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Извод из рецензије 

 

Роман „Сакупљач душа“ Милана Миливојевића, својим необи-

чним јунацима, који су се обрели у специфичним породицима и си-

туацијама, у времену и окружењу које им није наклоњено, слика 

стање колективне депресије и болести друштва у време бомбардо-

вања Србије, са свим последицама које је оно донело. Сваки од де-

сет делова романа, укључујући пролог и епилог, садржи мото који 

најављује тему поглавља, а сваки мото, ишчитаван у вези са пре-

тходним и наредним, доприноси чврстој структуралној, тема-

тској и композиционој целини романа. 

Аутор ствара на ивици стварности, крећући се по танкој грани-

ци између реалног и надреалног (што је једна од главних каракте-

ристика овог романа), бавећи се питањима уметности, морала и 

борбом са највећим страстима, међу којима доминирају сујета и 

славољубивост.  

Користећи се цитатима из различитих религијских и митоло-

шких књига, од словенске митологије и бога Перуна, до Светог 

писма, аутор се мајсторски поиграва са читаоцем, али ипак, шти-

тећи се иронијским отклоном, час сугерише постојање других би-

ћа, која су изван нас и одређују нам судбину, час се враћа у оквир 

реалног и подводи све те доживљаје главних јунака под снове и 

психичку оболелост. 

Појављивање реалних (историјских) ликова са рок и џез сцене, 

враћање у прошлост и показивање другачијег начина живота и 

менталитета, увидом у литературу – од врхунских песника, до 

аутора мало познатих читалачкој публици који се баве пресеље-

њем душе из тела у тело – читаоцу се дарује необична слика света, 

чији смо сви ми мозаички део. 

 

Биљана Миловановић Живак 
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ПРОЛОГ 
 

 

 
WALK IN - поступак када бестелесна бића из виших ду-

ховних сфера преузимају фунционално физичко тело ради 

остварења одређених циљева на овој планети.  

Овај термин прва је употребила Ruth Montgomery у сво-

јој књизи Strangers Among Us, објављеној 1979. године. 
 По њеном тврђењу, више Биће из неземаљске сфере мо-

же да уђе у тело човеково, преузимајући његово сећање, 

али без емоционалне везаности за саму прошлост старо-
седеоца.    

У народу се ова појава назива ђавоимност. 

 
 

Већ неко време, без нарочитог разлога, осећао је раздраженост и 

умор. Због тога се све више затварао у себе, избегавајући пријате-

ље. У сваком случају, нешто се чудно дешавало с њим. Као да то 

више није онај исти човек, грађанин, друг, комшија, какав је био до 

јуче. 

Сви који су га познавали, макар и површно, приметили су ту про-

мену, међутим, ношени својим обавезама, својим потребама, брзо 

би ту забринутост потискивали на периферију интересовања, у ве-

ћини случајева је, лагано, истискујући у потпуни заборав. 

У првом тренутку, њему као да то и беше циљ, као да је то и же-

лео, сматрајући да се извор немира налази у људима около, али ка-

сније, постаде му јасно, да је то тело, то лице које свако јутро гледа 

у огледалу, све мање он, а све више неко други. 

Неко непознат, из бездана узнемирене тмине стижући у димензију 

времена уселио се сасвим у ту његову телесну љуштуру истиску-

јући га ван, у ваздушни простор у којем царују астралне душе и ар-

хетипови.  

Зато је раздражен. Зато је уморан, и зна да ће на крају морати са-

свим да попусти и изађе. 

То се, напокон, после вишенедељне борбе, и десило.  
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Његова суштина, његова душа, која више не беше у телу, искр-

зана незагашеним разочарењем, једрила је за тишином без oдгово-

ра. Тек тако, одједном, запрепашћено, посматрао је своје тело из не-

посредне близине, као да је испао из њега. Оно што некад није мо-

гао ни да замисли сада је било реално, постојеће.  

Видео је своје округло, буцмасто лице, испод којег су висили по-

дваљци, ћелаво теме главе невешто сакривено дугим власима косе 

из венца са стране, своје бутине, свој обли, дебели труп. 

Гледао је у своје јаке руке, своје четвртасте мишићаве дланове и 

све му се чинило другачије него што је икад помислио да изгледа. 

Другачије, али ипак његово.  

Да, оно сам ја, закључио је, па ипак, и овде сам... 

Да ли овако изгледа смрт, помисли.  

Затим, већ у следећем тренутку, следи се кад угледа како се ње-

гово тело креће независно од његове свести, свести која је лебдела 

у бестежинском простору.   

Као да је удављен околним мраком, ослушкивао је струјање ва-

здуха како би открио некакав излаз из овог нетелесног света. Дрхте-

ћи од помисли на све оне драге ствари које више никад неће видети 

Сунце је сахрањивао онолико пута колико је потребно погледу да 

досегне иза хоризонта. Нит многих слика из живота који је некад 

живео сада је пресликавао на платну сећања. Оно му је јасно укази-

вало да, иако без своје телесне суштине, бива и даље жив. 

Прогутан у висинама до којих људска машта никад долазила није, 

бојао се, али и не, стрепео и надао се, док га је тешки устајали ва-

здух гушио. Незнана топлота стезала је његово астрално биће као 

да жели да га смањи и претвори у прах. Магична моћ енергије во-

дила га је непрегледним пространствима, безвременим просторима, 

вечној светлости, извору негације материје. Речи су излазиле без-

гласно из његових уста попут мириса букета ружа и губиле се у 

околном простору.  

Пуштајући да га запљусне врео дах пламених језика, покушавао је 

досегнути висине са којих се скаче у прошлост, али не своју про-

шлост, јер она више није постојала, са њом су давно покидане нити 

осећања, већ у неку сасвим туђу, непознату и неживљену, која се не 

буди ујутро и не леже увече, једну од оних које се срећу иза хори-

зонта постојања. 
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Далеко од даљина до којих не сањају усамљени монаси, носио је 

са собом у неповрат пригушени одјек бунтовних тактова овозема-

љских. 

Када су се, напокон, отворила та врата која нису више од живота 

већ од смрти, са стране опкољена неким чудним зидовима какви се 

не зидају, али и не виђају телесним очима, тамо, у пространству 

које скрива усамљени немир, посматрао је своје мисли, емоције и 

осећања.  

Посматрао је своје жеље како одлазе од њега.  

Грумени непознате концентрисане енергије освајали су га. 

„Лееее Ооооо-лаааам Ааааа-меееен!“  

„Лееее Ооооо-лаааам Ааааа-меееен!“  

„Јееее-хооооо-ваааааа!“   

Последње је што је чуо. 
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ДАН КАДА ЈЕ УМРО MILES DAVIS 
 

 
Имамо грабљивце који су дошли из дубине космоса и преу-

зели власт над нашим животима.  

Људска бића су њихови заробљеници. Грабљивци су наши 
владари и господари. Он су нас учинили послушним и беспо-

моћним.  

Ако желимо да се побунимо они гуше нашу побуну, ако же-
лимо да се понашамо независно они захтевају да то не чини-

мо. 

Они су преузели власт зато што се нама хране и они нас 

немилосрдно притискају зато што им служимо као сред-
ство за одржавање живота.  

Као што ми гајимо кокошке у кокошињцима, грабљивци га-

је нас у људским кавезима. Тако им је храна увек на распо-
лагању. 

 

Карлос Кастанеда   АКТИВНА СТРАНА БЕСКРАЈА 

 

 

Мада у њему није рођен, Арсеније Рауш од свог најранијег дети-

њства живи у Петроварадину. Због тога, он ово новосадско предгра-

ђе сматра својим завичајем, својом колевком, чврсто верујући да је 

сваки делић свога бића, све своје туге и радости просуо његовим 

улицама на исти начин на који су то учинили и други становници. 

Но, и поред тога сваки дан примећује како његов град, онај у којем 

је у неком протоку времена оставио детињство и младост, лагано 

нестаје и уступа своје место неком новом граду, сатканом од туђег 

детињства и туђе младости.  

Арсенија Рауша, због тога, непрестано прати осећај улажења у не-

какав непознати, туђи простор који је оивичен потпуно истим ко-

ординатама на којима се налази и његов свет. Старци које је сретао 

током детињства умрли су носећи своје време са собом у гроб, а он, 

старећи, све више почиње да схвата да нека друга деца, тек рођена, 

заузимају простор тог истог, сада већ несталог, његовог детињства 
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везујући своје успомене за ствари и појаве које нису постојале у 

прошлости.  

Тргови се обнављају, руше се старе, а зидају друге зграде, нестају 

улице, асфалтирају се нове.   

Шта то везује град његовог детињства са градом који је срастао са 

детињством садашње деце, све чешће се питао. Можда обала Ду-

нава на чију се десну страну наслонио? Можда Фрушка гора на 

чијим се обронцима испружио? Или је то асфалтни пут којим се до-

лази у Петроварадин, а који је направљен по гребенастом врху фру-

шкогорја, тако да се са њега види готово цео Нови Сад, панонска 

престоница, како лењо лежи поред реке, распрострт по широкој 

бачкој равници. Да ли је то гробље у којем леже многи пређашњи 

становници, а које је, по ко зна чијој замисли, некад, у давнини, 

направљено поред пута који спаја Петроварадин са остатком поду-

навске Сирмије, горе у брду, као да се хтело, у случају неког новог 

потопа, да вода сјури гробље и остатке из њега на град и тако га 

покрије?  

После мноштва година град се знатно проширио, и то махом уз-

брдо, по обронцима фрушкогорја, стварајући неке нове центре оку-

пљања и гутајући досељенике са другачијим успоменама.  

Од града из детињства Арсенија Рауша остало је само име, све 

друго постаде другачије, туђе. Петроварадин прошлости је умро, 

схватио је, сада живи Петроварадин садашњости. Петроварадину 

будућности остаје нада да ће дочекати да се роде и његови 

становници.  

Зато је, са сетом у гласу, све чешће говорио онима који су хтели 

да га слушају како је овај град као дете које, тражећи свога роди-

теља, пече недорасле ногице на врућем угљевљу простора и упире 

тек формиране окице у бескрај ужареног времена.  

„Овај град“- настављао би у тим монолозима сатканим од нека-

квог блаженог песничког заноса: „као да је од крви и меса, свако-

дневно испуштајући срце, наставља и у смрти путем без краја. На-

ставља живот који, можда, никад није ни почео.“ 

Веровао је да сви овдашњи становници, бивајући део тела који 

Петроварадин чини градом, драге воље пристају да са сваким но-

вим рођењем, са досељењем сваког новог становника, буде убијено 

њихово сећање на град какав је некад био, те да буду, на неки по-

себан начин, и сами део те смрти и новог рађања.  
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И поред те чињенице, упорно остајући његовог постојања апосто-

ли, вером и љубављу која огњем пали облаке, они, и даље, стварају 

живе људе, Варадинце, а не бледуњаве успомене, у својим срцима 

кријући склониште од пролазности и времена. Можда им зато није 

стран пут којим иде њихов град, пут којем се не види крај.  

Попут својих суграђана, и Арсеније Рауш је био вољом судбине 

разапет на крсту жеља и могућности, непрестано носећи у себи 

осећај да је његов животни пут у самом зачетку био скројен по ту-

ђој мери.  

Ослабљен недостатком воље и храбрости за променама, остало му 

је само да сањари на свим погодним местима за ту врсту забаве где 

није постојала могућност да га ухвате на делу, немајући, при том, 

снаге себи признати како му стопала у снегу сличе хиљадама дру-

гих и заборављајући да је по уласку у било коју продавницу, ипак, 

само купац.  

Временом је схватио да једино у том сегменту живљења, у сања-

рењу, може имати голуба у руци, па је све мање жеље показивао за 

тетовирањем дечачких снова на кожи одераној са тела реалног све-

та, а све више се задовољавао њиховим посматрањем у неком свом, 

од туђег дела неба, скривеном поднебесју. Наравно, после сваког 

излета у свет жеља повратак у реалност постајао је све мучнији и 

све га је теже доживљавао.   

Непрестано покушавајући да се прилагоди маштовитом сплету 

окошталих, старих законитости које су вешто поробљавале свет чи-

јег се окружења бојао, мада му је тако очајнички тежио, филигра-

нском прецизношћу се провлачио кроз лепо дизајниране клопке 

стваране управо креацијом тог динамичког света, све време тежећи 

свом ослобођењу од разних девијација насталих од савременог ри-

тма живљења, иако би се то у његовом случају пре могло назвати 

бављење животом.  

Арсеније је, дакле, одрастао овде, у варадинско-сремском крају, 

познатом по гајењу винове лозе и справљању црног вина, са толи-

ким мноштвом предивних и красних врста, да су, не само околне, 

већ и непојмљиво далеке парохије хришћанске цркве, обеју конфе-

сија, наручивале та вина за справљање евхаристијских дарова. Сто-

га је у целом крају важило неко неписано правило да нема правог 

домаћина без винограда и кућног прага без домаћег вина.  

То правило је прихватио и његов деда од како је дошао као мла-

дић у Петроварадин, још за време краљевине. Носећи на својим 
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плећима сећање на херцеговачки крш управо је и изгледао као не-

зграпни горштак, висок, сув, широких дланова на рукама, кошчатог 

лица, продорног погледа. У свему другом поштовао је и држао зате-

чене обичаје, не издвајајући се баш ни мало од домаћег, староседе-

лачког становништва.  

Једини изузетак направио је током Другог светског рата кад је, 

попут свих традицији окренутих брђана, постао припадник мона-

рхистичког покрета, као један од ретких из овог краја који је био 

готово сав партизански, комунистички. Због тога је, после свршетка 

војне у којој су идеје његовог покрета отишле поражене у историју, 

робовао дванаест година.  

Наравно, док је био у затвору комунисти су преваспитали његовог 

сина, Арсенијевог оца, у свом духу, тако да је овај, издавши, попут 

Брута, свог родитеља, пригрлио догме комунистичке партије. Завр-

шивши железничку школу службовао је широм Југославије, па је и 

Арсеније, мада у крви Bарадинац, Сунце угледао у једном породи-

лишту у Банату.  

Деда је деценијама, трпељиво, ћутао, старећи и чекајући да време 

покаже чија је наука, како је умео говорити, јача, његова или си-

нова. У смирењу тражећи савезника и побратима, ишао је годинама 

под руку са том стрпљивошћу, карактеристичну за људе од вере и 

оне који су убеђени у исправност свог мишљења, па, најзад, доче-

као и да се син, убрзо по рођењу детета, врати у Петроварадин, и да 

се окући добивши стан од државе, и да, напокон, почетком деведе-

сетих година, призна пораз свога уверења, своје религије, скинувши 

Титову слику изнад улазних врата стана, и замени је иконом хри-

шћанског свеца, кућног заштитника. 

„Сад могу и да умрем!“-  ликовао је старац на породичним оку-

пљањима и славским свечаностима гледајући у по очију свог блу-

дног сина, погледом од којег би се овом, иако већ сазрелом од годи-

на, уста сушила, а уши црвенеле, па док би се окупљено друштво, у 

позадини догађаја, окретало ка новој шали, без речи гладио своје 

огромне, спуштене преко уста, бркове.  

Заиста је убрзо и умро, не осећајући се у души као Јуда, већ као 

угаони камен на којем се заснива вера и порекло.  

Родитељи Арсенија Рауша се, након тога, преселише у празну 

дедину кућу на периферији града, а он остаде сам у стану, не сагле-

давајући, у први мах, колико ће му се, временом, чамотиње увући у 

собе и намештај.  



11 

 

Иако га је у почетку чинила срећном привилегија коју је највећи 

део његове генерације могао само да прижељкује, да има свој стан, 

од тог времена као да је, заједно са родитељима, од њега отишао 

сав друштвени живот којим је до тада био окружен. Годинама, од 

како му се већи део генерације расуо по брачним водама и лока-

лним фабрикама, од како је престао да их виђа у ноћним клубови-

ма, пратио га је осећај да је време стало, нарочито због тога што се 

и сам, несвесно, затворио у свакодневно идентичан ток активности.   

Иако благе, чак пријатне спољашности, високог, складног изгле-

да, дечачког лица којег је стидљиво сакривао иза неуредне браде, 

све то беше недовољно да би му однос са девојкама био онакав ка-

кав прижељкиваше. Као да је очекивао да тај однос неко други ре-

гулише, сам се, баш нимало, није трудио да се приближи супротном 

полу.  

До пре неколико година, док му је време још увек текло и про-

мене се догађале, имао је много девојака, и све те љубави текле су 

једна за другом као на траци, а онда, у неком тренутку, у неком 

обичном дану који је личио на све друге дане, оне као да су, одреда, 

нестале, остављајући му само сећање на себе, само мирис прошло-

сти неумитно сахрањен у том истом времену.  

Тек понекад би, са разних страна, чуо за судбину понеке од њих, 

како се удала, како је отишла из града, како негде студира и слично, 

са тугом закључујући како би га баш она сад извукла из ове жабо-

кречине у коју је упао. 

С обзиром да је, у односу на своје жеље, имао прилично неуспе-

шну каријеру џез музичара, безобличну скоро до непостојања, није 

му успевало да њоме лечи своју душу, празну од свакодневице, 

тако да у свом искуственом џепу није поседовао задовољство да 

време после ручка проведе читајући дневну штампу или гледајући 

телевизор. Због тога, пристајући да буде разапет између оног што 

јесте и оног што је желео бити, он би, готово свако вече, са слика 

недосликаних које су му звиждале у лице, уз пресушени дуван и не-

сазрело вино, тражио излаз из свог сећања свирајући, са групом 

очајника попут себе, саксофон у једном клубу, некадашњој кафани 

Царство небеско, на излазу из града, с јединим циљем, да има сигу-

рну тезгу од које би могао и даље животарити.  

Мала казаљка на сату је, по правилу, већ претрчавала два или три 

круга после поноћи, када би, након целовечерње свирке, напокон, 

кренуо кући да спава. Зато су му ујутро увек остајали на јастуку 
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снови недосањани, па би, после јутарњег умивања, поново оживео 

још један у низу, јучерашњи дан. 

 

*** 

 

У тој временској баруштини, том учмалом унинију, једини немир 

догодио му се на Велики Петак, 1991. годину након дана у којем је 

Христос започео своје жртвовање, када му је, у продукцији локалне 

књижарско-издавачке куће NEOLITTERA, изашла прва збирка 

поезије на коју постаде необично поносан. Тираж од пет стотина 

примерака је у кратком року откупљен од Министарства културе и 

послат библиотекама широм Југославије, а остало је и пар десетина 

комада које је поделио својим пријатељима.  

