет ко ви ђам, од лу чио да пи ше о сво јим ин тим
ним ко ви тла ци ма.

Увек сам, на и ме, сма трао да пи сац не мо же да бу де за коп чан 
шлиц, не го мо ра да се раз го ли ти на ули ци, шта ули ци, бу ле ва ру 
пу ног ра до зна лог све та и ка же: Ево ме, пр љав сам, ко же ли не ка 
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ме сло бод но за да ви сул та но вим сви ле ним гај та ном и про бо де гло
го вим ко цем, за сва ки слу чај.

Ни кад се ни ко од тих чи сту на ца не ја ви.
По пи ли смо сва ко сво је пи ће, пла ти ли за себ но и иза шли.
„Да кле, бра те”, по но вио сам, „ако хо ћеш да знаш шта ми слим 

о тво јим при ча ма, по ша љи ми јед ну за успо ме ну и ду го не се ћа ње”.
То рањ ка те дра ле је био и да ље ви со ко у не бу. Не бо је би ло 

без об лач ка, не де фло ри са но, спрем но за рај ко ји нам је из ми цао 
за јед но са че тр де сет или мо жда за нас хри шћа не и ви ше де ви ца 
ко је нас та мо че ка ју.

Ни је ми обе ћао ни шта.
По сле не ко ли ко да на имеј лом ми сти же сле де ћа ње го ва крат

ка при ча. Пре но сим је без цен зу ре. Мо лим чи та о це че лич ни јег 
мо ра ла да ов де од у ста ну од чи та ња.

При ча је на сло вље на као „Де вој ка ко ју сам по пио”.
За ни мљи во, по ми слих.
Да ли сам ја по пио по не ку де вој ку?
Сва ка ко.
Али пи ле су и оне. Хва та то кад кре не.
Елем, ево нај зад при че:
„По зна вао сам је де ли мич но и не пот пу но, ако та ко мо же да 

се ка же. 
Ви ђао сам је по вре ме но на не ким јав ним ме сти ма и та да би

смо са мо клим ну ли очи ма јед но на дру го. Ни сам ми слио да сам јој 
за ни мљив. Ипак, јед ног да на сам јој при шао и без око ли ше ња пи тао 
да ли би же ле ла да са мном по пи је ча шу не ког до бро охла ђе ног 
ви на.

Где, пи та ла је.
То је био по лу при ста нак и ја по ми слих да не ма од то га ни шта, 

да је то опет онај не му шти му шкожен ски раз го вор ко ји ни је дан 
пре во ди лац не уме до слов но да пре ве де.

Ре као сам јој: Ис под ка ме но ло ма.
За треп та ла је.
Зе заш?
Не, то је мо ја оми ље на ка фа на. Ни је да ле ко од цен тра гра да, 

а на зив је до би ла по прет ход ном по слу ње ног вла сни ка. Он је, 
на и ме, дро био ка мен у Бе о чи ну за це мент, цео жи вот и од то га су 
му чак и очи по ста ле бе ле.

Још јед ном је за треп та ла.
Да кле, ни шта. Не даш. 
У ре ду, ре кла је. Во ди ме та мо. Али, са мо на ле по ви но и по сле 

оста је мо при ја те љи. Раз у меш?
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Све сам раз у мео и ни шта ни сам раз у мео. Осим то га, то је било 
вре ме зва но по лу вре ме у мом жи во ту. Ра ста јао сам се од сво је нај
ве ће љу ба ви у жи во ту, ко ја упра во про ла зи, као воз кроз по след њу 
же ле знич ку ста ни цу.”

То са во зом ми се до па ло. Али, са да је још и го ре. По след њи 
во зо ви нам од ла зе и не ма на де да ће но ви до ћи, јер од мах за во зом 
ру ше ста ни це.

Али, да се вра тим при чи.
„Де вој ка је до шла тач но у осам на до го во ре но ме сто. Од мах 

сам при ме тио да је све ча но об у че на и по ми слио да од сек са не ће 
би ти ни шта и да ће се све све сти на још јед ну не у хва тљи ву же ну. 

