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ДРА ГАН ХА МО ВИЋ

ГО ДИ НЕ ЋЕ ЛА ВИХ СТО ЛИ ЦА

Но ви при лог ау то фик ци ја ма

Кад сам се ра ђао, се ћам се до бро, имао сам че тр на ест го ди на. 
Се ћа ње је ок но пу но ис пар ча них сли ка. Не ке су оштре, не ке за
му ће не, а не ке ни су по дат не за об ли ко ва ње. А са мо оно што се 
об ли ку је, мо же се пре не ти дру ги ма. Шта све ни је у на ма за тр па но. 
Ти ска се, док не ис кр сне у свој час. За сред њо школ це, ча ри сцен
ског пред ста вља ња лак ше је раз у ме ти не го до ча ра ти. Мла дост 
хо ће да се по ка же дру ги ма да би са му се бе угле да ла. Зре лост ра
ди је из бе га ва ви шак из ла га ња, ако је за и ста зре лост. 

Сре ди ном осам де се тих, мој друг Алек сан дар Да чо вић (у да
љем тек сту: Да чо) и ја, обо ји ца још не ја сни и не из ве сни, од не куд 
са зна мо да у на шем По зо ри шту по чи ње не што што се зо ве Омла
дин ски драм ски сту дио. Ку ра жни по сле школ ске из вед бе „Сум
њи вог ли ца”, где је кра ка ти Да чо играо Је ро ти ја, а ја, сав уши љен, 
Ви ћу ко ји ли чи на пе тла, од лу чи мо да од гур не мо све на ше сти
до ве. Кре то смо, пр са на ду ти јех, у не ком пи ја ном ле лу ја њу, ка 
од ре ди шту. 

Зда ње у на став ку исто риј ске ка фа не „Па риз”, пре ма ибар ској 
оба ли, бе ше тек об но вље но, ми ри са во и уде ше но. Ула зи мо на боч
на вра та слу жбе ног ула за. За ви ја мо уз кру жне сте пе ни ке што 
шкри пу ћу. Под ви со ким пла фо ном шу ми днев на ти ши на. Је два 
чуј но, из гор ње со бе за чи та ју ће про бе, по ма ља по круп ни бр ка ти 
чо век. Од ме ра ва нас, крат ко са слу ша ва, упи су је име на у теф тер. То 
је Ми ле Цви јо вић (у да љем тек сту: Не цо). Пре по зна је мо чо ве ка, 
за пе ти као стру не, ути ша ни до ми ни му ма. Играо је, у „Бал кан ском 
шпи ју ну”, уло гу Ба те Стој ко ви ћа. Пам ти мо те бр ко ве из рат них 
фил мо ва о Кра ље ву, оку пи ра ном и стре ља ном. Не цо де це ни ја ма 
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са ку пља по зо ри шну ар хи ву, и пра ши ну, на па пи ру и у гла ви. Све 
зна или зна где сто ји за пи са но. 

Отво ри смо, да кле, вра та те чуд не ку ти је и, за по че так, ни је 
бо ле ло. Сја ти ло се, на пр вом оку пља њу, у оној ис тој со би за про бе, 
по до ста мла ди ћа и де во ја ка, ко ји се друк чи је не би ни ка да сре ли. 
Сви при ву че ни маг не том игре и на маг не ти са ни. Сце на се про те
за ла с ону стра ну зи да, че ка ла нас мрач на и дре мљи ва. Пред оку
пље не из ла зи На та ша Ко ва че вић, про фе сор ка гим на зиј ска, књи
жев ни про из во ђач и струч ни ту мач сно ва. Ус пра вље на, зра че ћа, 
ре чи та и ре ска. Ре ликт на пред ног гра ђан ства. Али је ње на оштри на 
за се ца ла па жљи во, где тре ба. Зна ла је, за ло кал не при ли ке, ису
ви ше то га и де ли ла ште дро зна ња, дру ги ма та ко не до ста ју ћа. Још 
ви ше, упу ћи ва ла на лич не пре тра ге. Уво ди нас, пр вих не ко ли ко 
ча со ва, у азбу ку по зо ри шта, у про стор с обе стра не за ве се. Про стор 
нам се ши ром отва ра, с обе стра не, још тај ни ји и мам ни ји. Упра
жња ва мо раз не сме шне ве жбе, спрем ни и не спрем ни за ком плико
ва на пра ви ла игре. Сто га На та ша убр зо ди же ру ке од та квог ве жбач
ког, по ступ ног на чи на, те ре ши да пра ви мо пред ста ву и до у чи мо 
шта већ мо же мо на у чи ти. И по ка же мо шта мо же мо из се бе из ву ћи. 
Тек та да се, већ про ре ђе ној, ску пи ни пи то ма ца при кљу чи и круп
но о ки Пре драг Па вло вић (у да љем тек сту: Пре до), чи ји ће све тли 
ча со ви на сту пи ти на кнад но. До тле је окле вао, из при крај ка мер као 
ка ко се ства ри од ви ја ју. Пре ло мио је и при сту пио, али бес по врат но. 

