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Сви ли ко ви у овој књи зи су плод мо је ма ште
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Из гле дао је та ко узак. Не пре кид но сам упи рао по глед у 
том прав цу. Ка да бих мо гао са мо да се про ву чем и да осе тим 
оно та мо, са дру ге стра не. Би ло је те шко чак и при ћи му. Пре
пре ке су се на ла зи ле сву да: ста ри ауто бу си, ру пе на пу те ви ма, 
не љу ба зни слу жбе ни ци, тр ње и ко ров, не ке по це па не ства ри 
и бе ле ко шу ље… и па у чи на… Сву да та бле да, ла ка и ле пљи ва 
па у чи на. Ви си ла је са ме не и уви ја ла се око ме не при са мо мом 
уди са ју, чак и при са мој по ми сли да на пра вим не ки бе зна ча јан 
по крет или по глед.

Увек сам по сма трао ту уску цр ту у да љи ни. Не кад ми се 
чи ни ла та ко бли зу да мо гу да је на час до хва тим. Не ка да је 
би ла та ко, та ко да ле ка. И та да, ка да ми је би ла на до хват, 
по ку ша вао сам да је до дир нем или да по ку шам да се про ву чем. 
Са мо јед ном, са мо јед ном да ви дим дру гу стра ну. И као да је 
не ко ста јао та мо и до зи вао ме. Осе ћао сам да ми по ка зу је 
пут и усме ра ва ме, зо ве, не чуј но али ја сно. Оста ло је са мо да 
су мо ји пр сти про ла зи ли кат кад али ни су мо гли да осе те ни
шта без очи ју, да чу ју ни шта без ср ца, да от ку ца ју ни шта без 
уши ју. Чи ни ло ми се да иза те цр те има не чег та јан стве ног, 
да сун це не ка ко дру га чи је си ја, ве тар дру га чи је но си и ва здух 
дру га чи је ми ри ше. Чи ни ло ми се да су пти це та мо ве се ли је и не 
та ко умор не као са ове стра не, да је ли шће зе ле ни је и да ру же 
та мо пре ли ва ју дре ча ви је бо је и ја че ми ри се. Чи ни ло ми се…

Би ло ми је, да ка ко, мно го муч ни је и бед ни је по сле тог 
при бли жа ва ња све тлој цр ти. Осе ћао бих се уту че но, не ка ко 
пи ја но. Тро мо би се вра ћао уна зад др же ћи се за гру ди, јер је ту 
бол би ла не ка ко не из др жи ва и не из ле чи ва. Че сто бих уда рао у 
све што се на пу ту на ла зи ло. Све је то би ло на мом те лу, ра
ња ва ло ме, ме со ми от па да ло, крв се из вла чи ла по пут зми је 
из мог те ла а ни је дан бол се ни је мо гао по ре ди ти са оним ко ји 
сам осе ћао у гру ди ма. Са пли тао бих се, па дао, по не кад по су
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ста јао али не ке си ле су ме ву кле на зад, у мој соп стве ни ха ос, 
у ди вље цве ће ко је је ра сло сву да и по ви ја ло се под на ле ти ма 
уси ја ног ве тра, у не ра зум не во жње град ског са о бра ћа ја, звук 
си ре на, из је де ни ас фалт, бла то и пр ља ве ки ше, у ста ре ку ће 
и не у ред не фа са де, ме ђу на ив не и про ла зне љу де, у не у ред ност 
и без об зир ност, па у чи ну…

По глед би ми и да ље био на све тлој цр ти ко ја се уда ља ва ла 
од ме не. Ко је имао сре ће про шао је пре ко. Ве ро ват но су зна ли 
да осе те пра ви тре ну так, да схва те але го ри ју вре ме на у ко
јем смо жи ве ли, да по ве жу цр но и бе ло, ствар но и не ствар но, 
про шлост са бу дућ но шћу. Но јев ефе кат се то зва ло. Ме ни то 
ни је успе ва ло и оста јао сам увек са ове ха о тич не стра не, био 
не за до во љан и ди вљи, нер во зан као леп тир, не схва ћен и по не
кад од ба чен. Чи тао бих че сто не ке књи ге. Бу ди ле би ми на ду 
и по кре та ле ма шту. Ишао сам у цр кву да на ђем сми сао, да 
осе тим сми рај. Слу шао сам не ку ла га ну му зи ку на би је ну жи
вот ним исти на ма и у сва ком тре нут ку мо гао да за пла чем.