На ру чи ли смо пе че ну реч ну ри бу, кром пир са ла ту ко ју нам 
је пре по ру чио ко но бар и ли тру бе лог ви на. Шар до не ко ји сам ја 
иро нич но звао пар до не, јер ми је увек сме тао ње гов по ма ло ца класт 
ми рис. У то вре ме во дио сам днев ник сво јих ве за са же на ма, ко је 
сам због џен тлмен ске при ро де свог би ћа, име но вао из ми шље ним 
име ни ма. До си је мо јих успе ха код њих се сла бо пу нио. Раз у ме се, 
мо гао сам да из ми шљам, али че му и ко ме би то ишта зна чи ло. Пре
о ста ло ми је са мо да бу дем тр пе љив. Ипак, де вој ка ко ју ћу зва ти 
Анел би ла је за ни мљи ва. Ње на за ни мљи вост као да је из ла зи ла из 
ње них ду бо ких („При ја те љу, то је ба на лан епи тет!”) цр них очи ју. 
Све вре ме сам се пи тао да ли је не ви на. Ми слим, то ми није мно го 
зна чи ло у по гле ду ње не мо рал но сти. Ако је још де ви ца, он да од 
мо јих за ми сли не ће би ти ни шта. Уко ли ко ни је, то по већа ва шан се. 

Ис пи ли смо пр ве ча ше и ви део сам ка ко јој се очи по ма ло 
ца кле.

По ми слих, мо жда она и ни је без ду шни ца по пут то ли ко дру гих.
Утом је сти гла ве че ра. Ле по пе чен смуђ. Ште та што ни сам био 

гла дан. Ни она ни је би ла глад на, ре кла ми је. 
Ис пи ја ли смо дру гу ча шу ка да сам је ла ко ка жи пр стом до та као 

по ко ле ну, прет ход но бла го за ди гав ши кра је ве ње не ла ке све тло
пла ве лет ње ха љи не. Ни је се ус про ти ви ла. По ву као сам прст услед 
уро ђе не сти дљи во сти, али осе ћај да се не што по ме ра ме је ла ко 
про тре сао.

Ипак, пла шио сам се ћор ка и ни шта ни сам пред у зи мао, са мо 
сам ла га но ис пи јао пре хлад ни и без о се ћај ни шар до не. Она ме је 
гле да ла оним очи ма. Сад, те шко ми је да опи шем ка кве су то очи. 
Углав ном, то је не треп ћу ћи, не ми, ду ги, вр ло ду ги по глед.

Ни је у то ме би ло ни чег бе стид ног, али онај мој се по чео бу
ди ти. Он, на и ме, увек пре ме не пред о се ти до га ђа је.

Сад, не мо гу да твр дим да је увек у пра ву, по го то во у овом 
слу ча ју ка да до га ђа ја ни је ни би ло. Или га је би ло ви ше не го да 
га је би ло ре ал но.”
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Раз ву као си то, при ја те љу, ми слим. Не ма ту ни шта од ак ци је.
Он ипак на ста вља:
„За мо лио сам ма то рог, ћо ра вог ко но ба ра чи ја је сме на упра во 

по че ла да нам до не се још јед ну бу тељ ку пар до неа, али за онај та мо 
сто, ре као сам. Сто је био у уса мље ном углу. Хра ну, не так ну ту, ре
као сам мо же да скло ни или по је де. На ру чио сам му и јед но пи во 
при де, по што је ре као да од ви на до би ја жга ра ви цу. Де вој ка је ра до 
при хва ти ла мој пред лог. Отво ри ли смо но ву пр ву ча шу, куц ка ју ћи 
се. А во тре сан те – иа ко ни смо би ли на ви. На про тив.

У не ком тре нут ку се по ја ви ла цр на де вој чи ца на вра ти ма са 
ру жа ма. Да ли да јој ку пим кич ру жу. Од мах нуо сам. Де вој чи ца 
је при шла де вој ци са ко јом сам се део и ду го је не мо по сма тра ла а 
за тим ре кла:

„Ала си ле па, пич ка ти ма те ри на.”
Сме ја ли смо се. 
Кад је де те оти шло, опет сам спу стио ру ку ис под сто ла и ухва

тио је за бу ти ну ле ве но ге. Ма ло се тр гла, али ни је по ме ра ла но гу. 
Пи ли смо. Ишао сам све да ље. Мој ка жи прст је кли зио пре ко пре
во ја ње них сви ле них га ћи ца, а он да сам... Из ва дио сам га и умо чио 
у ча шу са ви ном и по пио на ду шак.