Та да са зна је мо за дра му ап сур да и за фран цу ског пи сца ру мун
ског по ре кла, Еже на Јо не ска. Пре зи ме на пла ка ту ис пи са но по ру
мун ском: Јо не ску! Пре дветри го ди не, у на ма по да ле кој про шло
сти, На та ша је ре жи ра ла и Го доа, с ра ни јом гру пом по ха ђа ча ње не 
глу мач ке шко ле нео бич не. Естра гон и Вла ди мир, из ове по став ке, 
сти гли су и до знат них уло га у фил му „Ор ке стар јед не мла до сти”, 
о мла дим до бро вољ ним ва тро га сци ма ко ји се, у рит му не мач ке 
ко рач ни це, пре ба цу ју из ва ро ши на Гоч, у пар ти за не. Кра ље во је, 
тих го ди на, из но ва глу ми ло се бе од пре и за вре ме ра та! Вла ди мир 
из Го доа про сла ви се још не чим, круп ни јим. Пу че глас да је, пред 
сво ју ма ту ру, до био де те са вр шња ки њом, јед ном од нај про зрач ни
јих ле пој ки у гра ду. По ми ња ли смо ње го во име и под виг са ди вље
њем и за ви шћу, као да је ан тич ки бог, или бар хе рој.

Жи вот је по чео за до би ја ти оштри је обри се, с обе стра не позо
ри шних зи до ва, украј кру жног цен тра са брон за ним вој ни ком на 
ви со ком ка ме ном по сто љу. Од Јо не ско вих јед но чин ки, На та ша 
скла па при чу о жи вот ном ци клу су. „Лек ци ја” је об у хва та ла до ба 
шко ле, „Жак или по кор ност” по ро ди цу и тра у му тра же ња жи вот ног 
парт не ра, „Ће ла ва пе ва чи ца” бе ше за ко вр ну та сли ка бра ка и дру
штве ног оп ште ња – а „Сто ли це” сли ка ста ро сти, ка да се про па да 
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у де тињ ство и ка да се жи ви је ди но од се ћа ња, као ствар ни је ствар
но сти. Све је скло пље но под на сло вом „Ће ла ве сто ли це” и по ста
вље но у то ну ко ји нас је чу дио и по бу ђи вао. Ре ди тељ ка на чи ни 
по де лу, она ко од ока. Бу ду ћи нај круп ни ји, за уло гу про фе со ра у 
„Лек ци ји” пр ви из бор па де на Да ча. Из ван сце не за ба вљач рет ког 
со ја, Да чо је ра стао у оче вом до му пу ном сме ха и ср дач ног ду ха. 
При зем ну ку ћу, пре ко мо ста, у Риб ни ци, друк чи ју од свих дру гих 
уо ко ло, од све тла и ста кла по ди же чи ка Ки ћо, по по врат ку са ар бај
та у Не мач кој. Да чов отац, бив ши тен ки ста, во зач шле пе ра и напо
кон стра сни бро до мо де лар. У тој ку ћи, сте шње ној ме њу дво ри шти
ма, де лио је Да чо со бу са мла ђим бра том, огром ним вуч ја ком и 
бер нар дин цем, уз ре дов на ре кре а тив на рва ња и ва ља ња ме ђу њи ма. 
Са мо јим дру гом ни је би ло ни тре нут ка до са де. Ишао је на ру ко
мет па на џу до, али се ни је ту као. Али, тај и та кав Да чо, на пр вим 
чи та ју ћим про ба ма, пред очи ма свих нас, сва ки час за пи ње, троки
ра и бло ки ра у чи та њу. То ли ко да нас је до во дио до бла гог оча ја. 