Твој ка рак тер је тво ја суд би на, про ла зи ло ми је кроз гла
ву и уисти ну ни сам схва тао шта то тре ба да зна чи. За и ста 
ни сам знао од ко га сам то чуо. Мо жда ми је не где у ви ју га ма 
мо зга то би ло при кри ве но али ни сам хтео да лу там по њи ма 
и да по тра жим, да при хва тим. Ни сам хтео да про на ђем. Мој 
ка рак тер је пре ва зи ла зио мој ра зум, од ба ци вао га и га зио. Мој 
ка рак тер је био до сту пан са мо ма шти и не ствар но укот
вље ном све ту. Да се упо знам. Не, ни сам же лео да се упо знам. 
Имао сам страх од упо зна ва ња на ро чи то са ло шим ли ко ви ма. 
Ни сам знао да ли ћу се по вре ди ти упо знав ши се бе. Са мо сам 
слу тио. Ма шта ње на овој ха о тич ној стра ни, по не ко при
бли жа ва ње про ла зу, удар ци и бол. То је био мој жи вот. Ни је 
би ло упор но сти, по ку ша ја да про на ђем са мог се бе и иза зо ва 
да кроз ње га про ђем. То не… са мо ре чи, те про кле те ре чи ко
је ни сам оства рио и ко је сам про си пао та ко ла ко као да сам 
бо гат. Уда рао њи ма дру ге око се бе не ма ре ћи за њи хо ву бол и 
њи хо ву бри гу.

Крио сам сво је име. Не где сам про чи тао да са тај ним 
име ном мо жеш за шти ти ти се бе. На ро чи то ако је ја че од 
оног де мон ског. За што Бог не ма име? То су зна ли и ста ри на
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ро ди. Бож је име се кри ло. Они ко ји су то име зна ли мо гли су 
да ожи ве ко га хо ће и да уби ју ко га хо ће, мо гли су да ода гна ју 
бо лест и да пре не су осо бу на не ко дру го ме сто. Са мо ако би то 
име из го во ри ли. За то је и мо је име би ло тај но. Да ми ни ко не 
мо же на па ко сти ти и да ме ни ко не мо же по вре ди ти. Све је 
то ле по сми шље но са мо што ни сам знао тај но име за про лаз 
да бих мо гао да упо тре бим сво ју ма ги ју. 

Ни сам, за и ста ни сам знао ка кво је то сун це са дру ге стра
не. Ка кви се то ве тро ви та мо ву ку и ка кве бо је има ју ру же 
у та мо шњим вр то ви ма. На рав но, ни сам знао да ли су сви 
од бе гли би ли та ко срећ ни и та ко за до вољ ни као што су из гле
да ли ка да бих их слу чај но срео са ове стра не. Ни сам, за и ста 
ни сам…

Са мо сам чуо… 
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ка да ка жем ле де ном

Се део сам у мра ку. Про жи мао се сву да око ме не, са свим 
густ и под му као. Гу тао је све што му се на ла зи ло на пу ту. Са 
не ба се чуо ута ње ни звук. Ве дро је и зве зде су сву да. Млад 
ме сец се исто ту не где бо рио да за у зме сво је ме сто али све то 
ни је оме ло мрак да из је да све око се бе. Гро зни ча во се увла-
чио у сва ки ћо шак и сва ку ули цу, гр лио гра не тек оли ста лог 
др ве ћа и ла ти це про цва лих зе лен ка да. Ко ли ко је смр ти но-
ћас са ку пио у свом џе пу. Ни сам знао исто као што ни сам ни 
при ме тио да је про ле ће ваљ да би ло ту, по ред ме не. Ни сам 
осе тио ми ри се, ни свеж ва здух си вих ју та ра, ни зе ле ну бо ју. 
Ни шта. Са мо сам осе тио мрак, густ и ле пљив. Био је ту и по 
да ну, са кри вен и спре ман увек да на пад не и ује де.

Осло њен на зид згра де у ко јој жи вим, по ку ша вао сам 
да ухва тим сан. Ни је би ло улич ног осве тље ња. Ни про зо ри 
ни су све тле ли. Мрак. Не ки љу ди би по не кад про шли, ти хо 
ша пу та ли и ба ца ли по глед на зве зда но не бо. Ни сам их пре-
по зна вао иако су би ли из ком ши лу ка. Из гле да да су жу ри ли 
у атом ско скло ни ште или не ко дру го скро ви ште где мо жда 
оче ку ју си гур ност. Већ је че тр де се ти дан бом бар до ва ња. Не, 
ни је био Дру ги свет ски рат. Ово су би ле „мо дер не де ве де се-
те”, крај ве ка про цва та тех ни ке и ми ра и рат оних ве ли ких 
про тив оних мно го ма лих, ко ји осим сво је исто ри је ни су 
има ли ни шта дру го и ко ји су уми сли ли да су ве ли ки те сто га 
пр ко си ли и ни су до зво ља ва ли ком про ми се. Ка ква на ив ност. 
Ка кав по тез чет ки цом. По треб но је ма ло на ран џа сто-цр ве не 



Бо јан Стан ко вић

12

на зе маљ ском плат ну и још ма ло си вог ди ма. Ваљ да је та ко 
наш ве ли ки мај стор за ми слио.