Највећи део тих пријатеља чинили су, поред чланова џез бенда са 

којима је свирао у вечерњим и ноћним сатима у, поменутом, клубу 

и редовни гости истог, иначе поштоваоци музике у њему презенто-

ваној. Арсеније Рауш желео је, тако, да и њих упозна са још једним 

својим талентом који се, ето, није директно тицао свирања саксофо-

на, по којем је, до тада, био познат међу суграђанима. 

Нажалост, у часописима за културу и књижевним додацима дне-

вних листова изашло је свега пар кратких цртица о тој збирци и на 

њих, по његовој процени, готово да нико није обратио пажњу.  

То га је тиштило! 

Болујући од исте болести од које су патили и други новорођени 

песници, од умишљене гордости чијим се телом обавија свака уме-

тничка душа, дубоко убеђена да својим писаним делом открива чо-

вечанству нове светове, и Рауша је, након уздрхталог ишчекивања 

изласка пред читалачку публику, ова равнодушност погађала право 

у средиште.  

У шта је веровао, тик пред премијеру, није сад ни сам могао да 

одгонетне, зар је мислио, подсмевао се себи, да ће грађани оставити 

све друго по страни - а у земљи је тада врило као пред сваки рат - и 

намах почети са читањем његових стихова.  

Па себе налазити у њима. Пих! 

Обилазио је песничка удружења по околини настојећи да се наме-

тне старим, уображеним поетама чије стихове нико није читао, ни-

ти памтио, у разговорима са њима желећи да се наметне као нека-

кав нови таленат, нови Миљковић, нови Јесењин, свеједно, у потпу-

ности неко ко је вредан њихове пажње.  
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Куцајући на закључана врата ових хвалисавих стваралаца, чији 

живот беше потрага за бесплатним пићем, храном и неограниченим 

тапкањем по рамену, чији се животни мото сводио на паразитско 

стругање народне грбаче и наручене хвалоспеве партијским руково-

диоцима, увиђао је да се његова збирка не разликује од њихових ни 

колико је црног испод нокта. 

Осуђујући их у себи, пренебрегавао је чињеницу да се и његови 

разлози за стварањем не разликују од њихових. Ни он не беше чи-

сти светац, но само један од многих који жељаше да им се име по-

миње међу људима, један од многих који падоше на слатке и зано-

сне вапаје демона гордости.  

Ипак, тешио се како ће, за разлику од мноштва других грађана 

државе пред распадањем, имати барем по нечему да памти ову го-

дину, остаће тај дуговечни траг самоуверене младости која је наи-

вно веровала у судбинско предодређење. Биће то поука како равно-

душност околине може убити сваку жељу за креацијом, како општа 

неспособност за било каквим стварањем лагано утапа у себе  нагон 

ка обзнањиваљу нових идеја, ка маштању. Та поука ће га, већим 

или мањим интензитетом, пратити кроз живот, гушећи у њему во-

љу за било какавим расправама, за вођством, за било каквом ли-

чном жртвом.  

Због ње ће лебдети између сировог нихилисте, неверника, човека 

који би целокупно затечено устројство разрушио у свеопштој рево-

луцији, па поново све изградио по својим начелима и, са друге стр-

ане, себичног традиционалисте што прво гледа интерес свој и оних 

које сматраше својом крвљу, склањајући се од саме суштине љубави 

ка ближњем, не ради мржње већ због страха или опреза од тог 

ближњег.  

Неколико месеци након изласка поменуте збирке, у време када је 

та његова почетна еуфорија спласнула, па скоро и сасвим згасла, 

Арсеније Рауш је пословно отпутовао у Београд, на један дан, да би 

у музичком студију Superior на саксофону одсвирао деоницу за 

матрице неколико песама jazz-rock групе Екумена.  

Беше то петак,  28. септембра 1991. године.  

У рано поподне, продуцент, један крупни брадоња у шареној, 

изношеној мајици, проследио му је телефонски позив од љубазног 

женског вокала да што пре, по могућству одмах, дође у Центар за 

културно унапређење – познатији као COOLТООR-centar – смеште-

ног на другом спрату Дома омладине, вишеспратнице изграђене у 
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соцреалистичком стилу на углу где Дечанска пресеца Македонску 

улицу, ради договора који се управо тицао његове поетске збирке.  

С обзиром на малу количину слободног времена којег је тог попо-

днева имао на располагању, заиста и пристаде, уз одобрење кру-

пног брадоње продуцента, да одмах оде тамо, како би после тога 

могао да се посвети обавезама у студију.  

Попевши се на други спрат зграде улазом из Македонске, проше-

тао је, машући у ходу рукама, тамним ходником са кога је на обе 

стране водило мноштво отворених врата у канцеларије у којима се 

није налазио нико.  

Тек у дну ходника, у претпоследњој просторији, седео је, на сто-

лици иза великог, зеленог стола, непознати мушкарац, проћелав, 

чије се лице тек назирало у густом облаку дуванског дима. У истом 

тренутку када је приметио овог човека и његове снажне, мишићаве 

руке, прекривене карираном кошуљом заврнутом до лактова и, при 

врху, на три дугмета раскопчаном, Рауш стаде на праг и поче неси-

гурним гласом да се извињава: 

„Ја сам добио позив да се јавим...“ 

„Уђи, уђи, мајковићу, тебе и чекам овде.“- прекиде га проћелави 

човек, округле главе и дебелих, црних обрва које су се спајале на 

средини и Рауш у тренутку схвати да неће видети власницу преле-

пог женског вокала због којег га је радозналост натерала да одмах 

дође. 

„О чему се ради?“- упита. 

„Само полако.“- сигурним гласом настави човек меснатих образа 

повукавши последњи дим из цигарете и пикавац десном руком 

угаси у пепељари испред себе притискајући, са два прста, остатке 

филтера о њено дно. Рауш примети да на зеленој површини стола, 

сем ове металне, округле пепељаре, са које је, у доброј мери, већ 

отпала сребрнаста боја, није било ничег. 

„Прво седи и кажи шта ћеш попити. Знаш како то иде у домаћи-

нској кући.“ 

„Зависи шта нудите.“- окуражи се и Арсеније, окупиран мешави-

ном нервозе што је долазио чак овамо, вероватно ни због чега и 

радозналости што је уопште и позван, не сећајући се више ни од 

кога. Док је то говорио примаче дрвену, истрошену столицу нехајно 

остављену на пола пута од стола ка средини просторије и седе на 

њу. 



15 

 

„Да, у праву си. Наш избор и није бог зна колико велик, али оно 

што ти пијеш има сигурно.“ 

Човек устаде, приђе дрвеном, тешком орману, са вратима чија су 

оба крила неравномерно висила у својим лежиштима, отвори га и 

извади из њега вињак. Рауш се изненади због чињенице да је непо-

знати човек знао шта пије, али то не показа.  

У међувремену га боље осмотри и у јасно увиди да је пред њим 

особа барем дупло старија од њега, али и знатно нижег раста, кра-

тких ногу и здепастих бутина, на које се, просто насадила дебела, 

тешка телесина, готово закружена услед прекомерног уношења хра-

не. Овај склоп се завршавао, већ поменутим, крупним, јаким рукама 

и, у поређењу са остатком фигуре, несразмерно великом главом на 

којој је, као накит, растао венац густе косе на потиљку и са стране, 

између ушију, чинећи потпуни контраст проћелавом темену. Ову 

разлику је непознати човек покушавао да прикрије пуштањем теме-

них власи да расту преко главе како би њима прекрио те празне ко-

жне печате.  

Након што је, готово до врха, насуо вињак у две чаше од деци, 

дотични поново седе.  

Незграпно узе шаком десне руке пепељару, па иако се Раушу 

учинило као да ће је згужвати, овај је ипак стави у фиоку, крај 

кутије са цигаретама. Поново их је раздвајао огромни канцела-

ријски сто, и на њему полупразна-полупуна флаша вињака окру-

жена са, већ поменуте, две чаше.  

„Дакле, пријатељу, живели.“- рече живахно на неки извештачен 

начин, па нагну наискап своју чашу. Одмах затим је поново допуни 

не чекајући на Рауша, настављајући да говори. 

„Читао сам твоје песме, имам негде један примерак и овде, и 

могу ти рећи да сам сад још убеђенији у то да је поезија обично 

срање.“ 

Рауш га погледа изненађено. 

„Немој се ништа чудити, и немој мислити да сам ја неки глупак 

који се не разуме у писање. Кад сам био млађи, и сам сам остварио 

неколико добрих покушаја. Али, живот ме водио другим путевима, 

а на њима сам се хватао за грло са другачијим потребама.“ 

„Другачији су ме развлачили курајбери него тебе.“- настави, па 

ућута. Подиже још једном чашу док га је гост немо, испитивачки 

посматрао. 
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„Види, буразеру, да будемо отворени. Ти си издао тамо неку зби-

рку поезије, јел' тако беше? Лично мислим да је сувише тенденци-

озно, да не кажем препотентно, то што је њен наслов ПЕСМЕ, тре-

бало је дати читаоцима могућност да оцене то што у њој пише, 

можда они то не би звали песмама већ прдежом, или би то крстили 

неким трећим именом, али добро, то је твоја ствар, имаш право да о 

себи мислиш све најбоље. Што се мене тиче, моје је било да ту тво-

ју збирку распродам и учиним те задовољним. Отишао је цео ти-

раж, је л' тако? То нисам чинио ни много већим фацама од тебе, а 

ево, теби јесам. И заслужио си. Паметан си човек, поштен, немам 

примедби. Е, сад гледај, па види и даље да останеш паметан.“ 

„А, јесте ли ви из неке издавачке куће?“- постајући нервозан због 

понижавајућег тона у саговорниковим речима, нестрпљиво му упа-

де у реч Арсеније Рауш, због чега га овај погледа широм отворених 

очију. 

Вероватно је навикао да сви пред њим не дишу, а камоли преки-

дају, помисли гост. Човек мало оћута, па настави мирно: 

„Пази, дечко. Ја сам ти мало већи играч од тих, како их зовеш, 

издавача. Нема издавача док му ја не кажем да то буде. И нема пе-

сника док му ја не наредим да пише. Додуше, има и самоуких по-

ета, попут тебе. Шта ћеш, воле људи да глуме бога, да креирају, да 

праве децу себи на папиру. Но, ја и такве трпим, и не сметају им. 

Чак им и помажем у њиховој заблуди, ко што сам и теби. Него слу-

шај ме добро. Мене твоја поезија, ко што ти већ рекох, не занима. 

Мене интересује твоје друштво. Мене интересују људи са којима се 

дружиш, почевши од оног шарлатана Димитрија Дивнића, којег зо-

вете Дука, или тако нешто, по неком музиканту, ваљда?“ 

„Зовемо га Дјук, по композитору џез музике, Дјуку Елингтону.“ 

„Види, синовац,“- настави саговорник не обраћајући пажњу на 

упадицу:„тај дрипац је почео да претерује, да забада нос у правила 

која владају овим светом и ко их је створио, да блебеће о томе и где 

треба и где не треба, а не треба нигде. Да и вас, остале, то не зани-

ма? Као, шта, ви сте нека сила, и сад ћете ви да раскринкате тајне 

владаре...“ 

„А ти си, значи, из полиције!“- узвикну Рауш поново га прекида-

јући и, истовремено, престајући да персира повређен због тога што 

се дотични према њему понаша охоло. 

„Ма каква полиција,...“ 

„Из службе безбедности?“- настави упорно да погађа. 
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„Ма, која безбедност, нема безбедности док је ја не створим, не-

ма полиције док је ја не позовем. Ја сам изнад свију њих, схвати.“ 

„Па, ко си ти онда?“ 

„Ја сам онај који ти каже: не тражи ђавола да га не би стварно и 

нашао, буди мудар, смири мало Дивнића ако можеш, а ако не мо-

жеш бежи од њега са тим твојим гелиптерима који мисле да су неки 

музичари, уметници, јер ја нећу жалити ни средства ни људе да га 

зауставим у његовој намери. Буди паметан и разуми ме, не играјте 

се скупим играчкама, мали сте ви за њих!“ 

Рауша није напуштао утисак да овај непознати човек пред њим 

беше, у исто време, спреман сатима да му држи проповед, али и да 

је прекине у тренутку. Седео је непомично и видео необично мирно 

лице особе која му прети као да говори стихове из неке романтичне 

лирске песме. Видео је како се нагиње ка столу и сипа још по једну 

чашу вињака. Тада до његове свести поново допреше речи непозна-

тог.  

„Изабери, момче, између сарадње са мном и сукоба. Ако будеш 

био за сарадњу постаћеш велики, уважени песник, којег ће позива-

ти на књижевне вечери и коме ће давати награде и признања, чија 

ће дела ђаци учити за лектиру, и којем ће се жене нудити зарад ли-

чног престижа. Одабереш ли сукоб са мном, уништићу и тебе, и 

твоје семе, и твоје племе, тако да ни трага ни гласа не остане за 

тобом. 

А за лелемуда Дивнића не брини, даћу и њему право да бира, да 

се не буни после како нисам праведан. Уосталом, ја сам највећи 

демократа свих времена, а овој земљи је доста једноумља. Је ли 

тако? Ова земља хоће демократију! И добиће је, али ону који сам ја 

измислио. Владавину већине. Оне већине која је распела Христа, 

ону демократију која га је закуцала за крст. 

Водиће се предизборне кампање као што ју је водио Кајафа, про-

даваће се изборни резултати за тридесет сребрњака, нестајаће у из-

борним поразима она мањина која води свет, нестајаће у гомили 

глупака који мисле да све знају, а даље од свог носа видети неће. 

Али, ти сине мој, ако будеш паметан, бићеш у тој пропасти благо-

сиљан, чуваћу те као кап воде на длану, а ако будеш тврдоглав, не-

стаћеш.“ 

Рауш је, без речи, запрепаштено посматрао овог човека гледајући 

га право у очи, и успут, периферним видом, примећивао црте на 

његовом лицу, његове набрекле образе, педантно избријане, глатке 
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као стаклена плоча, рупицу на врху браде која се померала са сва-

ком речју, неколико сраслих бора између два ока, тамо где су му се 

обрве спајале - видео је да се та грудва међ' очима, за разлику од 

браде, није мицала и била је као закована за доњи део чела. У очима 

као да су му муње коло играле, као да је некакав демон заваљен 

дубоко у њима, чинећи њихов поглед јаросним, пламтећим.  

Рауш га је, и поред тога, посматрао дрчно, безобразно, питајући 

се зашто је уопште овде, пред овим умоболником који мисли да 

влада светом и историјом. Зашто увек испадне наиван, корио је сам 

себе у мислима, као да данас нема паметнија посла него да дангуби 

са овом буздованчином.  

За тили час, сав гнев саговорниковог лица прерасте у питому до-

лину чији корени допираше до испод образа, а затим, опет, враћа-

јући се у немир, уништи сву снагу осмеха стварајући лице опет 

злим. Неколико пута то лице је попримало разне црте изгледа, би-

вајући оштро попут испуцале усне, па благо, блаже од сапуна, па 

змијски лукаво, тужно, покајничко. На сву срећу да је Арсенија 

Рауша музика његових узора Miles Davisa и Johna Coltranea упозна-

ла са величанственим осећајем додира метафизичких појава, појава 

у којима се душа стапа са вечношћу, те се није уплашио ни једне 

могућности, па ни оне да је пред њим и сам ђаво, иако он, без 

обзира на речи које је изговарао, у целини гледајући, није изгледао 

зло и наопако.  

Завршавајући разговор, крупни загонетни човек додаде благо, као 

да држи проповед у цркви, како Арсеније не мора одмах да се одлу-

чи на коју ће страну.  

„Ево ти неколико недеља да размислиш, неколико месеци ако 

треба, пиши поезију и даље, дотеруј те твоје стихове и мисли о 

њима. Мисли о томе желиш ли да их и други људи читају, или ће 

нестати негде у тами фиоке, далеко од јавности.  

Мисли о томе желиш ли миран, топао, лагодан живот, живот у 

којем ће други људи цитирати твоје мисли, или живот у пропасти, у 

блату, на самом дну части и познања, живот окружен шљамом и 

гадошћу. Мисли, сине мој, и не жури са одлуком. Од ње ће ти зави-

сити цео живот.“ 

Лик се насмеши, па устаде. Одлучно пружи руку Арсенију Раушу 

гледајући га у очи погледом од којег се овај готово следио.  

Десетак минута након завршетка разговора већ је журно ходао ка 

улици у којој се налазио музички студио, у мислима окупиран речи-
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ма које је чуо. Поразно му је звучала чињеница да је нечија рука иза 

позорнице догађаја учинила напор како би се његова поетска зби-

рка распродала, јер до данас беше убеђен како га је у свему пратио 

повољан стицај околности. Сада та рука, увукавши га у дужнички 

однос према себи, покушава да испуни циљ који је имала од самог 

почетка.  

То му је најтеже падало! 

Желео је, без сумње, да оствари пристојну књижевну каријеру и 

управо му је њен почетак био надохват руке, требало би само да 

изда пријатеље, напусти места у која је уткао део себе и вине се у 

пространство илузије и самозаваравања. Требало би да одлучи да 

ли је његово царство духовног или земаљског кроја. Као да је, напо-

кон, после толико времена проведеног у потрази, открио правила 

која чине живот у простору, правила која су, уместо да уреде њего-

во постојање, открила му, потпуно неочекивано, супротност сваком 

реду, сваком поретку.  

Ово откриће хаоса заокупљало је његове мисли, његов ум, и та-

кав ходао је улицама не гледајући у људе, игноришући боје на се-

мафорским стубовима, не обраћајући пажњу на аутомобиле. Право 

је чудо сама чињеница да је у једном комаду, жив, успео да избегне 

све опасности београдског саобраћаја и врати се назад, до музичког 

студија Superior.  

Утисак који је непознати човек оставио на њега почео је бледети 

тек по завршетку снимања, у часовима када се касно поподне пре-

лама у рано вече.  