При ли ком јед ног ми ну та ћу та ња по сле тих чи та лач ких де
фе ка та, не ки се глас из гру пе осме ли да за мо ли На та шу, већ по
ма ло смра че ну, да он про ба уло гу про фе со ра. Она му до зво ли, не 
без олак ша ња. От по че чи та ње без за пи ња ња, чак и драм ски из
ра жај но. И уло га му та ко оста де. Све се по крен са мр тве тач ке. 
Бе ше то мит ски ула зак Не бој ше Ду га ли ћа (у да љем тек сту: Не шо), 
ко ји ће на ред них го ди на на сце ни још и за сви ра ти и за пе ва ти, чак 
за и гра ти ба лет. У јед но чин ки иза „Лек ци је”, Да чу је, за на кна ду, 
при па ла во де ћа уло га Жакоца, ко мич но па те тич ног ро ди те ља. Био 
је та ко си лан у том па то су да је Не шо, го ди на ма по сле, на тра гу 
Да чо ве игре, при ла го дио за при јем ни на глу ми пар че те исте уло ге. 
И от пр ве по ло жио. Чуд ни су пу те ви раз ме не енер ги ја и под сти ца ја.

Играо сам Жакси на, на ту као те сну и сме шну на по ле он ску 
ка пу по зајм ље ну из пред ста ве „Ка пе тан Џон Пиплфокс”. „Кад сам 
се ро дио, имао сам че тр на ест го ди на” – би ла је пр ва мо ја мо но ло
шка ре че ни ца на сце ни, иза ко јих се чуо и пр ви сме хов ни од јек 
пу бли ке. Тре ба ло је Жакси на оже ни ти, за шта овај ни је по ка зи вао 
во љу. До во де му чул ну не ве сту, под ве лом и у цр ном три коу, ко ја 
пред њи ме, по све рав но ду шним, из во ди игру за во ђе ња, на до мак 
ка ри ка ту ре. Сре ћом, за да так бе ше да се дим и не обра ћам па жњу. 
Ис под на по ле он ске ка пе, гу ших се од сти да то ком на пад не еро
тич не игре око сто ли це, на ко јој се дех као пањ. 

Би ла је то На та ши на ћер ка, Алек сан дра (у да љем тек сту: Са ша), 
под мла ђе на сли ка и при ли ка сво је мај ке. Спре ма ла се да упи ше 
ре жи ју у Ско пљу, да учи за нат од ко јег је жи вео и њен дав но одлу
та ли отац. Ни чим се ни је одва ја ла од гру пе, прем да зре ли ја и бо ља, 
у глу ми и све му дру гом. За сед не за по зо ри шни кла вир, ста ри бе сен
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дор фер, за сви ра сла по ви ту „Ре во лу ци о нар ну ети ду”, ис пу нив ши 
сав про сце ни јум, сцен ску утро бу. 

Пу бли ка се сме ја ла ша ша во сти ма ка кве до тад ни је ви ђа ла на 
ма лој про вин циј ској сце ни. Ми смо се сти де ли, за ба вља ли, бе чи ли 
и пра ви ли ва жни. Не знам ка ко и за што, у Кра ље во до спе ва сту
дент ска гру па из Ју жног Бри сто ла. Ин гланд. Из во де Шек спи ро ву 
„Бу ру” у ори ги на лу. Ни шта по себ но, је ди но што је на ен гле ском. 
Су тра дан, као уздар је острв ским го сти ма, од и гра ва мо „Ће ла ве 
сто ли це”, на ше за јед нич ко Ја, за по ка зи ва ње. То ком из во ђе ња Шек
спи ра гле да о ци су пра ти ли син хро ни пре вод, али срп ски Јо не ско 
та кву апа ра ту ру ни је имао. 

На та ша, у до бром ду ху ап сурд ног те а тра, у тре ну на ла зи ре
ше ње. Ко зна ен гле ски, не ка пре ве де, на ли цу ме ста, ма кар де ло ве 
тек ста. На ста та ква ан глосрп ска сме ша у ко јој су Ен гле зи, раз ба
шка ре ни у по лу пра зној са ли, от ки да ли од ужи ва ња. „Ај лајк па суљ 
вид сла ни на”– из ре че мој Жаксин, у де фи ци ту ен гле ских ре чи... 
Али ту бе ше Оља Ли јо вић, бо љи зна лац Шек спи ро вог је зи ка, па 
ми, су ге стив но, до ба ци пу ну ре пли ку: „Do you realy li ke be ans with 
ba con?” На то, спа сен, сав сре ћан, уз вра ћам: „Yes, I realy li ke be ans 
with ba con...” По сле су ме го сти ја ти ми це, уз ки ко та ње, са ле та ли 
с истим ре фре ном – „Be ans with ba con...” Чо век и во ли и не во ли 
да из гле да сме шан, осо би то ако са мо та ко при вла чи па жњу. Би ли 
су чу до од три да на и оти шли да ље, те остр вљан ке и остр вља ни 
са сме шним пре зи ме ни ма у пре во ду, као што су Sue Win dows или 
Penny Wild go o se...