Она се на сме ја ла.
Мо же и ме ни јед на та ква.
Мој прст је по но во по шао у слат ку аван ту ру.
По пи ли смо це лу бо цу, све та ко са за чи ни ма ње ног те ла.
Иза шли смо.
Да ли ће мо се још ви де ти.
Не, ре кла је. 
Све смо по пи ли пр во ве че.
При ли ком сле де ћег су сре та пи тао ме је да ли сам про чи тао 

ње го ву при чу.
Је сам, ре као сам.
Шта ми слиш?
„Па знаш...као иде ја ни је ло ше, али у за нат ском по гле ду мо

гло је то мно го бо ље...”
По гле дао ме је крв нич ки.
Ћу шнуо сам га по ло па ти ца ма.
„Ле па је, пич ка ти ма те ри на!”

ДЕ МО НИ

У хри шћан ској ка нон ској мо ли тви за бо ле сне ни ка да се, по 
пра ви лу, не на во ди бо лест по во дом ко је се вер ник мо ли бо гу, свим 
све ти ма и ду ху све том. Прем да се на во ди име бо ле сни ка. Бо лест 
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се увек скри ва у не по зна том и че сто је по и сто ве ће на се де мо ном 
ко га је по треб но ис те ра ти из те ла и ду ше обо ле лог.

Ни је то би ло та ко дав но, при ја тељ из сту дент ских да на, а 
доц ни је са мо по зна ник на ули ци, јед ног ле та ме је за мо лио да бу
дем део ње го ве, ка ко је то на звао, реч не па тро ле.

Ни сам мо гао ни да прет по ста вим шта то зна чи.
Углав ном, кад смо се на шли по ка зао ми је де тек тор за ме тал 

ко ји је упра во ку пио.
Ни сам био на чи сто да ли да му се при дру жим.
Шта се ов де, осим за о ста лих бом би мо же на ћи де тек то ром 

за ме тал?
Ме ђу тим, кад бих се се тио ње га, увек сам имао осе ћај да му 

не што ду гу јем. Сту ди ра ли смо за јед но, ки да ли на исте де вој ке. 
Јед ном ми је пре о тео јед ну, се ћам се и да нас. Би ла је ви со ка, хлад
на и тан ка црн ка. Ја сам се не што ус те зао, а он је по звао да иза ђу 
у цен тар гра да где је ста но вао, а за тим под из го во ром да је не што 
за бо ра вио у ста ну, од вео је та мо и иза за кљу ча них вра та, без мно
го ус те за ња, она му се да ла.

Био је ла жов.
Ни сам си гу ран да је то исти на.
Бра те, ре као је, ни кад ду бљи вир ни сам ви део. Ти знаш шта 

то зна чи.
И сад је тре ба ло да ис тра жу је мо ре ку, ви ро ве и ти шља ке.
Оба ла је као не ка кав тон ко ји про из во ди ре ка.
Ре ка је плов на, ме ђу на род на, шле по ви са мо што не по то ну 

док те гле угаљ и наф ту из Ру му ни је уз вод но ка Бе чу и да ље ка Не
мач кој.

И сад је у том то ну тре ба ло про на ћи от ку цај са та ње го ве 
ћер ке, је ди ни це.

Сва ког да на ку па ла се на тој пла жи са оним иди о том, ре као 
је. И он да је, из гу би ла злат ни сат ко ји јој је ма ма да ро ва ла као 
по ро дич ни на кит.

При стао сам из сен ти мен тал но сти. У те лу увек по сто ји дво
стру ки про ток кр ви. Онај мер љи ви и онај не мер љи ви, али јед на ко 
ва жан и сна жан. Мо жда и сна жни ји, јер је ау то мат ски, као ди са ње.

Али, већ та да сам од лу чио да се ма нем се ћа ња. У жи во ту је 
ио на ко пре ви ше бес плод них успо ме на.

Зар је ва жно ко је ко га и ка да?
На дру штве ним мре жа ма је све ви ше ста во ва пре ма ко ји ма 

је секс по тре бан са мо као на чин за про ду же ње вр сте.
Би ла је не ка же на ко ја је има ла већ бли зу ше зде сет го ди на и 

ко ја је сма тра ла да је свет за мо рен сек сом. Ствар је у флер ту, у ле
по ти ко ја се ни кад, ни у ста њу пред сан, не сме до дир ну ти.
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Пре тра жи ва ли смо ду гу оба лу це ло јед но ле то. Пла жа, пе сак, 
вр бе упле те не у ду бо ка су ва ко ри та.

Ни шта ни смо на шли. Ни шта вред но. Кон зер ве, јед ну ка ши ку, 
че по ве од пи ва...њи х је у оба ли би ло нај ви ше. Ра ди ли смо на сме
ну. Је дан је ко пао на ме сту где де тек тор за пи шти, а дру ги но сио 
ни ма ло ла ку алат ку.