Већ прилично гладан, купивши на углу, у хамбургерији, љуто 

зачињени hot-dog, сео је у свој југо и кренуо ка завичајном граду и 

клубу у којем се окупљала група његових пријатеља, чланова џез 

бенда, иначе позната по свом старом, лошем обичају испијања 

алкохолних напитака, до изнемоглости свирајући jazz, dixieland and 

swing стандарде онима који су чинили то исто слушајући их. Тамо 

је, уз њих, у свим тим jam session вечерима, све своје животне 

идеале сводио само на један циљ – да се у неко доба ноћи, мртав 

уморан и као пребијен од неспавања, врати, усмрдео од загушљи-

вог, непроветреног ваздуха пуног никотина, у свој стан на перифе-

рији Петроварадина, у којем га не чека нико.  

Нарочито не загонетни човек из Центра за културно унапређење. 

 

*** 
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Арсенију Раушу није сметала чињеница да је клуб у којем су сви-

рали био, у ствари, обична кафана, друмска крчма недалеко од 

изласка из града, на путу ка градском гробљу. Штавише, од гробља, 

кад се иде према граду, прва грађевина на коју се наилази је управо 

та кафана, тај клуб како су га они трдоглаво звали подижући, на тај 

начин, вредност и себи као музичарима.  

С обзиром на удаљеност града од гробља сахране су временом, по 

навици, постајале моторизоване, и то тако што би аутомобил са по-

којником био на челу, а остали иза њега. Уколико би повратак по-

сле укопа покојниковог пао у касне поподневне сате, након што 

музичари почну пристизати, умели су се забављати тако што би 

заустављали неке од тих аутомобила, оне које су возили њихови 

познаници и, гестикулирајући рукама, позивали их у одмориште, 

последњу шансу – обећавајуће се и звала: Царство небеско – као 

желећи да их утеше, а уствари с намером да се огребу за пиће. Де-

шавало се понекад да им намера и успе, али то више због праро-

дитељске склоности ка греху особа из кола него њиховим утицајем. 

Угоститељ и домаћин објекта био је младић којег су звали Камено 

Лице, јер не само да је, мало ко, знао како му је право име, већ и 

због тога што дотични никад није мењао израз лица, није повисио 

глас, није се смејао, није ни једну унутрашњу емоцију показивао у 

видљивој равни. Свој поглед, као да жели да се заштити од остатка 

света, крио је иза мало дужих шишки на челу, тако да су му оне 

прекривале обрве и горњу ивицу очију, остављајући утисак као да 

стално касни са шишањем.  

До Рауша и других музичара из бенда су допирале приче неких 

испичутура, иначе сталних гостију ове специфичне кафане-клуба да 

су у касним ноћним сатима виђали око себе мртве људе из обли-

жњег гробља, те да је и њих послуживао исто тако хладно, безизра-

жајно као и живе, када би ови, ко зна како, улазили у кафану на пи-

ће. Наравно да нико није веровао у те приче, бар док се не би добро 

напио.  

Није ни Арсеније Рауш.  

Ипак, у неко доба ноћи, када се атмосфера у клубу умири, а музи-

чари крену преко сопствених граница умећа свирајући Smooth или 

Cool Jazz стандарде, тада је Камено Лице знао у поверењу, на уво, 

да му пренесе неку поруку коју му је оставио покојни деда – за 

којег је овог везивало још увек живо сећање – предходну ноћ. Рауш 
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би се запрепастио од изненађења схватајући да извесне тајне, на 

којима су се заснивале те поруке, не само што нису излазиле из 

оквира породице, већ су биле и притиснуте тегом мноштва година, 

па их, као такве, Камено Лице није могао сазнати.  

Чињеница да је, ипак, упознат са њима, престављала је, барем 

њему, нерешиву загонетку, око које би заокупљао своје мисли дуго, 

дуго времена потом. После би, наилазећи на зид ћутања код самог 

Каменог Лица који више то не би ни спомињао, а камоли обја-

шњавао, заборављао на све и настављао по старом до следећег сли-

чног тренутка.   

И други из екипе су имали иста искуства са Каменим Лицем. Бар 

тако су говорили понекад, када се поведе разговор о томе.  

Сада, долазећи из Београда, док му је у мислима и даље, мада све 

тише, бубњао одјек разговора у Центру за културно унапређење, 

Арсеније Рауш је својим аутомобилом лагано клизио улицама Пе-

троварадина, прелазио познате и драге раскрснице и стрпљиво че-

као на семафорима, на пружним прелазима, на прелазу преко улица 

са првенством пролаза. Убрзо, на другој страни изашавши из града, 

додајући гас, свој аутомобил је журно усмерио ка кафани Царство 

небеско, питајући се каква то болест влада умом човека који је тим 

именом кумовао кафану на путу за гробље.  

Паркинг је, по обичају у ово доба дана, био скоро празан.  

Зграда кафане почињала је одмах иза ове асфалтне површи, па, 

бивајући несразмерно мања од ње, чинило се као да је она у фун-

кцији паркинга, а не обрнуто. Беше то чврста, пуном циглом зидана 

светлосива грађевина, на спрат, са кровом на две воде, покривеним 

црвенкастим цреповима који су, захваљујући падавинама и клима-

тским условима, у доброј мери, добили прљаво-земљану боју.  

Сам простор кафане био је у приземљу. Према улици се оградио 

огромним, стакленим излозима, и они су у свом доњем делу били 

млечно беле боје и, самим тим, непровидни оку пролазника. На 

средини фронта налазила су се врата, и сама сва у стаклу, са 

тешким дрвеним оквирима и, при дну, металном окапницом која је 

бранила киши да плави унутрашњи простор. Фарба са дрвеног 

оквира, првобитно боје ебановине, током година је, због немар-

ности власника, потпуно избледела, бивајући местимично скинута 

до дрвене сржи, па је на тим местима дрво, у додиру са влагом и 

атмосфером, потпуно поцрнело.  
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Изнад кафане, на спрату, налазио се власников стан, и у њега се 

улазило спољним степеништем чије се подножје налазило назад, у 

дворишту, тако да је, и оно, остајало недохватно погледима са 

улице.  

Пре него што ће закључати аутомобил, Арсеније је са задњег се-

дишта узео свој метално-златни саксофон, главу умотавајући у оду-

шевљење особе која је склониште и одмор од свих недоумица нала-

зила купајући се у зрацима касног поподневног сунца. Наравно, 

гребаторима је одмах по доласку, уз громогласно одобравање, 

морао да плати туру пића због одличног хонорара добијеног од 

снимања.  

„Уморан од празног живота, постајем сликар који платну дарује 

трагове шапата, а не говора. Постајем тачка на крају предходне 

реченице, а не велико слово на почетку следеће.“- помисли у 

тренутку седања на празну столицу крај стола резервисаног за 

музичаре, чланове бенда. На своје крило ставио је саксофон. Загр-

лио га је нежно, попут девојке, јер он, тај небески инструмент, беше 

спона која га је држала везаног за овај град. Помоћу њега досегнуо 

је све лепоте света који га окружује и отворио врата друге стране 

времена. Са саксом све му је било једнолично у својој целокупно-

сти, а тако разноврсно у појединостима, јер кавез окован решетком 

од легуре времена и простора, у којем већина лута просторима 

досаде и безнађа, остаје невидљиво бледа сенка света у који се ула-

зи душом звука који он ствара. 

И те вечери, по обичају, опколили су својим телима четвртасти 

сто.  

Лађинов, један од музичара из бенда, познат беше као наследник 

чувене петроварадинске фотографске радње која ће, чим је он 

наследи од свог оца, досегнути до трећег колена. Овај, црномања-

сти човек лепог, округлог лица, којег су, као два дијаманта красиле 

плаве, сањалачке очи и увек, по правилу, на раздељак очешљана 

коса редовно фарбана у разне нијансе топлих боја, до тада је време 

прекраћивао ритмичним ударањем бубњева и јурцањем за девојка-

ма, али и младим, још увек, лепим и згодним женама. Сваку освоје-

ну девојку  успео је, на неки свој, тајанствени начин, наговорити да 

косу офарба у плаво да би свима из познатог окружења јасно указао 

како је она преспавала у његовом наручју. 

Нинослав Лазор, иако би обично седео до њега, био је, по кара-

ктеру, сушта супротност Лађинову. Низак, изразито дебео, циљао 
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би саговорника, ма ко то био, својим дубоким, црним као угаљ, 

очима на врху намргођеног лица, са обавезном чачкалицом у углу 

усана коју би нервозно гризао и зубима окретао, увек спреман,  без 

обзира на тему, за расправу и бесомучно убеђивање у исправност 

свог мишљења. 

Иако тежак као саговорник, од оног тренутка када би узео контра-

бас у своје руке, однос према околини мењао би из основа, дајући 

ритам складно, мелодично, нехотично увијајући своје ниско, дебело 

тело око инструмента као да њиме намерава да верно, ка несагле-

дним даљинама, испрати кретање маршевске колоне тактова у чи-

јем се окружењу нашао. 

Четврти члан бенда, Duke Дивнић, кларинетиста којем су из 

неког, сасвим погрешног, разлога прикачили надимак већ скоро ле-

гендарног пијанисте, диригента и композитора џеза Edwarda Duke 

Ellingtona, био је задужен за производњу речи које није имао ко да 

слуша. Висок, мршав, таман у лицу као иловача, дугачких, узаних 

ушију и црне, попут угља, косе без иједне седе длаке, и сада је др-

жао слово. 

„Када једне године умру двоје из исте куће, знајте, умреће те 

године и трећи. Та нам је клетва остала још од старих Словена, и 

њиховог бога Перуна.“- говорио је. 

Лађинов је покушао, због Рауша који је касније стигао, да врати 

причу на почетак потсетивши како је пролетос погинуо у саобраћа-

јној несрећи, сасвим неочекивано и потпуно непотребно, како то 

иначе и бива, комшија са петог спрата зграде у којој је овај стано-

вао, неки Илија са којим су се некад дружили на овом истом месту. 

Да, сети се Рауш, био је то један неупадљиви, сипљиви, обични пе-

нзионер, који је стално носио, похабану од старости, француску 

беретку боје песка, не обазирући се на доба године и временске 

услове, као да је ова срасла и постала саставни део његове главе.  

Обичавао је ловити голубове по таванима у старом делу града и 

од њих правити добру супу, причајући одабраним гостима 

позиваним на њу како у тајности, тобоже, конструише уређај за 

прислушкивање рибљих разговора, мада је докони шверцер из при-

земља код којег су касније, током ратних деведесетих, куповали 

цигарете и девизе, у шали говорио да је то у ствари справа за тра-

жење дипломе извесног политичара са другог спрата зграде. Како 

год, нити су икад ослушнули дијалог било какве рибе из оближње 

реке, нити је икад нађен икакав документ за који би дотични 
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политичар могао рећи да је то његова диплома, но то му није сме-

тало да редовно, на демократски организованим изборима, добије 

могућност за управљање локалном друштвеном заједницом.  

„Е, сад, начин на који је Илија погинуо, као, уосталом и сама чи-

њеница да га нема више на списку станара нису, бог зна како, 

узбуркали духове краја у којем се налази зграда, и за ову причу не 

би имале значаја нити би имало смисла да све то помињем, да то 

само по себи није представљало почетак једне друге, далеко ва-

жније приче.“- настављао је стрпљиво Лађинов, длановима обе руке 

поправљајући раздељак на глави.  

Неколико месеци касније, говорио је, лето већ беше измамило 

станаре из њихових претоплих станова, смрдљивих од, по зидовима 

наталожених, мириса разних јела, на обалу Дунава или оближњу, 

травњацима и дрвећем обраслу средњовековну тврђаву, где су до 

бесвести ленствовали, заклоњени од ужарених крака јулског сунца,  

што даље од асфалта и бетонских зграда.  

Они савеснији су већ почели опседати готово заборављену фами-

лију у неком селу коме је и бог рекао лаку ноћ, како би, играјући на 

емоције својих ближњих и безграничну простодушност истих напу-

нили гепеке и задња седишта својих аутомобила здравом храном из 

башта и нездравом из обора и свињаца, настављао би Лађинов, док 

је Дивнић из позадине добацивао како се иста, пре тога, морала 

прилагодити условима транспорта.  

На градској плажи су индивидуе нахрањене стероидима поносно 

показивале своје атлетске фигуре и преплануо тен љубоморно по-

сматрајући неког успешнијег конкурента у својој непосредној бли-

зини. Савесни студенти су хладовину налазили унутар дебелих зи-

дова научних читаоница и библиотека сретни, ваљда, што могу два 

летња месеца, када немају предавања, своје време утрошити на про-

ширивање истраживачких видика. Барабе које су изгубљене негде у 

нижим разредима средњих школа и њихови класни пријатељи – 

радници самоуправљачи, опседали су јефтине кафане и подруме са 

хладним пивом, седећи на полусломљеним дрвеним гајбама и би-

стрећи светску политику као што су то радили и пре шест месеци 

док су се око њих топили последњи снегови и као што ће то радити 

и за шест месеци када јесење кише буду разнашале у својим малим 

воденим токовима увело лишће. 

Дакле, у то неко време када свака птица своме јату  лети догодила 

се још једна, непредвиђена несрећа. Увек претерано нашминкана 
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девојка из приземља, једна од оних које се колоквијално називају 

спонзорушама, из стана насупрот, већ поменутом, будућем швер-

церу, иначе новинарка локалне телевизије, доживела је нервни слом 

оног тренутка када је, посматрајући лице у огледалу, угледала ис-

под свог одржаваног, дугуљастог носа бркове. 

Бркове?! Да, и то не макар какве. Праве мушке, црне, широке, оне 

што прекривају целокупну површ између носа и горње усне, бркове 

које се памте! 

Злуради језици њених колега објашњавали су овај случај као 

последицу како плеса колутова дима марихуане из џоинта који су 

јој, увијајући се својим бледоплавим, округлим телима, пречесто 

играли пред очима, тако и учесталог секса са различитим мушка-

рцима, што је све негативно деловало на крхки, девојачки нервни 

систем. Својим блиским пријатељицама самоуверено је објашњава-

ла да је то настало оног тренутка када је угледала паучину која ври, 

у кофи остављеној у поткровљу зграде од стране хигијеничарке 

ангажоване за чишћење објекта, иначе познате по својој аљкавости.   

Добила је неколико слободних дана на телевизији, јер уистину, 

тамо ником није ни требала. Наиме, власник ју је тамо држао из 

извесних  ванинституционалних разлога. 

Tе дане је покушала искористити за одстрањивање фамозних бр-

кова, без обзира на то што су је сви са којима је била у контакту 

простодушно убеђивали да ту нема ничега. У почетку се бријала, то 

јој беше најлакше, равномерно притискајући бријач испод носа -  

изнад горње усне, док није раскрварила кожу. Схвативши да тај 

метод постаје неуспешан, па и контрапродуктиван, нови покушај 

представљало је мазање инкриминисаног дела лица специјалном 

метеорском прашином добијеном брзом поштом од пријатеља који 

је живео на планини Ртањ у источној Србији, управо оној за коју 

извесни самоуки зналци тврде да је маскирана пирамида, те да у 

њој обитавају ванземаљци. 

После поновног неуспеха следио је низ нових, назови лекова или 

савета, од којих има смисла поменути само понеке, попут жутих 

мрава предходно истуцаних критском кашиком који се тако згње-

чени мешају са сузама остављених девојака и наносе на дотично 

место, па онда што мање кофеина, што више џогинга и аеробика, 

смеха и сапунских опера, испијања руског чаја у комбинацији са 

одређеним витаминима – у зависности од доба дана, остављања 

пушења и градског саобраћаја, а у ноћима пуног месеца не посећи-
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вања клубова у оном делу града у којем је озонски процеп највећи и 

томе слично. 

После извесног времена њено тело, доведено у анорексично ста-

ње, почело је одбацивати храну. Постаде толико мршава да је око-

лина више није ни примећивала. Оних неколико дана одмора од 

посла и телевизије по инерцији се продужило на неодређено, а да 

нико није ни приметио да недостаје, поготово не власник који је 

убрзо нашао другу конкубину. Локалне шаљивџије, увек спремне за 

подсмевање на туђ рачун, а, иначе, добро обавештене о њеној су-

дбини, говориле су како се ова модерна девојка  толико утопила у 

дан да се виђала само у најцрњој ноћи, дубоко у тмини оближњих 

мотела. 

„Да, и ње се сећам.“- Рауш је чуо свој глас.  

И заиста, дешавало му се понекад да, враћајући се кући касно но-

ћу после свирке, трештен пијан чује како му нешто шапуће на уво, 

не знајући да ли је то њен глас, ћарлијање поветарца или је, неким 

случајем, већ на самом прагу delirium tremensa, почео да халуци-

нира. 

Савесни председник кућног савета, убеђени комуниста са трећег 

спрата, исти дан када је отпустио стару хигијеничарку због њене 

мрљавости и ленчарења, а пре него што ће ангажовати нову, уредно 

је обавестио надлежне државне институције да госпођица са теле-

визије више не станује овде и да му је непозната њена нова адреса. 

Тај нестанак се почео водити као друга смрт у згради и беше то 

довољан разлог за приче и говоркања да ће смрт доћи по још једног 

станара да би се тако навршило од Перуна зацртано тројство. 

Била је то главна тема уз јутарњу кафу, дајући прилику лицеме-

рним комшијама да се узајамно претварају како не верују у бапске 

приче, исмејавајући, истом приликом, оне који су сумњичаво врте-

ли главом. Но, главни подстрекач ширења ове приче, кларинетиста 

Дивнић, указујући на нејасне природне појаве протекле године - 

као да сваке године нема по која нејасна природна појава - тражио 

је у њима доказ истинитости свега изнесеног. 

Била је то тема и сада, овде за четвртастим дрвеним столом, 

прекривеним прљаво белим, мрљама од проливеног пића, ишара-

ним столњаком, у Царству небеском. 

 

*** 
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Седећи са својим пријатељима, Арсеније Рауш је слушао о ства-

рима које заборавимо чим чујемо, гледајући како ови упадају један 

другом у реч не хајући за мишљење саговорника. Уморни од врући-

не мешали су хладно пиво и топлу кафу. Тема коју је при доласку 

затекао била је производ размишљања Duke Дивнића и односила се 

на некакву, само овоме познату, теорију о три смрти и Перуновом 

проклетству. 