Скло ни ште ми је ја ко сме та ло. Ме мла је леб де ла не где у 
ње го вом сре ди шту а око ње је ле жа ла го ми ла љу ди. Ва ља ла 
се у пла ме ну све ће и увла чи ла у пра зне кон зер ве од па ште та, 
ри бе и ме сног на ре ска. Бе жао сам од све га и увек. У скло ни-
ште ни сам мо гао јер без бе дан сам био ту, на сло њен на зид 
згра де, где сам се сва ке ве че ри сре тао са ле де ним и рас-
пли тао не ке су лу де те ме и ди ску си је. Био сам ја ко умо ран. 
Про бде ли смо ско ро сва ку ноћ. Ују тру се нор мал но ишло на 
по сао, упр кос то ме има ли ва зду шне опа сно сти или не. Ка-
ква је чо век са мо мр ци на. Сва шта мо же из др жа ти. Увек се 
раз ми шља ло и при ча ло шта је сле де ћи циљ, рас пра вља ло се 
о то ме ко ји гра до ви мо гу би ти ме та, где су фа бри ке оруж ја, 
где су вој ске, где се Он кри је…

На у чи ли смо но ви по јам – ко ле те рал на ште та, ма да о 
њој ни смо у тим тре ну ци ма ми сли ли, са мо смо је ја ко осе-
ћа ли. То је оно ка да ави о ни по го де ци ви ле на мо сту, по вор ку 
из бе глих, бол ни цу, ки не ску ам ба са ду или хо тел Ин тер кон
ти нен тал па ка жу: „Из ви ни те, по гре ши ли смо. Има мо ста ре 
ма пе… ми сли ли смо… па ни смо ми са вр ше ни…” Си ре не су 
већ би ле сва ко днев на ствар. На зва ли смо их Ши зе ла (за по-
че так ва зду шне опа сно сти јер је тај звук чи нио да ши знеш, 
по лу диш од по ми сли у ком вре ме ну жи виш) и Ми ре ла (за 
пре ста нак, она ко уми ру ју ћи). У свом том ра су лу ми смо као 
и увек за др жа ли ту ма лу до зу ху мо ра. Цр ног, по ни жа ва ју ћег, 
ту жног али ипак ху мо ра. Ми ран глас авра ма Изра е ла је увек 
пре ко ра ди ја об ја вљи вао по че так и пре ста нак опа сно сти. 
Иако ни ко ни је знао ко је тај чо век сви смо му ве ро ва ли. 
Са свим сми ре но и увек по себ но об ја шња ва ју ћи, ја вљао се 
не ко ли ко пу та днев но са ра ди ја и уред но нас оба ве шта вао о 
опа сно сти и ави о ни ма.

Дво ри ште те ста ре жу те ку ће је би ло не у ред но. Сву да 
око ло ле жа ле су ста ре ства ри, зар ђа ли де ло ви и ко ров. Би ло 
је огра ђе но жи вом огра дом без ли шћа. Са мо ши бље. Про би-
јао сам се кроз ста ру ди ју и по чео не што да тра жим. Не знам 
шта. Пру ће ме је сва ким по кре том гре бло али ја сам упор но 
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на но во на ле тао на ње га. Нај зад ми успе ва. На ла зим про лаз. 
Из не на ђен сам при зо ром ко ји за ти чем. Још јед но дво ри ште 
слич но овом, ука за ло се ис пред ме не. Тра ва је би ла жу та 
и по ле гла, као ка да но вем бар стег не сво је пр сте и хум ке 
раз ба ца не уна о ко ло. Бро јим их: је дан, два, три…. Се дам. 
Се дам ста рих хум ки са ка ме ним спо ме ни ци ма бо је пе ска. 
Ма ло при ват но гро бље, по ми слих. Ко ме ли при па да ова ку-
ћа и ово гро бље. Ме ђу тим, ни сам ви ше из не на ђен. Са да се 
осе ћам са свим нор мал но, при род но. Не по ка зу јем ни ка кве 
емо ци је. На ка ме ним пло ча ма, ко је су вре ме ном оро ну ле, 
на зи ру се обри си име на али не мо гу да их про чи там. Кре ћем 
ка њи ма а он да при ме тим у углу тог на пу ште ног дво ри шта 
још је дан гроб. Ис ко па на зе мља и цр на ру па ко ја се ру га ла 
не бу. Нов је, при пре мљен за не ко га. Огра ђен је ни ском ме-
тал ном огра дом и обо јен у дре ча во зе ле но. За го ли ца ло ме и 
скре ну ло па жњу. При ла зим да про чи там име. Ви ди се да је 
ис пи са но, ма гло ви то, но фа ли ла је го ди на ро ђе ња и смр ти. 
Ка ко са мо ова зе ле на од у да ра и ства ра на чуд ни кон траст у 
очи ма на спрам жу те тра ве и цр не зе мље.