Ње го ва же на нас је мо ли ла да пре ста не мо. Че ка ла би нас на 
иви ци пла же или при град ске шу ме са тер мо сом пре ја ке ка фе. Била 
је и да ље ле па иа ко ста ра.

Гу би так ћер ке, та мо не где у Л. А. оста вио је тра га на ње ном 
ли цу, вра ту и очи ма.

Као да је же ле ла да се све то у ве зи са ћер ки ном тра ге ди јом 
за вр ши без да љег ко па ња по ра на ма.

Ко па ли смо и у во ди. Има ли смо ма ла ме тал на ве сла. Све 
уза луд.

Он да нам је не ки чи ча ко ји је про да вао пи во и со ко ве у ча тр
љи по ред пла же ре као да се ма не мо уза луд ног по сла, јер су у све 
ства ри на овом све ту упле те ни де мо ни.

Прет по ста вљао сам да се дро ги ра. Пра ста ри ро кер.
Пи тао сам га да ли је не ка да ви део не ког де мо на. 
Му шког или жен ског?
Би ло ког.
По сто је ра зни де мо ни. Де мо ни ри ба, де мо ни ве сла, де мо ни 

пат ње, де мо ни са мо у би це, де мо ни ра ја и па кла.
Има ју ба кар не уши. То да. 
На ста ви ли смо да пре тра жу је мо оба лу. На јед ном ме сту учи

ни ло нам се да смо не што ве ли ко на шли.
По кло пац кон зер ве ко ју је рђа то ли ко по је ла да је ли чи ла на 

гво зде но уво.
Осе ћао сам се ло ше. Мој друг се је два ву као, Увек је био пре

те ра но мр шав и по гу рен.
Јед ног да на смо са свим де хи дри ра ли. Ње го ва же на, же на на ше 

мла до сти нас је че ка ла ис пред хлад не, зе ле не шу ме уз ре ку са бо
ка лом ли му на де.

Ва здух над ре ком се тре сао.
Же на ко ја ми се не ка да не ве ро ват но до па да ла би ла је мр ша

ва, бе ла, под се че не ко се, угну тих ра ме на, стра шљи вог осме ха.
Де мон оту пе ло сти ус пео је да нас све смо жди. По не кад са мо 

но ћу, из не по зна тог све та, ути ша ног зву ка те ле фо на чу јем ви бра
ци ју слич ну зву ку де тек то ра за ме тал.

Сек су ал на ап сти нен ци ја, де мо ни, де ви це у ра ју, зре ле же не из 
ли те ра ту ре и ком ши лу ка, уве ћа ва ње ми шић не ма се то ком ле та, 
во да је хлад на, зми ја је без о па сна, ле го спа ти, мај ку бож ју до зи ва ти...
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Иза шао сам из све га то га.
Су тра дан, ра но, ушао сам у ме га мар кет у тр го вин ском цен тру 

и ку пио ба гет. На из ла ску сен зор је за пи штао.

ПАС НА ОБА ЛИ

Мој отац је де тињ ство про вео у Чи ка гу, др жа ва Или но ис. Вра
ти ли су се у Ср би ју пред Дру ги свет ски рат. Ка да су Нем ци бом
бар до ва ли Бе о град, већ је био мо би ли сан, а по сле не де љу да на 
не ки ге не рал ју го сло вен ске вој ске чи тав пук је пре дао Шва ба ма. 
Нем ци су их спа ко ва ли у сточ не ва го не и од ве зли у за ро бље ни штво. 
Бо ра вио је у ло го ру че ти ри го ди не. На кра ју ње гов Cur ri cu lum vi tae 
упот пу ња ва дра ме ди ја Ро бер та Бе ни њи ја „Жи вот је леп”. Аме ри
кан ци их по стро ја ва ју. На јед ну стра ну оне ко ји же ле у Ср би ју, а 
на де сну оне ко ји хо ће у Аме ри ку. По га ђа те! Мој ћа ле се вра тио у 
Ср би ју.

А мо гао сам да бу дем Аме ри ка нац. Оже нио бих нај там ни ју 
Црн ки њу, јер сам склон крај но сти ма. Или нај не жни је пла ву ше 
или нај на ка тра ни са ни је Афри кан ке. Јед не и дру ге увек по ка зу ју 
скло ност да ме по је ду. Да ли због то га бе жим у при че? Да бих за
бо ра вио са да шњост? Да бих при крио пра ву исти ну о се би.

Спа љу јеш књи ге?
Да. Спа љу јем ли те рар но ђу бре. Имам спе ци јал ну пећ за то. 