Та ко се уву ко смо на сце ну, пре ко ју ни ор ског сте пе ни ка, бо
ја жљи во по ви ру ју ћи ка се ри о зном ре пер то а ру, где су, с не јед на ким 
на бо јем, игра ли ов да шњи слу жбе ни ци и рад ни ци из Фа бри ке ва
го на и Маг но хро ма, но ви на ри из Ибар ских, до ко ли ча ри, сту ден ти, 
же ле зни ча ри, уве че се пре свла че ћи у ко сти ме и ту ђе жи во те. Било 
их је про сто ср дач них и уми шље них, др вен ка стих, за мла та и ори
ги на ла. Стал них, про ла зних и по врат ни ка на сце ну. Бе ше сва ка
квих, сва ко се ту за те као с не ким за та шка ним раз ло гом. Епи зод не 
уло ге, или уска ка ња, зна чи ле су нам до мет ве ли ки као ку ћа, ула
зни це у област глу мач ке од ра сло сти. Мо гли смо до спе ти у сва ку 
глу мач ку по де лу. Тек сто ве смо зна ли на па мет, гле да смо сва ко бо
го вет но из во ђе ње. Та ко ме је Не цо, сат пре по чет ка јед не пред ста
ве, за те као пред ло гом да, за то ве че, пре у змем уло гу ко но ба ра у 
„Шо ви ни стич кој фар си”. Он би пре у зео ро лу над ме ног функ ци о
не ра, чи ји је драм ски из во ђач, Ду шко Ћу ло вац, био та да спре чен 
да игра. „Шоу маст гоу он!...” Ни сам мо гао за ми сли ти ни шта ве ће. 
По хр лих у ко стим, там но оде ло са леп тир ма шном. Пр ву ре че ни цу, 
без про бе из ба чен на по при ште, про це дих као да ми је ри бља кост 
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у гр лу. По сле је кли зи ло, као по ло ју, или ле ду. Остах на но га ма, 
све леб де ћи по над сцен ског по да.

А има ли смо шта и да ви ди мо, у до ма ћим по став ка ма и го сту
ју ћим из во ђе њи ма, нај че шће ка мер них оства ре ња, због огра ни че ња 
на ше ма ле ку ти је. Чу ве ну „Ко лу бар ску бит ку”, глу мач ки еше лон 
у ста рим срп ским уни фор ма ма из во ди у пу ној ха ли спор то ва, где 
ина че иде мо на пред ста ве ко шар ке и од бој ке! „При че са Ко ли ме” 
Ша ла мо ва, моћ но их про из но си Љу ба Та дић, за ко га се та да уве
рих да за и ста по сто ји... Па Ко зар чев Ђу ка Бе го вић, ко га је, обе сно 
швић ка ју ћи би чем, из За гре ба до нео Фа би јан Шо ва го вић... Су ве
ре ни басба ри тон Ми ло ша Жу ти ћа у ју би леј ској мо но дра ми „Ву
ко ва азбу ка”... Би ло је мно го то га... Ге не ра циј ска при ча „Хе рој 
ули це” не ког бе о град ског те а тра мла дих, као да је си шла пра во с 
те ули це. Па нео до љи ве „Про ту ве пи ју чај” Дра го сла ва Ми ха и
ло ви ћа, у ка мер ном из во ђе њу тр сте нич ких из вор них љу би те ља 
глу ме, где су и глум ци и гле да о ци по се да ли на сце ни, без пре гра
де ме ђу сфе ра ма... Озбиљ на игра ко ја ви ше до ли ку је жи во ту од 
оно га жи во та рас по де ље ног на да не и го ди не.