Осе ћам не чи је при су ство и чу јем бат ко ра ка ко ји ми се 
при бли жа ва ју. Пре по зна јем их. То је ле де ни. Шта он са да 
тра жи ту? Не ви дим га. Не же лим да отво рим очи. Же лим 
да про чи там име…

Опет дре маш Де бе ли?- чух глас ко ји је над ја чао онај  –
ута ње ни звук не ба.
Иди, мо рам да на ста вим овај сан – про му млах. –
Ти и тво ји сно ви. –

По ста јем све стан да је уза луд но на ста ви ти. Из гу бих име. 
Мо жда би ми не што зна чи ло. Мо жда је то био мој соп стве ни 
гроб. ах, опет страх од смр ти. То ли ко пу но стра хо ва се на ла-
зи ло у ме ни. Чи ни ми се да сам у про ла зу стал но уди сао по 
не ки страх ко ји се ту уна о ко ло вр змао и вре бао. али сви они, 
ма ка ко то су лу до зву ча ло, су би ли мо ји при ја те љи. Са њи ма 
сам све око се бе по бе ђи вао. Мој страх је био мо ја по бе да.

За што увек мо рам да са њам ту зе ле ну бо ју? Ко је то  –
ис про гра ми рао мој мо зак? Не во лим је. Ни име ко је 
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но сим не во лим. Увек ме стиг не оно од че га бе жим. 
Пре пре чи ми пут. Са вла да ме.

Сео је по ред ме не и при па лио ци га ре ту. Пла мен упа ља-
ча је осве тлио мрак али овај се ни је упла шио ни ти устук нуо. 
Са мо се бла го на сме јао и оду вао га. ле де ни је био мој при ја-
тељ. Упо зна ли смо се јед не хлад не зи ме. Ра дио сам у ка феу 
пу ном љу ди а он је уоби ча је но до ла зио, на ру чи вао вот ку и 
увек гле дао ис пред се бе. Та се та је увек би ла у ње го вим очи-
ма. Био је као и сви ми у то без ве зно вре ме де ве де се тих раз-
о ча ран. Уз раз го вор, као флерт, до шли смо и до то га шта се 
чи та и ко ја се му зи ка слу ша. Уоби ча је но у на шим го ди на ма. 
Ту смо се про на шли. И још не што нас је по ве за ло. Пи ска-
ра ли смо она ко са ми за се бе и сли ка ли смо она ко, на ив но, 
ама тер ски са мо за сво ју ду шу. Увек смо лу та ли не где из ме-
ђу. Ни смо мо гли да се опре де ли мо за стра ну. Шта нам бо ље 
ле жи. ако нам је уоп ште не што од то га и ле жа ло или смо 
са мо бе жа ли од ствар но сти и пра зни ли се. Збли жи ли смо се. 
Био ми је као брат ко га ни сам имао, као под сти цај јер је био 
сла би ји од ме не, не про ми шљен, нео д лу чан, без ис ко ра ка, 
без ри зи ка, без ис па да. Са мо та ко. Пре пу штен си ту а ци ји, 
ле тар ги чан, ла би лан и спор.