„Твоја зграда је проклета, бар до краја године, која се не мери на 

наш начин, већ по астрономским мерама такозване Пасје звезде, 

Сиријуса, мерама које су користиле старе Маје.“- вербално је реше-

тао Duke. Рауш га је из све веће даљине слушао:  

„Иако смо прихватили религију Рима ипак смо потомци варвара 

који су уништили првобитни, хришћански Рим. Са којим правом 

славимо ромејске свеце, а заборављамо наше богове, а? Да ли смо 

победили у рату, а постали побеђени у миру након њега? Где смо 

заборавили наше старе словенске богове? Зашто смо онда ратовали 

са Латинима, освајајући њихову земљу и рушећи њихове градове, 

ако не да њима наметнемо своја веровања?“ 

„А успут их и опљачкамо.“- овог пута није издржао Лађинов, због 

чега га Дивнић мрко погледа. Рауш искористи тренутак затишја, па 

умеша своје речи у његове:  

„Можда је то промисао Господа. Можда проклетство о коме гово-

риш важи само за оне који нису прихватили Христа у срцу, али не и 

за друге?“ 

Наставио је да говори приметивши да су се сви замислили над ње-

говом тврдњом: 

„Зар би Бог дозволио пропаст, ако иза тога не постоји нека  дубља 

пројекција?“ 

„Да Рим није потонуо у декаденцију не би варвари ни присмрдели 

близу њега, а камоли се усудили да га нападну.“- додаде Лађинов, 

коме су све декаденције овог света биле познате из личног иску-

ства. 

„Ништа не траје вечно.“- рече, опет, Рауш: 

„Римско царство је имало проблем са смањивањем становништва, 

а народи источно од њега су се у својим преријама и забитима ра-

змножавали као зечеви.“ 

„И данас гледамо исту ствар, уживо. Мислим, у односу Европске 

уније и муслимана.“- прекиде га Нино Лазор, што искористи клари-

нетиста да постави још једно питање за размишљање. 
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„Добро, где смо ми данас у томе?“- вратио је причу на почетак:  

„Да ли смо духовни наставак Рима? Да ли је последица варва-

рског рушења Римског царства, сем материјалне пљачке и духовно 

спасење?“ 

„Постоје неке ствари које би требало истражити.“- прихвати Ла-

ђинов. 

„Постоје неке могућности на које нико није обратио пажњу.“- 

након кратке станке настави и устаде, кренувши ка месту где су му 

се налазили бубњеви, прошавши поред Каменог Лица без речи, 

иако је овај, извесно, врло помно, са стране, ослоњен о шанк, слу-

шао разговор. С обзиром на то да се ни почетак свирке џез бенда не 

мери стандардним временским мерама већ тренутком устајања нај-

старијег међу њима, Богдана Лађинова, и остали устадоше са својих 

места. 

Иако је Дивнић, коме ђаво није давао мира, у пролазу, покушао да 

боцне Каменог питањем да ли је навраћао неко од ово двоје, мисле-

ћи на покојног Илију и водитељку, овај није узвратио одговором 

већ се одвукао иза шанка и наставио да гледа своја посла.  

Након тога, дотадашњи разговор се из речи преобрази у тонове, у 

високе и ниске регистре музичких инструмената који су коришћени 

за комуникацију, те живо поведе у мноштво праваца. На астал ме-

лодија су изношене идеје које су нестале истог часа када је код 

њиховог аутора пресушио извор инспирације, после много упадања 

у реч другог инструмента, подизања гласа ради импровизације, 

било је и неочекиваних налета тишине у којој је свако тражио себе 

и своја решења док је у позадини одржавала тему ритам секција. 

Попут усамљеника, сакупљених на разним странама простора, 

који су са собом донели нарамке уморних мисли и лепршавих 

тонова, четворица музичара из џез бенда спремно су све то испору-

чивали слушаоцима без обзира да ли ови тај поклон прихватају. Да 

би у своје разговоре унели мало реда, допустили су најрасполо-

женијем међу њима да преузме улогу водитеља, а да остали, попут 

поломљене гране која, падајући на земљу, заспи у ваздуху, послу-

шају мудрост.  

Данас је то био Богдан Лађинов са својим бубњевима и пратећим 

удараљкама.  

Гушећи стваралачко нестрпљење ближњих он је давио левом ру-

ком време ћутања, очекујући реакцију као леденица заборављена у 

априлу. И, заиста, с њим као кормиларом, остали усамљеници, сво-
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је креативне одговоре су одмотавали више као изговор, а мање као 

разлог. У њиховим прстима одавно је нестало жеља, па су, најзад 

слободни, склониште својих тананих варијабли градили на ничему 

свесни да, при претварању тог ништа у нешто од склоништа остаје 

само пепео и прах.  

Њихов свет, до којег не допире туђе око, градио се и рушио у исти 

мах, а вештину постојања откривао у нестајању и пропасти. Тако су 

и успевали да свој грех прародитељски контролишу и, инси-

стирајући на њему, претварају га у нешто добро и корисно за све.  

Тек када је Сунце зашло, почело се појављивати више гостију, све 

више столова бивало је окружено људима из града. Остатак 

посетилаца чинили су солери нехајно наслоњени на шанк, испија-

јући своја пића и без речи слушајући тонове музике какви се нису 

могли чути ни у једном затвореном простору са обе стране Дунава. 

Уопште, људи су волели долазити у ову кафану, не толико због 

музике, колико због прелепог погледа доле, на Нови Сад, нарочито 

увече, када зађе Сунце, и када се видик затвори хиљадама светиљки 

пресечених тамно плавом бојом воде. Са ове стране реке, гледајући 

Дунав низводно, ка Београду, владао је бескрајни мрак који је у 

себи потопио нездраво тло, мочвару, због чије површи Петровараин 

никада није у потпуности, целим својим телом, пришао обали.  

Камено Лице, мршав, висок и затегнутих, као струна на виолини, 

покрета узаним куковима око којих је опасао небескоплаву кецељу, 

радио је сам, стижући, тако хитроног, до сваког госта на време и 

доносећи поруџбине попут дашка, нечујно, брзо.  

После ко зна које композиције Арсеније Рауш је почео губити нит 

са околином. Одвајајући се од ње све мање га је интересовало оно 

шта се догађало у клубу. Његово тело, чврсто слепљено са 

саксофоном пустило је дух да лута мисаоним светом. Само џез је 

могао то да му приушти, да га утеши, да попуни све празнине у 

његовом животу, јер ту утеху души створили су управо они који, 

сем ње, ништа друго на овом свету нису ни имали.  

Само душу, само голи живот. 

И одједном, у духу, стајао је на некој чудној подлози која га је по-

дсећала на траву. Крај њега, готово на дохват руке, гранало се и 

слободно ширило у празнину једино дрво у свом том травнатом 

окружењу. У тренутку примети и поточић са кристално чистом 

водом. Примети и небо, плаво као тиркиз, ведро, на којем није било 
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сунца. Учини му се као да се налазио у свету бесмртних хармонија, 

сам.  

Открио је да самоћа чини вечност његове смрти колективном. 

Самоћа, тај станар света осећаја, била је сенка тамо где сенке не по-

стоје, тегоба тамо где престаје сав умор. 

„Не може се заувек остати у простору између две реченице!“- у 

магновењу закључи и пусти се току нове импровизације на свом 

тенор саксофону да би тек касније, много касније исте ноћи, у глу-

во доба, изненада био враћен у материјални свет, осетивши како га 

неко вуче за рукав и позива да крене за њим. Био је то Лађинов, 

будући власник познате петроварадинске фотографске радње. Сви-

рка је завршена - неки његов унутрашњи глас обавестио га је. 

„Идемо доле у град, кућама!“- рекао му је и Лађинов.  

Рауш послушно крену за њим, за кларинетистом и за дебелим Ла-

зором који се непосредно испред гегао пијан ка излазним вратима 

клуба. Гости су се увелико разишли, јер било је већ неколико сати 

иза поноћи. Сад је време кад Камено Лице опслужује мртве из обл-

ижњег гробља, настављао је Лађинов да говори као да се правда 

домаћину што напуштају објекат.   

„Паз'те да неког не прегазите такви пјани.“- испраћао их је Каме-

но Лице као добри отац не обраћајући пажњу на његову упадицу.  

„Не сери, Камени.“- одбруси му увек набусити, нервозни Лазор 

својим пијаним, храпавим гласом.  

Камено Лице, пратећи их, држећи десном руком отворена излазна 

врата, дискретно левом ухвати за мишицу Арсенија Рауша и рече, 

готово на уво: 

„Вечерас, после фајронта, имам судар са Искром из твоје зграде.“ 

„Ко ти је Искра, јебо те?“- питао је делић Раушове свести, иако је 

остатку било сасвим свеједно о чему овај прича. 

„Ама, човече, зар си већ заборавио покојну водитељку с телеви-

зије. А некад си је баш готивио.“ 

Схвативши о чему говори, Рауш се бесно отргну од њега и крену 

ка паркингу где му је био ауто. У одласку промрмља: 

„Јеби се, будало! Јебо те отац твој лудачки! Наш'о си мене да заје-

баваш.“ 

Још увек мрмљајући себи у браду седе у југо и окрете кључ за 

контакт. Излазећи са паркинга преко рамена је видео Камено Лице 

на вратима кафане како га нетремице посматра. 

„Јебем ти матер луду!“- поново га опсова и даде гас. 
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Тај дан је био попут кошмара који га је пратио до краја живота, 

попут некаквог граничног камена створеног да време дели на пре и 

после. И датум његов памтио је цео живот – управо је 28. септембра 

1991. године, у својој 65. години, умро легендарни џез трубач и ко-

мпозитор Miles Davis, један од најзаслужнијих за развој музике чији 

танани дух је држао Арсенија Рауша за овај свет. 

У самом почетку није се тај дан ни по чему издвајао од осталих. 

Његов значај је почео да расте са протоком времена, тако да се, 

много година после, Арсенијево сећање делило на добра, стара вре-

мена пре, и зло доба након њега, када се реке у земљама Јужних 

Словена у потпуности затрпаше инфузоријском земљом од које се 

справља барут, те се људи почеше хранити избледелим погледима.  

У то несрећно време јужнословенски народи одлучише да из заје-

дничке државе, из широког осветљеног булевара, оду у своје бла-

тњаве, слепе сокаке у којима мачке буде станаре парећи се између 

смрдљивих канти за ђубре, у сокаке који су били њихове национа-

лне државе. Они који браћу нису имали завадише браћу потребом 

да за собом остављају крваве трагове, те тако, због недостатка љу-

бави међу људима, посијаше мржњу по браздама ветра и послаше 

га да им душе украде из наручја огњеног сна.  

Да од њиховог пепела угасе Сунце! 

Историјском игром судбине, мутацијом створена деца бога неба,  

читава генерација човеколиких Кроноса, увидевши да су упропа-

стили своју младост, одлучише да то учине и свом потомству, на-

стојећи да га претворе у биљке које ће тражити само редовно 

заливање. Постаде битно са колико се ко прстију крсти, каква је 

коме боја очију, колико ко носи црног испод нокта, да ли су сви 

правилно косу очешљали.  

Мутираним припадницима идеологије античког бога неба прео-

стало је да усаврше оружје и поделе свим заинтересованим страна-

ма.  

С временом је било све мање светлости, а све више таме. Човеко-

лики Кроноси забављали су се ловећи децу и трпајући у кавезе без 

врата. У сваки кавез поставили су по један прозор у свет и увек 

када би коме крста продувала од промаје између решетака он би 

кроз те прозоре побегао из земље у којој је био само пион у партији 
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шаха, бескористан и лишен сваког значаја, свестан да би зарад ви-

ших интереса шахисте био жртвован, а да никог због тога не би 

пекла савест. Постајало му је небитно куда одлази, јер, пустивши 

ветру да однесе гнездо у коме се излегао, није више знао ни ко је, 

нити је више сањао најлепше цветове израсле у башти његовог де-

тињства. 

Опијајући се вином донесеним из винограда кафкијанског света 

без осећаја, гледао је лешинаре како у хиљадама слећу и односе му 

цветове заједно са корењем, једино су тако били сигурни да ови 

више никад неће поново израсти. 

И Арсеније Рауш је у то зло доба живео попут усамљеног чувара 

дивљих граница, попут подивљалог таласа заспалог у тамници сте-

новите увале. Док су се у срцима палиле ватре, пуцале кости и ло-

мило стење, он је схватио да је најлепше снове одсањао у неком 

прошлом времену, пре дана када је упознао тајновитог руководиоца 

Центра за културно унапређење. 

А сам дан после почео је тако обично, готово бајковито у поре-

ђењу са годинама које су следиле. 

 „Замисли шта ми је синоћ рекао Каменко.“- говорио је Рауш у 

слушалицу телефона, након што се наспавао. 

Са друге стране био је Нинослав Лазор, и он тек пробуђен. Дубо-

ким, храпавим гласом исприча му у пар реченица догађај при изла-

ску из кафане. 

„Па чему се ти можеш и надати од лудака.“- одговарао је Лазор 

срчући из шоље јаку црну кафу и настављао: 

„Па он само са покојницама и може да се судара и лупа! Видиш 

да никад и не излази из кафане. Веруј ми да га више нигде и нисам 

видео, само у њој.“ 

Рауш је био свестан да овај претерује, али је, с друге стране, било 

већ сасвим очигледно да се Камено Лице, на неки свој, чудан на-

чин, потпуно одвојио од људи из града, сужавајући своје кретање 

махом на кафану и околне парцеле. Много година после објаснио је 

то могућношћу да је и Камено Лице имао свој дан-међаш, свој дан 

граничник са којим се делио живот на будућност и прошлост, на 

оно доба када се сањари и планира, светло доба, и оно друго, које 

је, са сваким новим јутром, све тамније, када се сећа.  

После разговора Рауш поједе нешто на брзину, мрзећи себе и свој 

досадни живот, мрзећи време које мора провести у овој долини мо-
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нотоније, долини између воде и брда, глиба и камена, у којој се не 

догађа ништа вредно помена.  

Током поподнева тумарао је по стану спуштајући и подижући 

ролетне на прозорима јер му је светлост час сметала час недоста-

јала, палећи и гасећи телевизор чији га је програм мало иритирао 

својим монотоним садржајем, мало користио за разбијање тишине 

која га је окруживала. Покушавао је да полупразне ормане за одећу 

доведе у некакав ред, све време уморан од сна и жељан јефтиних 

пољубаца.  

Бесциљно је шетао по околини зграде стискајући цигарету уснама 

и држећи руке спојене на леђима без воље за било каквим разгово-

ром, нарочито не са радозналим комшијама и њиховим страхом од 

смрти којим су тих недеља били опседнути, тако да му је вече 

дошло као олакшање. Тада се, док су са земље испаравали мириси 

заборављени у давнинама, пуштајући дан да истече реком времена, 

купао у топлој вечери летњег издисаја.  

Тугујући после сумрака у коме је Сунце своје зраке продужавало 

у недоглед погледа увијао се оним делићем таме који раздваја један 

дан од другога возећи југо улицама града без неког посебног циља. 

Удаљавао се од монотоније чију је празну телесину у неком време-

нском тренутку срео и која га од тада неуморно и упорно прати, док 

је, пребацујући брзине, стајући на семафорима и обилазећи бици-

клисте, гледао како се светлосне пруге – оне што су кроз стакло 

шофершајбне упловљавале у унутрашњост његовог аутомобила – 

поигравају са немирним зрнцима прашине, и први пут се, с пригу-

шеним страхом, одвојио од изворишта свог живота, као да му је 

неко, после много година након физичке, одсекао и неку невидљи-

ву, духовну пупчану врпцу.  

Остало је само сећање на нека боља времена и пожутеле слике.  

На доба пре дана-међаша, када се сањари и планира. На доба све-

тлости.  

И у мислима Арсенија Рауша владало је само сећање и само про-

шлост - сећање на праскозорја разбукталих трешања, релације 

између мале родитељске куће у предграђу и престижног стана у 

центру стеченог кроз благодат убрзаног развоја републике, сећање 

на године када се преко лета одлазило на приморје у неко радничко 

одмаралиште, а зими ка скијашком центру, са прихватљивим цена-

ма, сећање на време када је сваки радник, свака сиротиња, могла 

дупе да осоли у мору, с правом сматрајући га својим морем, својом 
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обалом. Сећање на време поноса и славе, на доба великих државних 

празника.  

Ако би ови падали ослоњени на викенд скупило би се неколико 

слободних дана за одмор у старој дединој кући. То је било време 

безбриге, које је бледело и нестајало како је растао. У том одраста-

њу, бивајући све мање везан за предграђе, за прве излете по око-

лним баштама, за авантуре по широким бачким ритовима, а све ви-

ше за сам центар града, за гужву и вреву, то доба је остајало у 

сећању као неки његов, само његов изгубљени рај.   

У то време матурирао је у средњој музичкој школи, имао прве 

свирке по разним омладинским клубовима, проживљавао усхићења 

и боли првих, тинејџерских љубави.  

Све је мање био везан за бабу и деду монархисту, који су, ипак, и 

после своје смрти оставили у њему тако дубок траг да је и касније у 

животу, кад је већ одрастао, њихова лица виђао у лицима свих оста-

релих људи, па их је све сматрао својим претечама и са великим 

поштовањем се односио према њима. Због тога и данас дане у који-

ма су се некад славили велики државни социјалистички празници 

воли и памти као дане својих предака. То му је једино и остало од 

прошлости, живљене пре дана-граничника, сећање. 

Сећање на нека друга, светла времена, давна времена која су била 

лепши део живота.  

И сваки пут, остајући сам, његове мисли су се враћале у прошло-

ст, не марећи за простор и људе који га у садашњости окружују, не 

марећи за планове и жеље које би се могле остварити у будућности.  

Као да му је неко невидљив шапатом открио тајну, почео је наслу-

ћивати већ те вечери, док је јездио у свом  југу улицама града, да је 

последње што ће понети у себи бежећи кроз време његова сећањем 

отрована душа, очи збуњене у погледу, срце озебло од изненађења 

онога чији сан беше ништавило, да би на самом крају свог једноли-

чног путовања, уморан од страха и несигуран од жубора непознатог 

извора, преставши окретати листове књиге радозналости, књиге 

живота, постао неки усамљени део неба и бездана привид.   
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ВЕТАР СУДБИНЕ 
 

 
„Јер док постојимо ми, нема смрти, а кад дође смрт, 

тада више нема нас.“ 

 

Епикур 

 

 

Током јесени, труд кларинетисте Дивнића је уродио плодом, те је, 

временом, почело нестајати све више станара и, самим тим,  ходни-

ци зграде у којој је живео Арсеније Рауш бивали су све тиши и све 

чистији. Неки су се, напуштајући посао, селили у друге градове, a 

други су, опет, свој стан мењали за други у другом делу града, па 

макар овај био и лошијег квалитета или мање површине.  