Управ ник Ми ло мир Не дељ ко вић (у да љем тек сту: Ми ле), 
ко ји је от пр ве пле нио оп кро је ним бр ко ви ма и бра дом те пр о дор ним 
очи ма, по сле суб вер зив не „Шо ви ни стич ке фар се” уво ди на сце ну 
је дан кру пан ак ту ел ни за ло гај, „Кла у стро фо бич ну ко ме ди ју” Ду
ша на Ко ва че ви ћа, са ло зин ком „по зо ри ште пот ка зу је жи вот”. Ми
ле је ре пер то ар и глу мач ки но сио, у пу ној сна зи и кон цен тра ци ји, 
не гу ју ћи ду бок глас и ви со ке те жње, без ко јих ни је дан по сао не 
вре ди по чи ња ти... У сце ни на род ног до че ка ви со ког го ста из да
ле ке не свр ста не „а на ма та ко бли ске” зе мље, ре ди тељ из не на да 
по ста вља у је дан фронт, пре ма пу бли ци, по крет не сце но граф ске 
пре гра де са огле дал ским по вр ши на ма. И пу бли ка је на час ви де ла 
се бе на сце ни, пре ву че на у епи цен тар зби ва ња. Знак раз го ве тан, 
рас кри ва мо скри ве не мо ћи по зо ри шног при ви да. 

Не шо, по ја ва са зда на од ра до зна ло сти без ли ми та, упи јао је 
све, као сун ђер. По ред глу мач ких за да та ка, на сту па и са ги та ром, 
у „Кла у стро фо бич ној” игра уло гу ба ле та на, Оте ла. За пра во, био 
је пра ви ба ле тан, иа ко спо ља и ни је та ко ба ле тан ски де ло вао. Тај 
ње гов на ступ, ис ко рак по врх се бе, бу квал но ме по ме ра из ле жи шта. 
Ви дим из бли за шта зна чи усме ре ни на пор пре о бра жа ја, са мо нади
ла же ња. Са свим пре пре ка ма спрем но се хва тао у ко штац, док их 
не пре вла да, отво рен и за оно што шко ла не учи. Од ла зи ре дов но 
код На та ше, на ње ну не фор мал ну ка те дру, до дат ну на ста ву из До
сто јев ског и То ма са Ма на и сва че га дру гог. За сни ва би ра ну би бли
о те ку и му зич ку збир ку. Чи та и ве жба раз не по треб не ве шти не, 
ло ви про пу ште но. 
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Да мјан, ма ши но во ђа на бар ској пру зи, лу до за љу бљен у возо
ве, у чи стој ва три без пе пе ла, из га ра у ли ку Алон за Ки ха не, ви те за 
ту жног ли ка. Ди вим се Да чу, већ раз ра слом џу ди сти, ка ко су ве
ре но од и гра ва сце не екс пли цит ног на си ља, и ово га и оно га, у том 
истом мју зи клу о Дон Ки хо ту, пу ном све мир ске елек трон ске му
зи ке и ефе ка та. Све је сја ји ло и тре шта ло. Ди вих се мно го ко ме, 
мно го че му. Со бом бе јах на чел но не за до во љан. Ту ни шта ни је по
ма га ло, прем да су ми да ва ли ле пе уло ге и ра до ми се сме ја ли. Се би 
са мом, ли чих на уље за. Али, ни сам на ла зио из ла за из те ку ти је, 
ни ти сам из ла за за пра во ни тра жио. 

Жи вот нам бе ше пре нет у ову ку ти ју. Би ли смо спрем ни на 
све, од ак ци ја кре че ња и сцен ских фи зи ка ли ја, шта је већ би ло по
треб но. И ка ко је ко умео. У про сце ни ју му, на оном ста ром бе сен
дор фе ру, Не шо стр пљи во раз ви ја сво је му зич ке ве шти не. Ком по ну је, 
учи кла си ке Битлса, до у не до глед по на вља ба ла ду Ни ла Да ја мон
да, „Lo ve on the rocks... Ain t̓ no sur pri se... Just po ur me a drink... And 
Iʼl tell you so me li es...”. У дну сце не, у да ни ма без пред ста ва и про
ба, лу па мо сто ни те нис. Ту ре дов но до ко ли ча ра мо, као што је ред 
у мла до сти, кад има су ви ше вре ме на за по тро шњу. Жи вот је, раз
ву че но, те као спо ља, док је наш, да ле ко жи вље, про ти цао уну тар 
ма ле ку ти је. Под сцен ским све тли ма и сен ка ма, ис пред и иза те шких 
ку ли са, са де бе лим сло је ви ма пра ши не. 