Оно што ми се ја ко сви де ло код ње га би ло је др жа ње. 
Био је ви сок и прав. Хо дао је увек успо ре но. Гра ци о зност 
је из ви ра ла из ње га и ода вао је ути сак да је об у зет те шким 
ми сли ма. Но те ми сли су би ле у еп ској фан та сти ци, ме ђу 
ви ла ма и ча роб ња ци ма, са умор ним кра ље ви ма и хра брим 
ви те зо ви ма. Свет ма ште ко ји је из ми слио да по бег не од по-
ро ди це. Тре ба ло му је вре ме на да ми ис при ча све. Отац му је 
још дав но по бе гао у сво ју до мо ви ну Сло ве ни ју, да на ђе дру гу 
же ну, мир и спо кој не где у бр ди ма око Кра ња. Ни је се ви ше 
ја вљао и сва пи сма ко је му је ле де ни слао, сви те ле фон ски 
по зи ви ни су га сло ми ли. Тре бао га је. На ро чи то у вре ме од-
ра ста ња и ста са ва ња у му шкар ца. Мај ка му је са дру ге стра-
не во ди ла ла го дан жи вот. Во ле ла је про вод, но вац и бо га те 
љу де. Вр ло је ма ло вре ме на по све ћи ва ла ле де ном. Био је 
пре пу штен сам се би иако је од ра стао у стро гој ди сци пли ни 
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де де пен зи о ни са ног офи ци ра и ба бе, ле по вас пи та не Хр ва-
ти це, ко ја је по што ва ла и сво ју соп стве ну и ову на шу срп ску 
тра ди ци ју. Сла ви ла је два Бо жи ћа, два Ус кр са, све тог фра њу 
и све тог Јо ва на. Ни је одва ја ла. И жи ве ла је са тим да мо жда 
ни ка да не ће мо ћи да оде у Хр ват ску да по се ти сво је ро ђа ке 
јер се у том вре ме ну де ве де се тих ни је ви ше зна ло ка ко ће 
би ти. ле де ни је од све га то га бе жао. Стал но је бе жао у свет 
ма ште, ле ген ди и ми то ва. Ме ни је са вр ше но од го ва ра ло ње-
го во дру штво и раз го во ри ко је смо во ди ли одва ја ли су нас од 
ствар но сти и су ро во сти у ко јој смо се на ла зи ли.

а за што упор но бе жиш од оно га што имаш у ша ци.  –
Ухва ти и удах ни. Би ћеш срећ ни ји! - ре че ле де ни.
Упра во си ме пре ки нуо у то ме. –

По гле дао ме је чуд но и уву као дим ду бо ко у се бе. Се та 
у ње го вим очи ма је би ла си гур но ту иако је од мра ка ни сам 
ви део. Оба ви ја ла му је ком плет ну ауру и тре нут но се ме ша ла 
са ду ван ским ди мом, али се ни је ко ле ба ла већ се са мо ма ло 
за му ти ла. Ута ње но зу ја ње не ба се по ја ча ва ло. Ту су не где 
у бли зи ни. Ве ро ват но иду опет на Сме де ре во или Пан че-
во. Сва ке но ћи су ба ца ли бом бе на ра фи не ри ју и же ле за ру. 
Мо гли смо пре ко рав не Сти шке рав ни це ја сно да ви ди мо 
на ран џа сте пе чур ке и да на кон не ко ли ко тре ну та ка осе ти-
мо удар и чу је мо звук. По гле да ли смо се не мо а он да у не бо. 
Ни смо их ви де ли али зу ја ње и по тму ла гр мља ви на, тро ма 
и ле ња, би ла је ту. Два де се ти век нам је до нео укус ми ра, 
про цват на у ке, ре чи да је чо век јед но све сно би ће. Са мо је 
ов де на Бал ка ну до нео рат и бом бар до ва ње, да се не за пу-
сти тра ди ци ја. Бле да све тлост се до ву кла од стра не Пан че ва. 
Опет ра фи не ри ја. Бла ги по трес и зве кет ста кла смо осе ти ли 
ми нут-два ка сни је.

Па нек умрем
Ка да бле да ме се чи на не да уса хле гру ди сво је

Ка да ру шња но ћи оку је умор но те ло мо је
А шам пањ ски удар мо ра по тре се ато ме зе мље ове

И бар шу на ста ма хо ви на уза луд југ зо ве.
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ле де ни ме је ту по по гле дао. Они бом бар ду ју а он са да 
на шао да ре ци ту је, ве ро ват но је по ми слио. Ја сам мир но 
на ста вио:

Па нек умрем
По шту ју ћи пре ци зност клат на што ку ца

Уза луд тро ше ћи мо зак што му ца
Ве ру ју ћи Ве ри не вер не вер но сти вер но га ме не

Пре пу шта ју ћи гре хе не мо ћи во ље не же не
Па нек умрем

Без по след њег бла го сло ва про зрач ног дан ка
Го во ра, пуц ња, мр тво га цве ћа убра ног јед ног остан ка