Невеста са седмог спрата напрасно се вратила својим родитељима 

заједно са дречавом отпремнином у виду мусаве бебице, док је пар 

породица спавало негде код рођака долазећи у стан само да би га 

проветравали.  

Почели су, временом, око зграде ницати шатори из чијих купа-

стих крила су извиривале и пушиле се цеви од шпорета на чијим су 

плотнама домаћице кувале ручак.  

На самом почетку било је безброј малих групица раштрканих по 

затрављеној површини, сувих погледа и залеђених углова усана, 

које су се споро и безвољно окупљале у све веће гомиле, ненавикле 

на строј и поредак, противне сваком ограничењу и уздржаности.  

Ту и тамо, жене би голим рукама хватале гласине у пролазу и 

онда би за тили час постајале њихови гласници носећи претеће по-

руке дубоко у унутрашњост наде, зидане срцима и учвршћиване по 

угловима тајанственим материјалом снова, оне наде на којој почива 

смисао постојања данашњег света, чиме су, у суштини, повезане 

две верзије последњих времена, о којима је довољно писано у не-

ким другим књигама, па се овде неће посебно разматрати. Око 

шатора су ситна, весела деца смишљала разне несташлуке, њима 

приличне. Иза тамних углова израњале су њихове очи сасвим не-

заинтересоване за нејасно објашњене намере својих родитеља. 
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Убрзо је зграда потпуно опустела и сви су, масни и знојави од 

септембарских врућина, нестрпљиво чекали да смрт дође по једног 

од оних пар најхрабријих станара који су и даље остали у својим 

становима. Међу њима био је и, песник и музичар, Арсеније Рауш.  

Он је и даље наставио да живи приче без завршетака пијући охла-

ђено пиво задовољан што његову тишину више не прекидају тупи 

звуци лифта и безобразна дечија довикивања по ходнику. 

Политички активиста са другог спрата покушао је да искористи 

новонасталу ситуацију, па је кроз шаторско насеље прошетао са 

својим партијским лидером, иначе претендентом на Ромејски цар-

ски престо. Овај се цмакао са народом и обећавао истима да ће по-

везати солитер и шаторско насеље електричним каблом чиме би 

омогућио домаћицама да на својим малим екранима прате омиљене  

латино-серије. 

Наравно све то ако победи на наредним изборима! 

Из својих шатора, али и из, тек никлих, колиба прављених од 

камена и прућа и лепљеним набијеним блатом, који одбија туђе, ра-

дознале погледе, излазио је народ окупљајући се, у почетку, по ма-

њим, а касније и у све већим групама,  очекујући позив врховног 

вође на чију снагу и мудрост су рачунали у предстојећем време-

нском периоду.  

Приче које су у тим тренуцима причали боловале су од недорече-

ности каквом се обично красе мисли пред неки велики, одлучујући 

тренутак од чијег исхода зависи остатак живота. Руке радикалнијих 

грађана су оштриле оружја начињена од воловских костију правећи 

од њих бодеже или кратке сабље, зависно од потребе и могућности. 

Све је било подређено једном циљу и то се сасвим јасно уочавало 

по покретима руку, разговорима који су се водили, тишини у коју 

су се сакривали ретки усамљеници, уморни од беса и умртвљеног 

страха.  

Ту и тамо водио се живи разговор, са повременим узвицима и 

гласним смехом украденим из прошлости, не налазећи начина, нити 

средстава, да нађе своје трајно место у свету садашњости.  

Не може се рећи да ишчекивање предстојеће смрти није оставило 

своје трагове у уму и психи овог народа, али су се они на разне 

начине трудили да је неутралишу и забораве у далеким дубинама 

свога схватања. Од случаја до случаја, то им је мање-више и успе-

вало. Залеђени осмеси, у улози живих, материјалних доказа горе 

поменутих разговора, сливали су се у исту реку нечистих жеља и 
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страсти, и као такви, на најбољи начин одсликавали одвратни задах 

исконске борбе за постојањем.  

На спонтано организованим скуповима роштиљџија незадовољни 

народ је почео гунђати кунећи Перуна због закона о три смрти, у 

чије постојање се већ одавно престало сумњати.  

После неколико октобарских пљускова, уморни од блата и 

нервозни од ишчекивања несреће, неки појединци из мушког дела 

популације излупали су своје жене тако да весело пролеће са њихо-

вих лица за тили час претворише у суморну јесен, па је и полиција 

имала посла.  

Гацајући по блатњавим стазама између шатора све је више било 

оних који су будни сањали, душа пуних пустоши. Бесни, гледали су 

једни друге испод ока, неповерљиво, одмеравајући се шкргутом 

зуба и, у неискреним разговорима погађали ко ће, најзад, као трећи 

покојник, затворити тај проклети закон Перунов. Ограђујући своје 

мисли неким невидљивим решеткама, какве постоје само у људима 

спремним за обрачун са околином, мрзели су себе и све око себе, 

верујући само и надајући се да тај прст судбине неће дотаћи њихов 

праг. 

 

*** 

 

Ближио се крај јесени када је Перун, напокон, стигао да однесе и 

трећу душу, што се догађа само оне године када умру двоје из исте 

куће. Ходајући импровизованим уличицама између различитих ша-

тора и колиба сетно се сећао давног времена, још пре стварања чо-

вековог, када су прве копнене животиње мирно пасле на хиљадама 

пустих планина. Испод њега, без гласа, издисала је непрестано 

гажена трава, чији напола осушени, увијени изданци беху остајали 

као траг тек прошлог доба. Увело лишће, ветровима доношено са 

околног дрвећа, разбијало је целину његове самоће, причајући му 

причу коју он није желео да разуме, удаљену од њега таман толико 

колико је потребно јастуку да упије пола шаке проливених суза.  

Руке заборавивши на леђима, ходао је између мноштва народа, у 

истој мери самоуверен као и оног дана када је у COOLTOOR-centru 

разговарао са Арсенијем Раушом изигравајући пред њим свемоћног 

референта за медијско промовисање младих уметника. 

Без икакве мимике, намрштено, гледао је њихова лица, мада је ду-

шевно бивао далеко од њих, без жеље да их поседује и контролише 
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како је то волео некад. Једино је бес, ону што се рађа из гађења, 

која се одгаја у аристократским хаљинама, несвесно неговао попут 

болесног старца, гонећи њоме кајање и веру, молитву и љубав, бе-

жећи од истине створене у прапочетку где људски ум не залази. 

Гушило га је присуство ових саможивих лицемера, немилосрдних 

господара, а страшљивих слугу. Гадило му се од њих таквих какви 

су, иако беше свестан чињенице да их је управо он научио да буду 

такви, да би они без њега били невини и тихи попут срне, а да је 

управо он изгорео њихово бестрашће, њихову љубав и питомост ва-

тром пожуде, огњем греха. 

Иако их сматраше недостојним свог интересовања, њихова пора-

зна празнина гледала га је у очи, па постаде свестан да, ако се не 

држи правила који је сам установио, целокупно у правилу садржано 

зло, приписаће се њему. Ако не буде имао тврде решености да по 

њему живи и за њега жртвује се, правило о три смрти нестаће у 

хиљаду делића претећи да са собом однесе у непостојање и самог 

законодавца. 

На узвишењу, леђима окренут зидинама петроварадинске тврђаве, 

стајао је, стрпљиво и мирно посматрајући споре кретње слуђеног 

народа, замишљен до иза граница бола. Постао је свестан чињенице 

да од њега зависи опстанак ове руље, па гледајући је управо онакву 

каква она и јесте, без дотеривања и лажних боја, утапао се у го-

рдост великог манипулатора, онога који од свог постања има свет 

под ногама, свет који ће се, захваљујући непромишљеним потезима 

и разузданој страсти, за коју седмицу стропоштати у мрачну прова-

лију.  

Након дуготрајне јесени, наоружавши се искуством патње својих 

ближњих, калећи се хладним северним ветровима и у, преко сваке 

мере, неповољним условима, борећи се са лошим утицајима приро-

де чији узрок су они сами, постали су, сви одреда, безосећајни, си-

гурни само у то да предстојећу зиму и хладноћу не дочекају непри-

премљено и без ватре, чија је тајна сакривена у оближњој згради, 

иза зидова којих су се бојали, које су мрзели. 

Ипак, са доласком децембра, своје страхове надвладаше и са пр-

вим мразевима, сви су се, углавном, већ вратили у своје станове. 

Док је, у то исто време, Арсеније Рауш све више тонуо у своју 

свакодневну учмалост, у своју малодушност, и даље свирајући у 

клубу којег је Камено Лице претворио у прави chitlin bar уводећи и 

услугу служења шкембића, Перун је, стрпљиво, тамо где се снег 
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топи у сну, сачекао да се сви врате назад, у топле домове, знајући 

да времена има довољно, па је, једне октобарске ноћи, на већину 

врата у згради покуцао обучен у униформу службеника Министа-

рства одбране носећи позиве за мобилизацију.  

Од приземља кренуо је пун елана, не марећи за смрад бензина 

који се ширио из шверцеровог стана. Покушавајући да му уручи 

позив чудио се гледајући овог како покушава да откупи своју сло-

боду хрпом њему неважних новчаница. Знајући да од таквих оби-

чно нико нема вајде, гадљиво му је тутнуо позив у гомилу згужва-

них новчаница које је шверцер, и даље, као залеђен, држао у руци. 

Окренуо се и готово трчећи уз степенице стигао до стана полити-

чара са другог спрата.  

У први мах, овај га је пријатно изненадио, причајући му о патрио-

тизму и пожртвовању за народ. Перуну се у тренутку учини драго 

да управо њега принесе за жртву, те му радосно даде у руке позив 

отаџбине. Политичар се учтиво извину, рече да је његова маленкост 

много потребнија овде, да се нађе народу у невољи, јер је народ као 

овчица којој треба пастир, неко попут њега.  

Перун устукну изненађено и, на час, остаде без речи, што 

политичар искористи да му као предлог понуди мобилисање швер-

цера из приземља, који подрива темеље државе и живи на овом 

свету потпуно непотребно. Изненађење на лицу бога грома пређе у 

разочараност, па се тужно окрете и од овог.  

Скрушен, стигавши до трећег спрата, пожали се председнику ку-

ћног савета говорећи како се много променио народ који је у 

прошлости знао многим светским силницима да стане на пут, макар 

и без разлога, те као такав био погодан за обраду, а сад као да се 

почео рађати без кичме и морала. 

То је била велика грешка, јер је овај, примивши се на критику и 

препознавши у њој непријатеље пролетаријата, одржао ватрени па-

триотски говор у којем су Срби најстарији народ на свету, па ће 

зато непријатељи српски гадно проћи. Конкретно, рече да ће од Не-

мачке остати мачка, од Енглеске ни леска, а од Америке чуће се 

само рика. Иако је овај саговорник имао превише година, Перун му 

понуди, у недостатку бољег, да прихвати позив 'који му нико не сме 

ускратити', на шта овај, и даље држећи ватрени говор извади из 

унутрашњег џепа свог карираног сакоа лекарски извештај из којег 

се видело да је у питању срчани болесник, али, додавши, да му је 
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здраво срце, он би први јуришао на барикаде или тамо већ где 

треба.  

Перун му рече да уместо њега пошаље сина, лично задовољан и 

том жртвом, међутим дрчни председник кућног савета га прекиде 

обавештењем да он има две ћерке, али да уместо њега слободно 

позове оног никоговића из приземља, шверцера и барабу, код којег 

се купује страна валута, због чега га је неколико пута већ прија-

вљивао надлежним органима. С друге стране, ако он, из неког ра-

злога, није довољно квалитетан, могао би и политичар са другог 

спрата да да свој допринос држави, а не да само своју родбину и 

љубавнице намешта на добро плаћена 'буџетска' радна места.  

Виде бог грома колико је сати, па настави даље, од стана до стана, 

од врата до врата.  

Лепо обликовани, набилдовани младићи који би могли коњу реп 

ишчупати на коленима су га, плачући, молили да их прескочи јер 

нису спремни за рат, за убијање, јер их чекају у теретани, на плажи, 

јер им се не остављају девојке, а богами, некима и младићи. Студе-

нти су спремали испите, локалне барабе су пристајале да их моби-

лише само ако тамо где иду има шта да се украде, а радници самоу-

прављачи су изгледали прилично јадно, бедно и недостојно за 

жртву једном богу какав је Перун.  

Неколико њих је толико било трештено пијано да нису уопште 

знали о чему им он говори.  

Једном, који је словио за мирног човека из комшилука, иза леђа је 

видео за столицу везану, уплакану жену. То је било на седмом спра-

ту и он схвати да је реч о невести која је пре пар месеци нагло 

напустила женика, а сада је ето опет дошла њему у руке.  

Навикла да је бије, шта ли?  

Полуприпита хигијеничарка ангажована за чишћење објекта га је 

стигла негде између петог и шестог спрата, када је већ, разочаран 

кренуо да изађе из зграде. Није знао да ли је то отпуштена или нова 

хигијеничарка, а она му није ни дала прилику да је пита. Нудила му 

се отворено, а после, ако хоће, може да је води у коју год хоће 

војску. Наравно да ју је одбио, јер ширење полних болести међу во-

јницима није у његовој надлежности.  

Напокон, изађе из зграде овај, некад чувен по својој суровости 

словенски бог, колико га ноге носе, у ходу закључујући како овде 

нема ко честит да умре и тако се намири магични број три.  
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Нема ко, јер овде су, ионако, већ сви мртви, злурадо промрмља 

себи у браду одлазећи низ улицу. 

 
*** 

 

Користећи наивност широких народних маса које су лукави и, од 

режима, добро плаћени, новинари хранили причама о јунаштву и 

култури предака, о историјској неопходности освете, о непобедиво-

сти нашег, а урођене злобе суседних народа и томе слично, Перун 

је, згађен општим неморалом, поделио позиве за мобилизацију и 

нестао.  

После тога је све почело да бива готово нестварно, као у сну. Са-

њајући, млади Петроварадинци, међу њима и Арсеније Рауш, дове-

жени су војним камионима у неко непознато, блатњаво село са оне 

стране славонске границе. Покисли и преплашени, прво су се надо-

хватали разних алкохолних напитака и умало рат да заврше убија-

јући се међу собом.  

У сну који су живели били су готово подивљали, издераног одела 

и покидане памети. Нису се умивали недељама, масне браде пре-

кривале су им јабучице и неумитно хрлиле, лепљиве и неодржа-

ване, ка грудима и раменима.  

Најстрашнији беше поглед украден из очију сабораца. То није био 

поглед убице, ни поглед ратника, то је поглед какав добијају ра-

дници, сељаци, студенти, сваки обични човек који је одрастао са 

убеђењем да ће ујутро устајати како би након попијене кафе стигао 

на време у фабрику, а уместо тога добио пушку да из ње пуца ка 

себи сличнима.  

Разлог се увек нађе прекасно. И разлог, и оправдање, и решење.  

И не види се граница када сан постане јава.  

У тој јави погинуо је Камено Лице, погођен снајпером, негде на 

ободима непознате селендре, престонице околне пустаре чији су се 

становници разбежали пред разним униформама.  

Причали су његови саборци да га је одала цигарета коју је запалио 

после вечере. Није повукао ни два дима. Погинуо је исто онако хла-

дно како је и живео, као да се од вечности спремао да умре баш ту, 

тог тренутка. Као да је знао да ће управо он бити та трећа жртва 

Перунове клетве.  

А у данима који су предходили његовој погибији њему су усне, од 

ветра, од страха, пуцале и љуштиле се. Није имао вољу да разговара 
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са себи сличнима који су нервозно ходали око њега очекујући од 

претпостављених даља наређења.  

Тамо где Сунце свој излазак најављује звиждуком мочвара, а за-

лазак њиховим одјеком, заменио је простор за време, а време за 

стварност. Заборавивши сањати, спавање му постаде мрско. Умо-

ран и неиспаван, пуцао је и кад треба и кад не треба, једино га је то 

одржавало будним.  

Једино га је то одржавало међу живима.  

Први пут у животу је почео размишљати о Богу, о смислу живота, 

о радостима које то нису и тугама које спавају у сенкама.  Постао је 

огрубео и бесан, немоћан да измени било шта у животу који је жи-

вео. Руке су га пекле од оружја којим је пуцао, видео је вене како се 

напињу до бола желећи да побегну од њега у неко друго, срећније 

тело. 

Длаке су му расле на језику, на длановима, на табанима.  

Све мање је себи личио на човека, а све више на неки непотребни 

продужетак. Продужетак чега, питао се.  

Кад војник каже да не верује у бога, лаже.  

Једина разлика између животиње и војника је у томе што војник 

верује у бога, било каквог. Он је присутан крај њега непрестано, у 

виду амајлије обешене око врата, знака изрезаног на шлему, слике 

скривене у џепу, свеца који спава на врху језика и који између 

усана провирује увек када га се ум сети.  

Некада војника одржава неки бог скривен дубоко у сећању, у 

виду детета, жене, девојке, мајке или ко зна кога још.  

Док су упадали у туђе собе у којима се још налазио мирис 

загрљаја топлих жена, газили поносно и гордо туђе снове недосања-

не, видео је своје богове окренуте леђима ка њему. Помоћу њих, 

тих својих богова, зидао је зидове и градио границе. Тамо где му је 

престајао разум, а почињала снага нису му више долазиле речи и 

није долазила мисао. Тамо где се убијени броје одока, лешеви не 

смрде, деца не плачу.  

Престаје борба за опстанак, а почиње забава.  

Ко највише убије током дана, тај је ноћу био ослобођен страже. 

Али, он није спавао. Спавање без снова није привлачно. Привла-

чније су карте, алокохол и трава, одвајање од светлости и тмине, 

одвајање од земље и од неба.  

Тамо где се лети кроз ноћ, раздражено и отупелих покрета, не 

виде се сенке. Оне постоје, додуше, али се не виде, а то је много 
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боље него да у својим траговима остављају крв туђег тела. Када се 

изгубе сенке знаш да си близу Бога. Када су сенке присутне, а ти их 

не видиш, онда си крај онога којег си сам поставио за бога.  

Камено Лице је управо тада, након што је вечерао и запалио цига-

рету, повукавши дим из ње, видео по угловима свога лудила божије 

усне како га тихо дозивају.  

То му је био последњи телесни осећај.  

 
*** 

 

Те ноћи, Рауш, на некој другој линији борбе, и сам мобилисан, у 

јави је снио.  