Кре ма то ри јум за умр ли дух. Увек се, при том, пре кр стим. Не чи ним 
то три пут. Ме ни је до вољ но јед ном, јер ја свом пре кр шта ва њу 
ве ру јем. Оно је де фи ни тив но.

Та ко ђе, о по кој ни ци ма ко ји су би ли обич на мо рал на ђу брад 
не ми слим све нај бо ље.

Дро ља ма, пол тро ни ма, пре вр тљив ци ма не че сти там ро ђен
да не и не на зи вам их сво јим дра гим при ја те љи ма.

У мо јим сно ви ма не ма ме ста за со то не про шло сти. Оне се, 
на рав но, по вре ме но по ја вљу ју, али успе вам уз по моћ чу де сне ду
хов не ал хе ми је да их рас те рам пре зо ре у ко јој би ио на ко не ста ле.

На по лу тај ном по друм ском ме сту на зи ду ви си ико на пре све
те Бо го ро ди це. Мо лим се за оне ко је во лим и че кам да мај ка све та, 
треп не. Че кам. Знам да вре ме увек до ла зи по сво је ства ри. Уза луд 
смо не где дру где. 

Кр ста рим гра дом. По чи њу но во сад ске вру ћи не ко је то ли ко 
не во лим и то ли ко во лим кад их, тр пље њем, ко жом, зно јем, но вим 
мла де жи ма на ста ром ју нач ком ли цу опер ва жим.

Ја сам чо век ко ме је не по зна ти, ве ли ки пас по ка зао да бог 
по сто ји.
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Био сам оча јан. Ску пи ле су се ства ри о ко ји ма, из ра зу мљи
вих етич ких раз ло га, не мо гу да при чам. При та квим те ско ба ма 
је ди ни лек је во да. Оти шао сам до Ду на ва. Би ло је ле по сун ча но 
под не, али све је де ло ва ло још су ви ше хлад но за пот пу но пре пу
шта ње. Сео сам на пло ча сти ка мен уз оба лу. Два пу та сам устао 
и наг нут над по вр ши ном во де ша ка ма по ква сио ли це у на ме ри да 
су зби јем цр ве ни ло на ста ло услед при ти ска иза зва ног са да већ 
ду го трај ним стре сом. Два де сет или ви ше ме та ра, на уз ви си ни бе
то ни ра не оба ле био је ра за пет ша тор зеч је бо је и не ко мла до разу
зда но дру штво је ро шти ља ло уз буч ну му зи ку. Се део сам, по вре
ме но се на ги њу ћи ка та ла са стој плит кој, чи ни ло се, бе жи вот ној 
во ди. По вре ме но бих по гле дао ка уда ље ном дру штван це ту на на
си пу. Та ко сам за па зио ви жља сту фи гу ру круп ног зре лог не мач ког 
крат ко дла ког пти ча ра. Би ла је то мо ја оми ље на вр ста па са. Ин те
ли гент ни, ра до зна ли, ин ту и тив ни и, на рав но, не пред ви дљи ви. 
Та да се то де си ло. Ту ђи, не по зна ти пас, по гле дао је у мом сме ру. 
Ни је то тра ја ло ду го. Мо жда би се мо гло ме ри ти у де се ти на ма 
се кун ди. За тим је од јед ном по ју рио ка ме ни као да ло ви плен. Не 
мо гу да ка жем да сам се упла шио. По ми слио сам да ни је стра шно 
ако ме ује де. Пла шио сам се је ди но сво је пре ке, на сле ђе не од да
ле ких цин цар ских пре да ка, на ра ви. Ме ђу тим, до го ди ло се не што 
не ве ро ват но. Пас је до ју рио до ме не, за тим се уки пио и не жно ми 
ста вио ша пу на ко ле но па за гњу рио сво ју цо ку ла сту њу шку у моје 
кри ло. По љу био сам му оно улег ну ће из ме ђу уши ју и он је отр чао 
ме ђу де цу ко ја су му, без раз ми шља ња, ба ца ла су ве гра не у хлад ну 
во ду.

Тај пас... ка ко ме је раз у мео?
Ме ни су узе ли то ли ки ко мад жи во та и те би су узе ли мо жда, 

са мо на дру ги на чин, јед на ки ко мад жи во та, а тај исти жи вот се 
са да по на ша као да га се то ни ма ло не ти че, као да је то бес ко нач ни 
раз го вор љу бав ни ка за јед ну се зо ну.