Не про ме нив ши свет, зи ме и ле та
Па нек умрем у на пу кло сти ово га све та

Опет си на пи сао пе сму? –
Не упра во сам је ком плет ну са ста вио. Вр зма ла ми се  –
по гла ви од по чет ка бом бар до ва ња. До кра ја ћу по че ти 
да го во рим у сти хо ви ма. Са мо сам за пам тио оно што 
сам са да из го во рио.
Твој лу ди страх од смр ти. Ипак, тво ји срп ски ге ни су  –
ту. Ина тиш се све му па и стра ху. И овим ави о ни ма се 
ина тиш и мра ку и бе ди. Де пре си ји, под сме ва њу, са-
жа ље њу, те шком ку лу ку. Це лом све ту. а све стан си да 
ћеш нај е ба ти. Про кле то је то у на ма.
Знаш, про лаз се чак и не ви ди - по ку шао сам да не ко- –
мен та ри шем прет ход не ре чи. – За у век смо за тво ре ни 
у овој ку ти ји. Чак и она све тла цр та не по сто ји. Овај 
мрак у Ср би ји ју је по јео.
Про лаз је био ту за хра бре и од луч не. Не за те бе. Ни  –
за ме не. Ја сам се одав но по ми рио са ти ме да му се 
не ћу ни при бли жи ти. Оста јем у ку ти ји. Бо ље је да ме 
тум ба ју мо ји не го не ки та мо са оне стра не.
али ја оста јем при то ме да ћу га на ћи на кра ју све- –
та. Ка да сам мо гао да пре гр мим де ве де се те у Ср би ји, 
Ње га и Си на, и још их тр пим, пре тр пе ћу и сво тр ње до 
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ње га и тум ба ње оних са оне стра не. Цр ве на и Ин три га 
су одав но из ван про ла за па им не иде та ко ло ше.
Цр ве на и Ин три га су са сво ји ма та мо. Оти шле су као  –
клин ке и при хва ти ле све та мо. ла ко је ка да си де те. 
Ма то рог ко ња је те шко не што на у чи ти.
Ми слим да не ма ни шта го ре од Ње го ве вла де и да не- –
ма ни шта ру жни је од цр ног џи па ње го вог си на ко ји се 
шу ња овим ули ца ма.

За ћу та ли смо. По не кад ћу та ње го во ри ви ше од са мих 
ре чи. И он и ја смо ми сли ли о ис то ме. На ша мла дост је би-
ла не и жи вље на и про ла зи ла је бр зо блат ња вим пу те ви ма 
на кра ју овог ве ка. Ни смо има ли нов ца, ни смо мо гли да 
оби ђе мо свет јер су нас стран ци за тво ри ли, ни смо мо гли да 
при у шти мо ква ли тет ну гар де ро бу, ци пе ле, тех ни ку. Ку по ва-
ли смо гар де ро бу по пи ја ци. Бен зин на ули ци у пла стич ним 
фла ша ма. Ни смо мо гли да се од се ли мо од сво јих ро ди те ља 
јер ни смо мо гли да на ђе мо по сао да би пла ћа ли ста на ри ну. 
Ни смо мо гли да ме ња мо на ме штај, те ле ви зор. Чак и да смо 
има ли но ва ца, ни смо има ли где да ку пи мо та кве ства ри. 
Про дав ни це пре хра не су би ле пра зних ра фо ва. Ку по ва ла 
се те сте ни на, хлеб, мле ко и ки се ла во да. Пи ли смо не ке бу-
гар ске со ко ве на рас тва ра ње из ке си це. И сви смо ћу та ли и 
тр пе ли. Би ће бо ље. Шта да се ра ди. Мо же би ти и го ре. Све 
нас је то те ши ло и та ко смо би ли вас пи та ва ни. И та ква нам је 
крв би ла, ле пљи ва и по ма ло по ква ре на. Кроз на ше по сто ја ње 
увек смо се из да ва ли, сва ђа ли и ина ти ли, уби ја ли и пот кра-
да ли, под ме та ли јед ни дру ги ма но гу. Је ли ово на ша ка зна? 
ако је сте бу ди мо бар ту до сто јан стве ни и хра бри. Исто ри ју 
су кри ли од нас, кро ји ли је ка ко им је дра го. Ве ли ча ли да 
свет без нас не мо же да оп ста не. а ни су нам ре кли да смо 
зад ња ру па на сви ра ли. 

У Бо га су ву не не ча ра пе и гво зде на пе сни ца. 
Сти же нас.