У тој јави која беше сан свирао је у Царству небеском са својим 

пријатељима, у руци држећи огроман, до те мере велики саксофон 

да је његово тело раздвајало језичак и усник од лулице тако да су 

између њих могле да се сместе све четири стране света. На крају 

саксофона, из луле, зјапила је рупа, огромна, која се повећавала. Из 

те рупе извирила је глава Каменог Лица, па његов врат, па тело до 

појаса. Молећиво је погледао у Рауша и, као да рецитује, изговорио 

реченицу: 

„Када исте године умру двоје из исте куће, знај, умреће те године 

и трећи.“  

Јутро након његове погибије, након што је чуо речи које су личи-

ле на стих, Арсеније Рауш се пробудио, најзад схвативши, лежећи 

на сунђерастом подметачу обмотаном сивомаслинастим шаторским 

крилом, у земуници чији плафон су чиниле дебеле, дрвене греде на-

слагане једна до друге и увезане најлоном, по којима је била распр-

острта слама – потребно је само решити се сна. 

Није битно како, довољно је бити брз. Са земљаног пода, гледају-

ћи кроз отворено окно излаза изнад којег му се откривало светло-

плаво небо, закључио је да ће то учинити само ако се огради са до-

вољно светлости.  

И када је стигла наредба да се пређе некаква речица он крену 

напред са нестварном лакоћом. Под кишом метака око њега су 

падали погођени војници. Дисали су отворених уста. Гинули и ди-

сали. Остали су прешли на другу обалу.  

(А јесенас, када  су се  упознавали, тек мобилисани, млади, луди и 

пуни прича о прецима који су ратовали по целој Европи смејали су 

се будалама које су говориле како се многи неће вратити. Били су 
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обични сељаци и радници, какви се свакодневно срећу, а онда су 

изненада обучени у војничка одела. Нису знали ни расклопити пу-

шке добијене од старешина. После пар недеља већ су убијали. У по-

четку то беше тешко и мучно, али с временом им се то учини ла-

кшим од пређашњег цивилног посла.  

Очи су им добиле поглед од којег се леди крв у жилама.)  

Кренули су даље. Акција још није завршена. Требало је ући ду-

бље ка центру града. Рауш, за сваки случај, престаде размишљати. 

За те ствари војници, понекад, немају пуно времена. Док је, са гру-

пом сличних несрећника, улазио у нечију кућу намеравајући да је 

очисти од  непријатељских војника сагледао је суштину рођења у 

магли.  

Сагледао је цео свој живот, такорећи... 

Управо ту, у нечијој кући, војска необријаних, у униформе обуче-

них пролетера, шверцера, политичара, доконих пензионера,  прона-

шла је инструменте за џез оркестар. Рауш је видео како износе у 

двориште саксофон и трубу, бубњеве и тромбоне, корнет и контра-

бас, како покушавају истиснути тонове из њих дувајући, у незнању, 

празно. На крају су, бесно, засићено, побацали све то по земљи и 

изрешетали рафалима из својих аутоматских пушака.  

Рауш подиже са земље уништени алт саксофон, погледа у војника 

који је испразнио цео шанжер у њега и упита за разлог пуцања. 

„Није знао лозинку.“- овај му шеретски одговори и намигну иза-

шавши из дворишта и настављајући свој бесни пир по туђем граду. 

Рауш гадљиво погледа за њим и баци остатке инструмента на зе-

мљу.  

Препун исцеђеног бунила, у тренутку одагна од себе гомилу дра-

гих лица која је виђао путујући кроз живот, децу заспалу у крме-

љивим дубинама сенки, сеоске славе и дунавске терасе, сремске 

пруге и фрушкогорске кајсије. Тада је одлучио да више никад не 

узме саксофон у руке, не налазећи више утеху у џезу. И после, када 

је, напокон, добијена одлучујућа битка за овај дивни, питоми град 

чије су куће и улице десетине различитих војски и паравојски 

претвориле у гроб, он је остао при овој одлуци.  

Они који су у овој причи играли улогу непријатеља били су, 

напокон, подељени на безброј делова, уништени, сатрвени. Сви су 

знали да је њихова предаја питање сата. Победници су пировали 

убеђени да је то коначан крај лудила, не схватајући да код куће 
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стрпљиво чека савест која ће до танчина испитати сваки детаљ и 

сваку ситуацију.  

Док ће, горећи од нестрпљења, радознали пријатељи и рођаци по-

кушавати да од свог хероја извуку што више интересантних детаља 

које ће касније пренети даље, одузимајући или додавајући поједине 

делове као да су лично учествовали у свему, у зависности од ситу-

ације или друштва у којем ће бити, они који се, по повратку, буду 

окренули својој савести, правдаће се како је тих месеци неко други 

становао у њиховом телу, покушавајући у исто време да забораве 

уљезова дела. 

И Арсеније Рауш је покушавао да заборави.  

Једино чега се сећао је то да је хтео све да заборави. Рат, околину, 

далеке земље у које никад неће доћи, градове које никад неће виде-

ти, саксофон уништен у оргијању оних који не знају за склад, лепо-

ту, креацију.  

Заборав – то је једино што је желео да носи у срцу и ништа више.  

За то време, скоро неприметно, његови снови претворили су се у 

најсуровију стварност. У тој стварности доба детињства проведеног 

у Петроварадину, дани младости и музике згажени су војничким 

цокулама, остајући окружени вечношћу и тишином заборављене 

прошлости.  

Џез бенд се, под утицајем рата и распада државе, разишао. Клари-

нетиста Димитрије Duke Дивнић отишао је преко границе, прво у 

Јужну Африку, а, затим, из ње у град, колевку џеза, New Orleans, 

где је ноћу свирао по клубовима, а преко дана прао тањире и чи-

стио клозете око њих. Нинослав Лазор је негде на обали Дунава, 

низводно, подигао салаш из којег је ретко кад излазио. На њему је 

узгајао добре домаће коње и мерио време по кретању сунца. За 

разлику од њих двојице, Лађинову није држава дошла главе, већ 

жене на које је проћердао породично наследство. После се причало 

како је скончао у неком манастиру, болестан до изнемоглости.  

Раушу је остала груба стварност и сећање на снове које је сањао 

некад.  

Та стварност која пре дана-међаша, пре дана када је умро Miles 

Davis, беше лакша од промуклог хука чамаца дунавских аласа, сада, 

након њега, постаде тешка попут бесквасног теста своје трагове 

отискујући у ветру, дошлом ниоткуд. То беше ветар судбине!  

Нико од синова земаљских још није открио његову структуру, ње-

гову суштину. Осећају се само миловања по образу, разбарушена 
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коса, само померања предмета, људи. Одласци у ништавило про-

шлости. И Рауш је, у самом зачетку, био сетан због пролазности 

свега, туговао је сећајући се пријатеља који су отпловили време-

нском реком некуд низводно, у поменуту прошлост, где њега више 

нема и никад неће ни бити.  

И након тог кратког, јесењег рата, долазио је у Царство небеско, 

али не са инструментом, не да свира, већ да слуша и ослушкује про-

шлост у монолозима својих саговорника.  

Управо у том слушању отворила су му се окна ка просторима не-

видљивим човечијем оку. Уму и поимању света недокучиви. Прво 

је открио нејасне звуке иза обичних реченица и гласно изговорених 

мисли својих саговорника, затим су ти нејасни мелодијски трептаји, 

добијајући форму, добијајући тело, као што ембрион прелази у фе-

тус, у неком тренутку почели се кретати једни ка другима, те по 

неком необјашњивом закону стварати фусноте, подсвесне, чујне 

само ушима које умеју слушати, какав беше, стечен временом, слух 

Арсенија Рауша.  

Те малене фусноте постајаше делови реченица, у протоку времена 

и целе реченице, целе мисли какве се, прекривене гласним разгово-

ром, не чују, а ипак говоре, просте, проширене, граматички испра-

вне, смислене. Ко уме да слуша, а Арсеније Рауш је умео, ко стекне 

дар да чује, а Арсеније Рауш је стекао, он ће од тих трептаја из 

фуснота, уздаха са маргина говора, речца, речи и реченица открива-

ти поруке чији извор беше подсвесно и надсвесно у људима около.  

Иако, на почетку, те поруке бивају неразговетне, временом, ако је 

њихов слушач упоран и надахнут, оне ће му постати све јасније, и 

њих у даху настављаће пратити оним чулом што се крије иза физи-

чких пет, постајући спор на љутњу и шкрт на сопственим речима, 

постајући владар нишчег света и познавалац светиње. На крају има-

ће и знање и велику глад за њим. Саговорници ће му, без противље-

ња, отварати нове и нове даљине својих живота, хоризонте на које 

до тада није обраћао пажњу.  

И заиста, у том слушању много се чињеница поиграло пред њего-

вим очима и настанило дубоко у мислима, у личности, до скоро не-

свесној да ти факти одиста и постоје. Много чињеница које указују 

на свет ван димензија које су голом оку видљиве, на свет бестеле-

сни, свет духовних бића.  

Временом је, захваљујући свим тим појединим елементима, почео 

назирати нови поглед на простор око себе, сасвим различит од 
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свега што је у свом животу, препуном чамотиње, самоће и ништа-

вила, искусио, поглед на живот обичних људи какви се не памте и 

не виде, усмераван у унапред одређеном правцу који се у народу 

просто називао судбином.  

Схватио је – сви су људи отисци у ветру судбине! 

Силе које стварају судбину, метафизичке силе мисли човековој 

недохватне, људском уму неразумљиве, почео је нејасно назирати 

управо пратећи животе својих саговорника, људи који су га окру-

живали у Царству небеском, са сваким новим сазнањем сагледава-

јући бескрајност тајне чијих је магловитих обриса постајао свестан. 

Током наредних година, ипак се, као његов највернији саговорник, 

издвојила Емилија Језеров, мајка Каменог Лица. Она му је радо 

причала о свом животу, како пре, тако и након погибије сина. Та 

исповедања, као део разговора вођеног између њих двоје, трајала су 

годинама, бивајући попут коцкица мозаика којег је он неуморно 

слагао, да би на крају, скоро деценију касније, завршивши га, 

открио ужасавајуће лице поменуте тајне. 

Ужасавајуће тајне чије одгонетање даје одговор на питање старо 

колико и цивилизација, и тиче се смисла живота. 
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ГРЕХ ЕМИЛИЈЕ ЈЕЗЕРОВ 
 

 

„Кад у висинама небо још не беше именовано, 
А испод њега, Земља, још не беше названа, 

Безначајан, али праисконски Отац, њихов родитељ, 

Онај који је рођен и Супстанца живота – она која их је 
све родила; 

њихове воде су се помешале. 

Још се трска не беше формирала, још не беше мочваре, 

Још не постаде ниједан од анђела. 
Нико не имаше имена, а судбине им још беху неутврђене; 

А онда се између њих отелотворише принципи. 

Мушки и женски принцип беху рођени; 
И добише своја имена.“ 

 

СУМЕРСКИ ЕП О ПОСТАЊУ 

 

 

(почетак 1999.) 

Несрећни људи кривицу за своју несрећу увек налазе у неком дру-

гом. Можда су зато и несрећни. Можда им зато дани изгледају као 

откинути један од другога, а ноћи попут згаришта исплаканих суза.  

Стара госпођа Емилија Језеров није била једна од њих. 

Она је носила свој животни крст монашком трпељивошћу, и жи-

вела своје дане тихо, ненаметљиво, готово се извињавајући што је 

уопште овде, на овом земљаном тлу. 

Попут других људи који остаре, кад постану вишак у сваком дру-

штву, кад се свет који су познавали сруши сам од себе, не схвата-

јући ни кад се то догодило, изненађени и неспремни за нове око-

лности, тако је и ова старица остала као сенка негде између своје 

прошлости и туђих будућности, између свог живота већ проживље-

ног, свих упознатих људи који су нестали иза границе живота и 

смрти и, са друге стране, ове омладине, деце која тек треба да живе, 

да кроје своје будуће године не знајући да и њих чека иста судбина 

кад их напусте пријатељи и разиђу се познаници. 
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Тешко су јој падале ове зимске вечери, мрке, кишне или снежне, 

када се небо спусти својим огромним оловним трбухом скоро до 

земље и почне притискати душу и срце, избацујући сећање на про-

шлост, на покојног сина, на лица људи које је упознала и који су, ко 

зна где, завршили. Давно је схватила да је од старости и умора тежа 

само усамљеност у старости, кад ником не требаш и кад си остатак 

света који је прошао и неприродно се накалемио у туђи свет, онај 

који од предходног наслеђује само улице и градове, а на све остало 

гледа као да историја почиње тек од њега.  

Волела је ујутру, сањива и свежа, ходати залеђеним улицама на 

којима су царовала замишљена лица грађана. Застајкивала би испр-

ед празних стаклених излога загледана у полице и увенуло цвеће 

које је требало да угуши непријатну хладноћу затворене прода-

внице. У очајању, бежећи од тужних мисли, готово самоубилачких, 

тешила се гледајући ветар како шутира улицом смеће из претрпа-

них канти - које као да није имао ко да односи, како неки њен, та-

кође, усамљени исписник претура по њима тражећи остатке хране. 

„Добро је, бар не гладујем.“- помислила би. 

После би посматрала како таласи ветровитог мора потапају град-

ске улице претварајући их у залеђену пустош. 

„Све је бело, и небо“ – помислила би.  

У даљини видела би колону аутомобила која је хитала преко мо-

ста у нови део града нервозно пресецајући монотону равницу, ту 

досадно залеђену пустош.  

После би се, обхрвана тмурним расположењем, враћала у свој 

стан, настављајући да живи један те исти дан, дан пун сећања, па-

тње, лоших вести са телевизора. 

Седам пуних година је прошло од синовљеве погибије, и ево, већ 

је, дубоко, загазила и осма, и за све то време исти дан се вртео, као 

проклет, њеним животом и животима тих замишљених грађана чија 

је лица сретала на улици.  

Исти дан, исто доба. Доба ратова, сакција, немаштине. Време де-

монстрација, побуна, време пљачке. 

Па ипак,  једна искрица промене, танане наде у живот, појавила се 

при само крају јануара, вече након Савиндана, када је на образу 

првог сумрака пред вратима солитера у којем је живела приметила 

малену силуету однекуд приспелог мачета, промрзлог, како се тресе 

на хладноћи и мјауче дозивајући помоћ. Без размишљања, брзо, 

унела га је у топлу собу, не могавши на лицу сакрити узбуђење. 
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Маче, промрзло, убрзо је заспало нахрањено крај пећи, предећи од 

задовољства. После је посматрала његово мајушно тело, ту и тамо 

подерано, крваво, и на њему длаке везане у мокри блатњави сноп 

који се, сада на топлоти, скорио.  

Тако је овој старици једино одано друштво постала мачка, закр-

жљала уличарка, без расе и родослова, прљаво беле боје, нађена на 

плочнику. Мачку је назвала Душица и то без неког посебног разло-

га, чак није ни познавала неког са тим именом, нити је икад чула да 

неко тако зове своју мачку - просто јој је то име само склизнуло из 

уста када ју је угледала. 

Ето како у старачкој самоћи људи пристају на пријатеље које, да 

су пре живели и стотинама година, никад не би прихватили као сво-

је. Као да се чудни пријатељи крију у неким временским рупама че-

кајући тренутак да се појаве и представе.  

Проводиле су ове две пријатељице заједно зимске дане грејући се 

дрвима отплаћеним на пензионерски кредит, гледајући телевизор, 

одлазећи до оближње продавнице по хлеб и млеко и чекајући у 

разноразним редовима, за уље, шећер и пензију, с тим што је једна 

од њих, а читаоцу је лако да закључи која, имала привилегију да 

буде ношена и покривана тканином на улици да од мраза и ветра не 

навуче назеб.  

Када је зима почела попуштати и почели први пролећни дани, 

Емилија је, уместо телесног буђења, почела осећати некакав чудан 

страх, необјашњив и неописив, чији узрок се не може наћи. Корен 

тог страха подсетио ју је на рат некад  давно доживљен, у доба када 

је још била девојчица, али и на онај други, скорији рат, који је од-

нео њеног сина јединца тамо где га неће никад више видети.  

Узрок страха су свакако вести са многих страна о предстојећем 

сукобу сила на које није имала ни мало утицаја нити је њено запо-

магање могло било шта променити у овом својеврсном надмудри-

вању моћних.  

„Србија ће бити бомбардована.“- говориле су комшије песимисти, 

док су оптимисти спремно улазили у вербалне дуеле са њима обја-

шњавајући, потпуно уверени у своје речи, како то Руси неће дозво-

лити, те зато нема места ширењу панике.  

Емилија је знала да ће бити рата, осетила је у ваздуху мирис 

смрти, а чула је и ноћима уназад злосутно, плачно гукање голубова 

који су тако учестало плакали и пред прошле ратове. Када су на 

телевизору јавили да је бомбардовање извесно, а његов почетак 
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само питање тренутка, у срце јој се увукао страх неописиви, од 

којег душа дрхти, страх, не од умирања, већ од глади, од пропада-

ња, од немања... 

Гледала је лица људи које би сретала и у њима тражила одговоре 

на своје страхове, али и подршку и снагу за предстојећу кушњу. Би-

ла су то лица њеног несрећног народа, прокаженог и омрзнутог, 

лица народа којег је волела и којег је јединог познавала, лица људи 

који су говорили њеним речима, мислили њеним мислима, Србима, 

драгим и паметним, поквареним и глупим, којима је само тренутно 

расположење отварало једна или друга врата. 

Попут свих које познаје знала је дати и срце и душу, али је умела 

и ишчупати једно или друго, само ако би било повода за бирање. 

Повода обичног, комшијског, попут безразложног оговарања, или 

свађе око међе, око дуга, псовке, око принципа који данас важе, а 

којих се сутра нико сећати неће.  

Са погибијом сина у рату, почетком деведесетих, њена љубав није 

нестала, нити је прерасла у своју супротност, у мржњу космичку, 

као код многих. Била је поносна на чињеницу да ни у најмањем 

делићу свог срца, чак и после распада државе коју је волела, ра-

спада у којег је уткана крв њеног сина, није осетила ни зрно мржње 

према онима од којих је страдала њена нација, српска. Једино је 

није напуштао пркос, онај борбени, којим се јуриша на нацисте, ве-

чите душмане, али и брани од паписта што руше хришћанско пра-

воверје.  