Са ша оде на скоп ску Ака де ми ју, као на дру ги кон ти нент. Отуд 
се вра ти да пра ви пред ста ве за пам ће ње, на ов да шње при че Пин
те ра, Мо ли је ра, Мро же ка, рав не от кри ћи ма у на шој скрај ну тој и 
ску че ној пред ви дљи во сти... От куд јој све то? Не шо, кр цат да ро
ви ма и оче ки ва њи ма, обре те се ме ђу иза бра ни ма на кла си Вла де 
Јев то ви ћа у Бе о гра ду. То га истог да на, Пре да и ме не вра ти ше са 
са мог по ла га ња, пре не го што смо ишта из у сти ли. На и ме, уме сто 
тра же не би о гра фи је, у до ку мен та уба цим не ис пу њен па пир с пот
пи сом при дну, а за мном исто учи ни и мој друг. Сма трао сам да 
би о гра фи ју још увек не мам, не раз у ме ва ју ћи ду бљи зна чај фор ме. 
Пра зан лист са пот пи сом мр год ни про фе сор Јев то вић до жи ве као 
гест на до буд ни ка, тј. као без о бра злук. А тај мо ме нат основ ног не
ра зу ме ва ња ме ни пру жи убе дљив из го вор да ви ше и не по ку ша вам 
да за ђем у при влач ни про стор од ко јег за зи рах, са ви ше стра на, са 
сво јом не са ви тљи вом во љом и стег ну тим те лом. Се бе ни сам одви
ше ни по ку ша вао да пре вла дам.

Раз ле те смо се, пред но ви не мо гу ћи рат, по вој ска ма, сту ди
ја ма и ра зним стра на ма. Да чо је, пре то га, у Феј до о вом во дви љу 
„Идем у лов”, где сам ја играо глав ног сме шног љу бав ни ка, играо 
же сто ког спе ци јал ца с ми тра ље зом из про шлог ра та, да се по том 
на ђе на пра вом ра ти шту, пре ко Дри не, у слич ној уло зи и ко сти му, 
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где је до зрео и пре до зрео, го рео и не са го рео. А Пре до је тек по сле 
„Ће ла вих сто ли ца” по ка зао шта мо же. Је ди ни је остао та мо ода кле 
кре ну смо. Шта ни је играо на на шој сце ни, са свој ским кри ву ља ма, 
ка кву је си лу из ра за про си пао... Све је мо гао ако је то хтео, до кле га 
је хте ње др жа ло. На у чи од Не ца ру ко ва ње сцен ском тех ни ком, из 
ви со ке ка би не, ку ти ји це, ода кле се па ле и га се ра зно бој на све тла 
и моћ ни по ја ча ни зву ко ви, од ко јих се сце на диг не увис. Пре до чак 
по ло жи, све ре дом во зач ке ка те го ри је, да би упра вљао по зо ри шним 
ау то бу сом, по лов ња ком, на го сто ва њи ма ши ром зе мље. Ина че 
во зи би цикл, на ду ге ста зе.

Ра ди ли смо, пред ра зи ла зак, с на шом пр вом пу те во ди те љи
цом На та шом, Сар тров ко мад „Иза за тво ре них вра та”, за ла зи ли у 
ап сурд ко ји бе ше, за раз ли ку од Јо не ско вог, без трун ке оду шка, 
ура ња ли у мрач ну чо ве ко ву пре дво је ност. И да су па као – они дру
ги. Мо же би ти, Сар тре, али не мо ра ју. Би ло је мно го то га дру гог, 
али све по че „Ће ла вим сто ли ца ма”. Та ман ка ко ва ља да се поч не. 
На те нас сто ли це, да за глед не мо у на ше рај ске ћо шко ве, по пе ова 
сна жна и осе тљи ва же на, до ка за но сно ви дов на. За пи си ње них сно
ва би ли су бо љи чак и од при ча што их је пи са ла. Све нас от пра ти 
да ље, при пре мље ни је за на ше пу те ве. На та ша оста де на сво ме 
ме сту, као зрач на тач ка. Дав но је од у ста ла да се оти ску је у ви дљи
вом про сто ру, као што је ре дов но чи ни ла у сво јим бор хе сов ским 
ма шта ри ја ма. Пре скло пље но из пар ча ди, све да нас де лу је као ви
ђе но у не ком при јат ном сну, где ми бе ше до пу ште но да при ви рим. 
Са ми се бе од у век из ми шља мо, уо ста лом, од све га што нам до ђе 
под ру ку. И скла ња мо се у ма ле ку ти је.