Де бе ли, се ти се Ку е ља. Ваљ да си то ли ко па ме тан да  –
из ву чеш не ку по у ку из ал хе ми ча ра.
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Ма оста ви се ал хе ми ча ра и Ку е ља. Сви мо дер ни пи сци  –
се про би ја ју от кри ва њем ко је ка квих тај ни, ве ли ких. 
От кри ва њем жи вот них исти на ко је смо ми као за бо-
ра ви ли. Ре дак је онај ко кроз при чу ис при ча не што 
скром но, а да се то осе ти.
а шта је дру го Ку е љо ура дио не го упра во та ко не што.  –
Знам до бро да си схва тио све, знам до бро да ње гов 
При руч ник но сиш увек са со бом као Би бли ју и по-
на вљаш не ке де ло ве из ње га као „Оче наш”. Ка кве то 
про ме не же лиш и ка кав но ви жи вот. Све је ту, са мо 
тре ба до хва ти ти. Па и ово бом бар до ва ње не ће до ве ка. 
Ка да мо гу дру ги, мо жеш и ти.

Ње го ва нео д луч ност, сми ре ност и пре пу ште ност су ме 
по не кад баш нер ви ра ле. Па шта ако но сим При руч ник са 
со бом. Ри зни ца ма лих са ве та ни је на од мет. Знао је све мо-
је оми ље не пи сце: ан дри ћа, Па ви ћа, Ку е ља и До сто јев ског 
и че сто ме га ђао њи ма. Знао је мог оми ље ног кан та у то ра 
Ба ла ше ви ћа и га ђао ме њи ме. Че сто би ми не што од ње га 
из ре ци то вао у да том тре нут ку и га ђао, га ђао пра во у ср це. 
лу кав је био ле де ни. И та да бих увек по пу стио и тр гао се. 
Омек шао бих као сун ђер. али са да, у овој но ћи, ни сам му 
дао за пра во. И сам не знам за што, али ме је та ко не што спо-
па ло. Нам ћор сам ја. Ипак, иако ни сам ни сам био си гу ран 
у то што го во рим, хтео сам сто два де сет и осми пут да му 
об ја сним шта ни је у ре ду и шта ја за пра во же лим. Био сам 
бун то ван и био сам упо ран. Вр ли не или ма не. То је и он знао, 
као што је знао да ће мо ја би ти по след ња и да ни шта не ће 
по ко ле ба ти мо је по ку ша је, на де и ци ље ве.

ле де ни за тво ри очи за тре ну так. Мо жда и не мо раш.  –
Мрак је то ли ко густ да мо жеш да ви диш сли ке у ње-
му. е са да за ми сли јед но тмур но је се ње ју тро не где на 
овом бр до ви том Бал ка ну. Са мо бре жуљ ке, про план ке 
са трав ња ци ма и др ве ћем. Све је зе ле но око те бе. Осе-
ћаш да ти је при јат но за очи и да ти се ду ша сми ру је. 
Ту је јед на цр ква, са кри ве на у том др ве ћу. То тал но се 
укла па у ам би јент. Не ре ме ти при ро ду око се бе. Чу јеш 
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зво но. Од зва ња пре де лом, оба ви ја трав ња ке, а звук се 
оби ја о про план ке. Ка жи ми, ка ко ти зву чи тај од јек 
зво на у том тмур ном зе ле ни лу?
Не ка ко уса мље но. Ту жно – ре че. –
ах ле де ни, та ко од је ку је мо је ср це ов де, у овој ку ти- –
ји. Ја јед но став но осе ћам да ни сам ро ђен да жи вим у 
овој зе мљи. Не осе ћам сло бо ду ко ју би же лео да имам. 
Увек се мо рам др жа ти не ких нор ми по на ша ња, мо ра ла, 
об зи ра, оба ве за. Осе ћам се не ка ко стра но и не при ла-
го ђа вам се овим за ко ни ма или бо ље ре ћи бе за ко ни ма. 
Во лим не ки ред, не ка пра ви ла и имам не ки свој свет 
и пред ста ву о том све ту. Да га осе тим на не ки по се бан 
на чин. Бе жим. Бе жим од овог на ро да ко ји је по след-
њих го ди на по лу део и по га зио се бе, бе жим од Ње га и 
Ње го ве вла де, Ње го вих пу ле на и не у ро тич не же не и 
не ма ње не у ро тич ног си на. Бе жим од све га што нам 
је исто ри ја до но си ла по след њег ве ка. Од оно га што су 
нам ко му ни сти и Ти то ура ди ли ка да су раз ро ва ли на ше 
ули це, раз ве ја ли на ше пу те ве и усме ри ли на ше ми сли, 
по кра ли оно што је не ко му ком и ра дом сте као, по ру-
ши ли на шу ве ру и цр кву, за бра ни ли нам је, за бра ни ли 
нам да сла ви мо сла ве, да пра ти мо на шу тра ди ци ју, на-
шу исто ри ју, пра ви ла бон то на. Ка да су уме сто ста рих 
град ских цен та ра са гра ди ли ку ти је ши би ца. Сти дим се 
што су би ли кур ве аме ри ма и Ру си ма и ува ли ли нас 
у ду го ве до гу ше.