Осећала је немоћни бес према политичарима са запада зато што 

су лажима и сплеткама оцрнили њену земљу и народ којем припада, 

према лицемерима што, супротно свим прописима које су сами 

смислили, нападају њену земљу, што, приказујући се као милоср-

дни анђели, намеравају да убијају децу, жене, безбројне немоћне и 

уплашене људе широм њене домовине. Осетила је страх због немо-

гућност да се супростави злу што сатире њен народ, злу што долази 

из, по њега, безбедне даљине, против којег се не може борити ни на 

један могући начин, за који нема одбране.  

Стискала је у крилу своју љубимицу Душицу, Дуцу, која је упија-

ла, неким тајанственим путевима, тај страх, и која ју је тешила сво-

јим присуством, својим предењем.  

Емилија Језеров, иако гледајући несрећи у лице, није кривила 

никог због тога, нарочито не далеке Американце. Њен живот је, 

ипак, имао смисла. Њен живот је имао разлога да траје. Испуцалим 
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длановима својих старачких руку гладила је мачку, мазила је по 

глави, по врату, сретна што има неког коме је још потребна. 

 
*** 

 

Њен покојни син, конобар из џез клуба Царство небеско, коме је 

ретко ко знао право име и, углавном, су га звали Камено Лице, по-

гинуо је почетком деведесетих у грађанском рату, скончавши тако 

свој кратки живот зачет тридесетак година пре, у селу Сусек, на 

тридесетпетом километру узводно од Петроварадина.  

Сусек, невелико подунавско село, личило је на свако друго сме-

штено дуж тока широке, равничарске реке и омеђено Фрушком го-

ром са друге стране. Главна улица уз реку, куће са једне, а чамци и 

рибарска везишта са друге стране били су одлика свих тих села. 

Сусек је, уз главну улицу, имао и неколико сокака који су, као по 

неком правилу, водили ка венцу фрушкогорја и они су свој почетак 

имали у равници, а завршетак на првим брежуљцима.  

У свим тим сокацима куће су вековима грађене на исти начин, у 

истом стилу, окренуте на исту страну – ка сунцу. Прозори до улице 

били су окићени вазама са цвећем и мирисним дуњама. Између ку-

ће и почетка дворишта, према улици, било је, по правилу, пет-шест 

метара цветне баштице које су вредне домаћице држале врло уре-

дно, јер оне беху огледало њихово, нарочито ако је у тој кући живе-

ла девојка зрела за удају.  

Иза куће, у даљину, протезало би се економско двориште, јасно 

одвојено од првог, уличног, тарабом и великом, дрвеном капијом. У 

том, другом дворишту смештене су све неопходне помоћне зграде, 

од кокошињца и штале до свињаца, торова за овце, фуруна за пече-

нице, пластова сена, те разних вишенаменских објеката између ко-

јих су складиштена дрва за шпорет и за огрев. То двориште је било 

без иједне травчице и оно би се, после дуготрајних киша, претвара-

ло у несносно блатиште.  

За разлику од њега, у првом дворишту, оном до улице, огледалу 

куће и домаћина, трава се редовно косила и у њему, сем лозе и не-

ке, од памтивека старе, липе или ораха, није било ничега.   

Хмм, ничега?! Па добро, стајао је под липом преко целог лета 

округли дрвени сто са пар столица око њега и, на њему, флаша 

доброг, домаћег, вина. Преко лета, кад запаре отерају са њива, и кад 

се жито пожање, укућанима је једини посао био да премештају ве-



53 

 

лики сто око дрвета, већ у зависности од тога како сунчеви зраци 

падају и са које стране је хладовиније.  

При крају сокака, куће су све ређе, а дворишта све шира, све док 

одједном не нестану. Тек у даљини, по обронцима фрушкогорја, већ 

у загрљају ситних шума, могу се видети усамљене групе зграда. Ту 

су, на салашима, живели усамљеници, са својом стоком, својим па-

метним псима пулинима, остарели, загледани у своје жене и њихо-

ву заједничку прошлост.  

Само недељом и о црквеним празницима ови синови пустаре оку-

пљали би се у саборном храму и виђали са другим становницима 

села. После службе размењивали би у кафани досетке и ситна ого-

варања, трговали и договарали се.  

У једном таквом селу, каквих је било доста са обе стране равнича-

рског тока Дунава, живела је, у своје време, Емилија као девојка, од 

оца Јеремије Језерова и матере јој Томаније. Одрастала у сиротињи, 

у мноштву браће и сестара, била је васпитавана строго, у духу тра-

диције и покорности, као и, уосталом, све генерације што беху ста-

савале непосредно после рата са Хитлером. Расла на проји, на куку-

рузу, на послератном одрицању и немаштини из детињства до сада-

шњих дана памти само жеље недостигнуте и снове недосањане.  

И памтиће их такве док је жива. 

Из детињства памти петровске лиле и паљење Бадњака,  пијукања 

у рани дан Божића и дружења уз петролејку лампу, посела и пре-

славе, када су људи још знали певати, играти кола и дружити се ме-

ђу собом. Из детињства памти печење цигле и вршење жита, копа-

ње кукуруза и прање кудеље у дванаест вода.  

Памти и дан, а памтиће га док је живе душе у њој, када је дети-

њство нетрагом нестало у топлом летњем дану, када је осетила прву 

младалачку љубав, када је први пут пољубила.  

Била је честита и узорна девојка и нико није могао прстом упрети 

у њу. Три бога су јој стално шапутала са десног рамена, те због њих 

није смела поглед подићи и погледати у лице никога. Због њи' трију 

је стално црвенела и крила поглед испод браде. Зашто их није било 

тај дан, њих и њиховог саветовања, то не уме ни дан данас себи да 

објасни.  

Углавном, све је почело тако што је заволела лудо, без памети, 

свог вршњака и комшију, узорног момка из добре домаћинске куће 

која је кулачког порекла и, као таква, опљачкана непосредно после 

рата од комуниста. За само десетак година та кућа се подигла из 
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беде и вратила међу добростојеће, међу газде, и то све захваљујући 

деди тог свог вршњака, који је из преосталог му шљивика – а он му 

је остао јер га не желеше ниједан од колониста - пекао ракију и 

продавао је тим истим колонистима из разних босанских вукојеби-

на, насељеним, по партијској директиви, на земљи њему отетој.  

Сваке је године од те ракије откупљивао део по део своје отете зе-

мље, да би убрзо он опет стигао до свога, а и колонисти до свога, до 

онога што су донели са собом долазећи из недођије и силазећи са 

гудура - блата на опанкама.  

Момак се звао Илија. Илија из куће Љубишића. Знала је њена ма-

ти Томанија за ово намигивање, и није га ометала, а знао је и Љаљо, 

отац Емилијин, која му је тако тепала и никад га није звала оцем. 

Љаљо је прећутно одобравао ово симпатисање, ценећи Љубишиће 

као добре и вредне домаћине, а Илију као узорног момка. Да су 

знали како ће ђаво увезати ово бегенисање и посолити га својим 

црним благословом проклели би дан када су очима Сунце угледали. 

Елем, тај дан су пекли циглу, по наруџбини, за неког трговца Па-

њковића из Беочина, трећег села низ воду, у којем је био извор 

гвоздене воде и малене бање, уз њега.  

А када се пече цигла то траје бар неколико дана, без прекида, 

дању и по ноћи. Мушкарци ложе огромну зидану пећ, копају и секу 

земљу на правоугле комаде, а њих, затим, слажу у трбух котла. 

После је ваде огаравели и препланули од топлоте и, на то место, 

стављају други товар исечене земље. Жене доносе дрва за ватру 

када је потребна јача топлота, грање када треба да је слабија, 

доносе храну која се једе између два корака, између две вреле ци-

гле. Додају воду ожеднелим радницима и додају воду када треба да 

се загаси котао. И то све, готово без сна, неколико дана!  

Спава се на топлим циглама, на слами предходно донесеној, огр-

нут неким старим ћебетом, уврх главе по пола сата, тек да се не 

падне у несвест.  

Вредни Љубишићи и њихове добре комшије, Језерови, пекли су 

ову циглу заједно, раме уз раме, са руке на руку, као исто тело, као 

једна душа. Емилија је радила женске послове, а Илија се, богами, 

носио равно са старијим и искуснијим мушкарцима.  

Били су полетни у раду, не само због младости и снаге, већ и због 

случајног погледа, узајамног додира руком, због песме би се, с вре-

мена на време, завиорила из нечијег уморног грла, а коју су сви, по 

правилу, здушно прихватали, нарочито ако је текстом подражавала 
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њихово тренутно емоционално стање. Како је дошло до првог по-

љупца, како се после њега опекла ватром из туђих очију, из Или-

јиних очију, после чега душа обамире, а тело царује, нико се не 

сећа. Нико ништа није приметио. Нико није ни сумњао у узорно 

васпитану Емилију, у стидљивог и мирног момка Илију.  

Шта се то у њима десило? Да ли је од премора, или од младости? 

Да ли је безгранична љубав и поверење коју си гајили једно ка дру-

гоме узрок, или је ђаво заиграо коло, ту загонетку ни Емилија није 

могла решити.  

И како то обично бива, после неколико недеља оставши без же-

нског месечног знака, почела ју је хватати паника. После другог ме-

сеца открила је тајну мајци. После трећег месеца, Илија Љубишић, 

из кулачке породице која је своје корење пустила дубоко у фрушко-

горску земљу, напустио је ту традицију, уз одобрење деде антико-

мунисте. Оставио је родно село и Емилију, обећавши јој да ће се 

вратити по њу и отишао, са неким рођацима, у ону проклету шва-

пску земљу да ради.  

Отишао је не знајући да је Емилија затруднела. Она је, тек тада, 

видела насуровије лице истине. Она и њена црна мати Томанија. 

Дошло је време да открију тајну и Јеремији, оцу и глави куће.  

 
*** 

 

То је било дан иза Мале Госпојине, када се бере кукуруз и исто-

вара у чардак.  

Јеремија-Љаљо, преморен, чувши од Томаније све на дворишту, 

непосредно испред куће, на начин који је могао бити најмање 

болан, а који је она смишљала данима и превртала у својој глави, 

уморан од рада на пољу и сломљен од ране у души, ушао је у кућу 

и спустио се, некако, целим телом, у столицу крај улазних врата као 

да је обамро. Ћутао је тако добрих пола сата гледајући у под и не 

говорећи ништа.  

Томанија му је, у међувремену, скувала дивку и спустила шољицу 

крај њега, на ивицу креденца. Стајала је тако шоља крај њега, а да 

је он ни приметио није. Дивка се, временом, охладила и престала да 

пуши. Тек одједном, као себи у браду, рече гробним гласом да му 

скува кафу. Томанија поново узе џезву, насу у њу воду и стави на 

шпорет. Из шољице крај Љаље просу већ хладну течност и, по 
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кључању воде у џезви, замеша поново дивку и наспе у исту шољу. 

Тек, после, у неко доба, Љаљо рече: 

„Сад је нећемо моћи удати ни за Палију.“ 

А Палија је био погрдни надимак за неког јадника, сеоског спада-

ла, који је служио у овдашњој пекари дошавши ко зна одакле, тако 

да му нико није знао ни род ни порекло. Није у себи имао ни ше-

здесет кила, нити је био виши од жена. Поређењем с њиме отац је 

хтео да опише срамоту у којој се нашла девојка и кућа. 

„Него, Љаљо, ја мислим шњоме нешто друго...“- започе Томанија 

и нагло застаде када Јеремија подиже главу и пресече је погледом. 

„Шта би друго кад ни првог нема. Само да скочи у реку, а и ми 

заједно с њом.“ 

„Немој тако, Љаљо, камена нам мајка, него послушај шта ћу ти 

рећи, а ти после измери јел' то право или није.“ 

Урони Јеремија главом у шаке, превише уморан за било какав ра-

зговор, што искористи Томанија да настави причу. Говорила је да 

Емилија не може остати у селу, у реду, због срамоте, због поган-

штине из комшилука који ће се са свима њима спрдати, да не сме 

село ни сазнати за срамоту ма где 'ћер одвели, да све мора остати 

тајна, најстроже сачувана. Говорила је да ће Емилија родити унуче, 

њему и њој, и то је њима најважније, јер то дете није криво због ма-

тере или оца, а њи'ову крв носи. У току свог говора неколико пута 

је развезивала мараму - јер у то доба жене су обавезно покривале 

главу – као да јој је она спадала са чела, па би је, тобоже, боље на-

мештала на потиљак и поново везивала, све чинећи то од нервозе и 

страха како ће јој муж примити то што му говори.  

Иако је изгледало да Јеремија тако седећи, у исхабаним, избледе-

лоплавим сељачким панталонама које је канапом везао око појаса и 

у прашњавој кошуљи откопчаној до пупка, спава, јер ни на који на-

чин није показивао заинтересованост за оно што је говорила, знала 

је да је он најпажљивије слуша. Зато му је говорила да је њихова 

дужност да јој помогну, а не да је осуде, има ко ће јој судити, њи-

хово је да сакрију срамоту од села, да помогну ћерки и чеду њеном, 

ма било мушко или женско. 

„Поготово ако буде мушко.“- додате после кратке станке и опет 

замало ућута да Јеремија боље упије ову реченицу. 

„Зато, кажем, да је одведемо до твоје сестре школарице која живи 

у Новом Саду. Она је сама, нигде никог нема, сем нас, а у граду је, 

тамо где нико не познаје Емилију. Нека живи код ње, а ми ћемо по-
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магати колико можемо. Неће село ништа ни знати.“- заврши свој 

монолог Томанија чекајући да види колико су њене речи оставиле 

утиска у уму Јеремијином.  

Све време Емилија је седела у углу просторије, на ниском отома-

ну, не дижући очи са својих опанака у страху да јој се поглед не 

сретне са очевим, осећајући се малом и безвредном, попут пилета 

које ће неко, сваког тренутка, згазити, попут маковог зрна, готово 

не дишући да дахом не открије своје постојање. У неко доба Јере-

мија подиже главу и упита: 

„А како ћему селу објаснити што смо је послали у град?“ 

Емилији паде камен са срца, а и матери њеној. Било је јасно да је 

предлог прихваћен и да га сад само треба дорадити. 

„Па, кашћемо,“- настави Томанија самоуверено, руке, из неког ра-

злога, бришући о прегачу: „кашћемо да је отишла у шнајдерску 

школу. Да ће се вратити са дипломом, да буде школарица к'о и 

тетка јој. А док дође дете ће се већ и родити, можда већ и од сисе 

одбити, па ћемо видети како ћемо шњиме.“ 

Јеремија није имао где. Написао је, још те вечери, писмо својој 

сестри у Нови Сад у којем је обавештава да ће доћи до ње ради ва-

жног разговора, а после пар дана, када се берба кукуруза завршила, 

обукао лепо одело и ставио на главу црни, округли шеширић, те по-

невши са собом у две велике торбе рода из баште, сланине и чва-

рака од последњег клања, али и добар комад осушене говеђе шунке, 

сео у аутобус и, смушено одговарајући на радознала запиткивања 

затечених сапутника, отпутовао.  

 
*** 

 

Јеремијину сестру Марију су у селу звали школарицом јер је не-

кад давно, у младости својој, завршила курс за дактилографкињу и, 

за разлику од својих вршњака остављених у подунавском блати-

шту, радила преко реке, у једном од новосадских предузећа. 

Била је позната као жена нервозна, кратка на живцима и брза на 

језику. Није претерано водила рачуна у каквом се друштву налази, 

псовке су јој излетале попут вихора, и то оне најгнусније, изговоре-

не с намером не да повреде саговорника, већ да га исеку, униште, 

претворе у прашину по којој ће она газити.  

Природа јој је подарила натпросечно лепе и правилне црте лица 

које су траг своје преваге оставиле до дубоке зрелости, густу, црну 
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косу пуштену до пола леђа која се увијала као да је ветар затворен у 

њу, па је од младости остала самоуверена и навикнута да буде 

центар сваког друштва. Иако малог раста, склона дебљању, кру-

пних костију у рукама и куковима, глас јој је био као вихор, грлен, 

кад би причала гласно изгледало је као да виче, просто шапутати 

није могла, нити хтела.  

Захваљујући својој лепоти карактер је изградила тако да је свака 

њена мисао морала постати правило за оне који су је окруживали 

или били опчињени њоме, као да је рођена да буде краљица, а не 

жена са села. У младости својој, младости давној, пре другог рата, 

отишла је из Сусека у град за неким младим геодетским техни-

чаром, који је, по државном задатку и потреби, вршио ушоравање 

кућа.  

У одласку говорила је како Сусек није место за њу, да је то брлог 

у којем не би могла да остари, како момци из села нису достојни 

ње, такви прљави и са примитивним схватањима, какве је она давно 

превазишла. После необично кратког времена техничар са којим је 

отишла испољио је управо те особине. Она је, тада, побегла и од 

њега, па, од срамоте не смејући да се врати у село остала у Новом 

Саду радећи у локалној фабрици ципела.  

Бес ју је нагнала да, после другог рата, у којем је имала срећу да 

погоди победничку страну, на неком убрзаном, социјалистичком 

курсу стекне диплому дактилографкиње и успе, манирима каракте-

ристичним за жене либералних погледа на свет и односе са мушка-

рцима, али и амбициозним, ували своју задњицу у општинску кан-

целарију. За све у селу који су је се још сећали, с обзиром да је да-

вно из њега отишла, била је школарица, једнима за понос, а други-

ма за шегу, јер се временом све тајне открију и чују и ништа се не 

може сакрити под капом небеском.  

После петнаестак година, када ју је здравље почело напуштати 

отишла је у превремену пензију схвативши, успут, да ју је живот 

појео. Њен лепи осмех окићен ниском као снег белих бисерних зуба 

скривала је иза шака да се не би видела лоше урађена, пожутела, 

вештачка вилица. Кожа помодрела као у пилета, омлитавела, сме-

журана, премрежена плавим венским магистралама, терала ју је да 

се закопчава од врата до пета скривајући сурово лице старости које 

ју је неумитно освајало.  
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Оставши без рода и порода, попустила је са живцима, тражећи 

утеху у лековима за смирење и свађи са фамилијом, у тренуцима 

када ју је сретала на разноразним окупљањима.  

Зато је нико није ни волео.  

Поготово не Јеремија, човек благе нарави и дуготрпељив на непр-

авду. Но, некад дође време када човек нема избора. Ни Јеремија ни-

је имао избора. Као ни његова кћи. Након неколико састанака са 

сестром, на којима је она показала невероватну самилост ка брати-

чини, можда и због потеза које је сама вукла у својој младости, до-

шао је дан када је повео Емилију у Нови Сад.  