а ови да нас, ка да су уви де ли да ни су та ко до бри у кур-
ва њу, од је ба ли све и уна за ди ли нас, на пра ви ли од нас зе-
мљу без за ко на. Осра мо ти ли нас. Про фи ти ра ли на људ ским 
жр тва ма и да ље на њи ма про фи ти ра ју. Кр вљу су за ма за ни. 
Но ге су им ду бо ко у зе мљи а гла ве ви со ко на не бу. При ча ју 
нам при че као да жи ви мо у до му за мен тал но обо ле ле. Не 
под сти чу ни ка кав на пре дак осим у кра ђи. Сва ки њи хов ко-
рак је онај уна зад. И Си зиф је био успе шни ји од њих. Бар 
се ја дан му чио да не што ура ди и гу рао не пре ста но. На ше 
ули це су још ви ше раз ро ва не, фа са де још пр ља ви је, још 



Бо јан Стан ко вић

20

си вље. Чо по ри па са лу та ју сву да. Но се пи што ље за по ја сом 
и злат не кај ле око вра та. Не ма ју кул ту ре. Не зна ју шта је 
по зо ри ште. Оде ла и кра ва те су им за ме ни ле тре нер ке. Зар 
не ви диш то?

Бе жим од ове ра ње не зе мље, од ове јад не мај ке ко ја са-
мо шљи ве има у из о би љу и за ко ју се по не кад пи там је ли 
мај ка или ма ће ха. Бе жим та мо где љу ди, они обич ни љу ди 
ко ји сва ки дан ку пу ју но ви не и иду на по сао, не зна ју ко им 
је пред сед ник др жа ве, ко је стран ке се ту ку по пар ла мен ту. 
Где је то са мо ма ња став ка у жи во ту јер им стан дард до зво-
ља ва да о то ме не раз ми шља ју. Где су про дав ни це пре пу не 
ра зних про из во да а не са мо по ре ђа них фла ша ки се ле во де. 
Где не мо раш да чет ки цу за зу бе тра жиш го ди ну да на да би је 
ку пио. Где не мо раш од ра ног ју тра да че каш ре до ве за мле ко, 
хлеб и ше ћер. Не мо раш сва ки дан да ме њаш нов це, де ви зе, 
за без вред не нов ча ни це са без број ним ну ла ма. Бе жим та мо 
где се де вој ке не оти ма ју о ауто мо би ле, зла то и гар де ро бу… 
где те ни ко не пра ти, не при слу шку је... где мо жеш сло бод но 
да ми слиш и осе ћаш, да ра диш... где не мо раш са фа кул тет-
ском ди пло мом да сто јиш на пи ја ци и про да јеш…

И ре ци ми циљ на ших ра то ва са Хр ва ти ма, са Му сли-
ма ни ма. Ко ме је сме та ла са мо стал ност, што не ко има дру-
гу ве ру и не ко дру го име. Са мо су уса ди ли мр жњу у на ше 
гла ве или су је мо жда са мо под ста кли а она је би ла већ ду го 
са кри ве на. И шта смо има ли од све га то га. Са мо не сре ћу и 
сра мо ту. Це ли свет нам се сме је и це ли свет нас пљу је. а ми 
смо та ко по но сни јер смо би ли хра бри, а у ства ри смо би ли 
прог на ни и из гу би ли мо жда оно што ни смо же ле ли. Ко је то 
же лео. На ша по бе да је наш гу би так.

Ко нас пи та што дро га ту ма ра на шим пу те ви ма, што 
оруж је ту ма ра на шим пу те ви ма. За што да нас ра ту је мо. Ко-
со во је, ле де ни, из гу бље но још одав но, ка да ми ни смо ни 
би ли ро ђе ни. Је си ли ика да био на Ко со ву да мо жеш да га 
осе тиш, да мо жеш да ка жеш, ово је мо ја ро ђе на зе мља, осе-
ћам је пот пу но. Је си ли по се тио не ки од на ших ма на сти ра, 
срп ских све тих ма на сти ра на Ко со ву, ко је Не ма њи ћи по-
ди го ше? Не ве ру јем. Осе ћаш га са мо јер нам је ве ко ви ма 