У селу нико ништа сумњао није и то им је било најважније. Чак су 

неке бабе, у незнању, саветовале Томанију да не шаље дете школа-

рици, исквариће је погануша, па ће и ова завршити једнако когођ и 

она.  

Међутим, ни Томанија није имала избора.  

И заиста, од самог почетка, на опште изненађење, њих су се две 

почеле слагати као два ока у глави, као име и презиме у човека. Док 

трудноћа није одмакла, водила је тетка своју братичину, своје нај-

рођеније, како је обичавала говорити, по целом граду, на обе обале, 

и сремску и бачку, од другарице до другарице, од биоскопа до позо-

ришта, од башти летњих ресторана до седељки на којима су се 

окупљале некадашње другарице са посла.  

Емилија је тада упознала град уздуж и попреко.  

Више га је упознала тада, за тих неколико месеци, него после за 

цео живот. Тетка Марија је имала више него заштитнички однос 

према њој, понашала се као да јој је то рођена кћи. Чак јој се вра-

тила и вера у живот. Престала је да пије лекове, како оне за сми-

рење тако и оне друге, које је добијала за разне болести које су 

постојале само у њеној глави.  

Како је Емилија залазила у трудноћу, тако је Марија била све 

окретнија, све спремнија да буде на услузи, као да је живела нову 

младост. Неколико недеља пре термина већ је обавестила познани-

ке докторе да јој је братичина пред порођајем, да јој се обезбеди 

најбоља нега, да јој се резервише најбољи кревет, као да се принц 

порађа, а не још један Језеров из мокрог Подунавља, који, пак, до 

краја можда и не буде он већ она.  

О тој могућности школарица Марија није хтела ни да размишља. 

И била је у праву! 
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У априлу месецу 1960. године, само петнаест година након што се 

слатки дах слободе вратио у порушену земљу и међу остатак изги-

нулог народа, у породици вредних војвођанских равничара родило 

се мушко дете, чије име постаде Цветин, јер тај дан беше недеља, 

последња пред празник васкрсења Христовог, која се, по заповести 

црквеној, у народу обележавала као Цвети. 

Овај дар божији беше рођен у тајности од фамилије и сељана из 

Сусека. Нарочиту поверљивост показала је управо Марија, и то то-

лику да није обавестила ни Јеремију. Он је сазнао после неколико 

дана, доносећи масну сељачку храну и затичући кћер и унука у ста-

ну своје сестре, већ отпуштене из болнице. 

„Порођај је прошао у најбољем реду.“- обавестила је свога брата 

Марија, блистајући у лицу као да је она лично порађала.  

Њему су очи засузиле када је узимао унука у руке. Виделе су то 

обе, и Марија, и Емилија. Рамена су му задрхтала од узбуђења. 

Иако имаше још деце, Емилија је била најстарија, па му ово беше 

прво унуче. 

„Ма нек иде живот.“- рекао је љубећи кћер у чело и опраштајући 

јој сву муку што је, ради ње, имао предходних месеци.  

Након неколико дана, једнако у тајности, у Нови Сад је стигла и 

Томанија доносећи дарове брижљиво скриване од комшија и остале 

деце. Иако прво унуче није било рођено у браку, на начин како би 

то они желели, ипак нису хтели да прескоче обичаје и традицију 

коју им православна вера налаже.  

Мада то није одобравала, Марија је код локалног свештеника обе-

збедила крштење на којем, као комунисткиња и некадашња припа-

дница Антифашистичког Фронта Жена, није присуствовала. Дете је 

у божију књигу уписано дванаест дана по рођењу, дерњајући се до 

изнемоглости у наосу новосадског саборног храма, посвећеног Све-

том Великомученику Георгију, између икона „Крунисање Стефана 

Првовенчаног“ и „Свети Сава мири завађену браћу Вукана и Сте-

фана“ и под сликом Светог Духа у облику голуба на своду изнад 

солеје, не схватајући, тако мало и уплашено, да се, захваљујући 

хладној води којом је поливано, одриче сатане и његових дела. 

 
*** 

 

За разлику од Емилије, која је, у складу са својим годинама,  лако 

и с вољом, подносила сваку жртву за своје дете, са Маријом је био 
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други случај. Деценијама живећи сама, без договарања и без прила-

гођавања другоме, без мајчинске самилости и љубави, убрзо је по-

стала џангризава и мрзовољна на сваку Емилијину молбу. 

Не схватајући да су бебе тирани који се воле, жалила се како јој 

стан смрди на детиња говна, а пелене руже терасу.  

Уобичајени поредак, њен понос због којег је охоло посматрала 

најближе суседство, нестао је. Не схватајући да имати бебу у кући 

значи имати и Божији благослов у њој, мрзела је дечији плач, ко-

рећи због њега братаницу. Почело је долазити до свађа у којима је 

претила да ће избацити и дете и њу из стана уколико буде још коју 

ноћ пробдела будна због њих.  

Иако ју је, предходно, годинама гушила чамотиња и досада, при-

знајући, у том усамљеничком животу, да је лепо имати дете у кући, 

напокон је увидела како је то, ипак, велика одговорност и тешкоћа. 

Готово да је поново желела ту своју самоћу, свој испражњени дом. 

Мада су дојење, грчеви, преповијање, обичне, приземне појаве са 

којима се суживе младе мајке и остали укућани, њој то беше далеко 

од сваке романтике, како је до скоро гледала на ту ствар. 

Јеремију је псовала при сваком његовом доласку корећи га што 

није боље чувао ћерку, да не мора сада она да се пати. Симпатична 

и заштитнички расположена тетка сваким даном је све више пока-

зивала и своје наличје. Месецима ушушкани егоиста излазио је из 

ње желећи поново свој мир, своју тишину.  

Због тога се Емилија на сваки почетак плача хитро примицала бе-

би желећи да је дојењем ућутка. Но, не плачу бебе само због глади. 

Неке муче грчеви. Неке, просто, воле пажњу. Друге су научене да 

се носају док их сан не освоји.  

Постоје људи који то стрпљиво подносе схватајући да се нови жи-

вот рађа у кући и да га треба придржати док не ојача. Постоје и они 

други, себични, саможиви, који би да свет кроје по својим мерама.  

Таква је била Марија Језеров, уседелица из Новог Сада.  

Иако је Емилија безгранично волела своје дете, гледала га је, чи-

нило јој се, сатима, стрепећи да се не пробуди, не закашље, не за-

плаче. Та стрепња, тај страх од погане тетке и њених излива беса, 

дубоко се урезао у њену психу, толико да га се није могла ослобо-

дити годинама. 

 
*** 
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И, вечерас, после толико година, непосредно пред почетак новог 

рата, осећа га поново. У некој чудној мешавини танане унутрашњо-

сти свог бића, осећа страх измешан са звуцима далеке прошлости, 

звуцима детињег плача. 

Како јој сад он недостаје!  

Тај плач. Та беба. То дете којем је принела на жртву цео свој жи-

вот. Са њиме је преживљавала прве зубиће и одболовала прве те-

мпературе. Тај човек којег је одхранила и одшколовала да би га па-

клене идеје неких нељуди уништили у тренутку.  

Вечерас јој недостаје тај плач. Њеног покојног детета. Оног у ко-

јег је уткала свој живот и којег више нема. Остала је само старост, 

пролећно магловито вече и сирене противаздушне одбране. 

Страх ју је.  

Тражи мачку по стану као да ће је она заштитити. Мачку коју је 

спасла од зиме и глади, а која јој је сада све што јој је остало на 

овом проклетом свету. Та мачка, Душица, одазивајући се на њен 

зов готово јој утрчава у наручје.  

У левој руци стискајући мачку, десном узима кључ од улазних 

врата и закључава стан. Силази низ ходник зграде и одлази у обли-

жње склониште. Неки, непознати људи, у паници, трче поред ње не 

говорећи ништа, преплашених лица, уздрхталог тела.  

На огромним, металним вратима склоништа застој и гужва. Сви 

би истовремено да уђу унутра. Председник кућног савета са трећег 

спрата, у тамном сакоу, са црвеном траком везаном око леве руке, 

чије је присуство значило да је он од органа цивилне заштите заду-

жен за ред у атомском склоништу, избачених груди као да од њега 

зависи опстанак целог света, повишеним гласом, млатарајући рука-

ма, говори тој маси да уђе без панике, мада и њему самом дрхти 

глас.  

Људи то примећују, али нико не коментарише. Нико се не шали с 

њим. Маса се мало смирује, неколико њих застаје, пропушта оста-

ле, нестрпљивије, плашљивије, па се гужва и застој на улазу поче 

смањивати. После неколико тренутака и последње групице грађана 

пред улазом нестају у огромним вратима атомског склоништа.  

И Емилија Језеров је, у тој последњој групи, ушла, носећи мачку у 

наручју.  

Председник зграде, са траком око руке, погледавши у даљину и 

видевши да више нико не прилази, поче затварати улазна врата 

говорећи као да се правда некоме: 
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„Ко је хтео да дође, он је већ ушао.“ 

Нико га није ни чуо, нити слушао. Сви су седели на дрвеним клу-

пама у страху од предстојеће ноћи. Након десетак минута грунула 

је прва граната.  

У даљини, у углу склоништа нека жена је цикнула. Млади мушка-

рац, брадоња, докони шверцер бензина и цигарета, чији је стан био 

у приземљу зграде, тако да је улаз у њу стално балдисао на нафту, у 

мајици кратких рукава на којој је био нацртан исплажени језик и 

фармеркама, на коленима избледелим, устаде са свог места и, гле-

дајући у плафон, викну: 

„Докле нас доведе Милошевићу, маму ти јебем! Да седимо овде 

к'о пацови.“  

Група жена, сабијених једна уз другу, ћутале су. Неколико стара-

ца, не смејући гласно да противурече бесном брадоњи између себе 

промрмљаше како није кривица до Милошевића већ до Клинтона, 

српског душманина. Млади мушкарац, видно бесан, ходао је дуж 

склоништа, између дрвених клупа на којима је седео поплашени 

народ, псујући владајући режим и Шиптаре, псујући Америку и 

НАТО пакт. У једном тренутку погледа у групу стараца који су се 

малочас међу собом сашаптавали, па им рече: 

„А где су вам сада Руси, је ли, гмазови?“    

„Имамо ми и сами чиме да ратујемо.“- охрабри се један од њих да 

узврати.  

То беше седи, свеже обријани човек са огромним чиром у корену 

носа, којем су испод горње усне извиривала последња два зуба, и 

она већ црна од каријеса. 

„Чиме, матори? Праћкама!“- дочека брадоња.  

Ту и тамо неко се кисело насмеши. У даљини неки ћелавко са, као 

угаљ, црним брковима додаде: 

„Кога Русија брани, а Кина храни, у старту је најебо.“ 

Народ који је слушао поче се смејуљити и опуштати као да се 

пред њим изводи некакав перфоманс, позоришна представа. Но, то 

убрзо прекиде још једна граната, па још једна, у цугу. Светла на 

плафону затреперише. Нечије дете је заплакало. Емилији мачка 

склизну из наручја и поче трчати по склоништу. Старица крену за 

њом правећи гужву, па при слабом осветљењу, стаде ногама удара-

ти по цеваницама људе који су седели. 

„Душице! Дуцо.“- скоро је викала.  
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Брадоња се склони испред ње као да га се то не тиче. Онај ћелави 

чак крену да јој помогне, али се одмах врати и обгрли жену и упла-

кану девојчицу са црвеном шналицом сунцокретовог облика у коси, 

која му беше кћерка.  

Малочас уплашени старци сад видеше да су се утишала ова двоји-

ца из опозиције, па, дрчно, с висине, почеше корити Емилију што је 

донела животињу у склониште. Неки и повисише глас коментари-

шући како је гужва у склоништу, услед нереда, повећана, како је и 

пре било врућина и несношњиво, а сада  је поготово немогуће издр-

жати. Најзад, неко ухвати мачку и преда старици. Председник ку-

ћног савета, који се одједном створи на лицу места, званичним јој 

тоном, као да чита проглас, саопшти да није дозвољено уводити 

животиње у склониште.  

„Па шта ће онда ове Слобине комуњаре овде.“- једва дочека бра-

доња и показа на групу старијих људи, оних од малопре. 

„Немојте овде политику, молим вас.“- узврати самозвани звани-

чник са траком.  

„Шта немој, бре?“- брадоњи поцрвене лице из вратног корена. 

Жила на челу му набрекне. 

„Шта немој, бре?!“- понови гласно, па настави:  

„Знате ли ви да је ова жена изгубила сина у прошлом рату који је 

Милошевић продао. 'Ало! Сина јединца. А где сте ви били, керови? 

Чије сте ви плотове прескакали бежећи од мобилизације?“ 

Сада је већ викао, видно изнервиран. Емилија Језеров је поново 

села на своје место. Ако не може са мачком у склониште, неће ни 

без ње, одлучила је. По било коју цену. Поглади левом руком мачку 

по глави као закључак. Била је то чврста одлука.  

Као у давна времена, када је, заједно са својим дететом, напустила 

тетка Марију и отишла у стан, нађен преко новинског огласа, у 

предграђу Новог Сада, у Петроварадину, тамо где су у јуну 

мирисале липе и садиле пред двориштима живе ограде. И сада је, на 

трен, осетила мирис липе, овде у склоништу. Помисли како је то 

чудно.  

Још једна бомба утиша свађу.  

„Ова је пала негде близу.“- рече председник зграде у намери да 

скрене тему. Но, тај му план паде у воду, јер се сада и један од би-

вших револуционара изнервирао, па викну ка брадоњи: 

„А што ти вичеш на нас? Кад си такав мудоња иди на Косово.“ 
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„Шаљи, ти, матори, свог сина на Косово. А ја могу само да наби-

јем и тебе, и Косово, и Милошевића знаш већ где.“- није се дао 

брадати шверцер. 

„Пријавићу ја тебе у полицију. Ти не смеш да вређаш врховног 

команданта.“ 

На ову претњу подиже се гомила младог света и жена, те постаде 

велика галама. Председник-редар је у почетку молио за ред и тиши-

ну, а после се већ и сам стаде драти. То потраја неколико минута, 

чуло се и пар шамара, али се не зна ко их је коме ударио у све-

општој гужви. Као спасење дошао је звук сирене за престанак опа-

сности, па сви нагрнуше напоље.  

Разбацане косе, чела по којем су текле грашке зноја, председник 

Савета зграде је, поново везујући згужвану црвену траку око руке, 

десетину пута поновио, као да сваком, појединачно жели да каже: 

„Који смо ми народ, треба НАТО да нас све побије. Стока! 

Обична стока, безрепа. Ето, то смо ми.“ 

Наравно да је било, како оних који су му одобравали, префиње-

них, људи са дистанце, али и неких других, дрчних, темпераме-

нтних који су га почастили псовком или претњом,  што је овоме би-

ло сасвим довољно да, напокон, умукне.  

Емилија Језеров није чула ове скарадности, јер је већ изашла но-

сећи, и даље, своју Дуцу у наручју, остајући доследна малопре до-

несеној одлуци.  

Онај брадати, виновник инцидента у склоништу, бесан на себе 

што је дозволио да га изнервира група медијски испраних мозгова 

која беспоговорно следи свог телевизијског вођу, говорио је, са 

стране ослушкујући свој глас и, просто се самом себи дивећи, 

ћелавку са, као угаљ, црним брковима, довољно гласно да га сви 

около чују: 

„Нисмо ми, бедници, што се скривамо по разним рупама и подру-

мима, криви за овај рат. Ко нас шта пита! Њега су хтели они сму-

тљивци са запада, потомци робовласника, да Србију осиромаше, да 

нас понизе и поробе. Веруј ми.“ 

Ћелавко је послушно климао главом, правећи гримасе на лицу као 

да дубоко промишља о речима које је управо чуо и, у исти час, 

апсолутно се слагао с њима. То брадоњу, на путу уз степенице, од 

склоништа ка њиховим становима на различитим спратовима соли-

тера, погорди, па, занесено, настави да износи своје излагање: 
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„Што је најгоре, ми и немамо чиме да се одупремо. Препуштени 

смо, брате, на милост и немилост. Нестаћемо, бре, као очајници, као 

последња беда, јер нема силе која ће да нас сачува. Нема, брате, бу-

дућности за нас.“ 

Ходајући упоредо степеницама ова двојица несташе негде на спр-

ату и, немарно слушајући дубоки бас брадоње који се постепено 

смањивао до испод границе чујности, Емилија Језеров уђе у свој 

стан закључавши врата са унутрашње стране.  

Било је то двадесетчетвртог дана марта.  

 
*** 

 

Да, одлучила је да њена нога више никад не коракне у атомско 

склониште као што је некад одлучила да напусти Марију, своју не-

сносну тетку, отишавши од ње у приватан стан, са дететом у нару-

чју, готово без новца. Па опет, снашла се, преживела ту прву зиму 

сама у туђем граду, није поклекла, није се, на срамоту куће, вратила 

поражена у село.  

Отац и мајка су јој помогали све док им није саопштила да је по-

чела радити као конобарица. Са образовањем које је имала ништа 

друго није ни могла наћи. То је било превише за њихово схватање 

света и поретка, увек спремно да се подсмехне туђем паду, уплаше-

но од оговарања других. Девојка из добростојеће породице да ради 

као конобарица, то нису прихватали.  

Радила је код газда-Петра, добричине и боема, који би давно за-

творио ту кафану да му није жене Ангелине, Анђе, рачунџије и чу-

вара породичне касе.  

Кафана се налазила изван града, на путу који води ка градском 

гробљу и надалеко је била позната. Непознати шаљивџија је Петру, 

у време када је отварао кафану предложио да је назове Царство не-

беско, што је овај, доброћудни грмаљ са воденастим, буљавим очи-

ма и ваљкастим подбратком спојеним са лицем неприродно га  про-

дужавајући, здушно прихватио временом се мирећи и са чињени-

цом да су га због таквог назива кафане познаници и стални гости 

почели ословљавати надимком Светипера.  

И заиста, у кафани је било прилично посла, тако да је и малени 

Цветин-Цвеће одрастао у њеној близини, у близини мајке. Када је 

Емилија радила он је био са Анђом, газдарицом, што је овој 
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нероткињи великог срца потпуно одговарало, јер је стан Петров био 

на спрату, изнад кафане.  

Ангелина је неколико пута Емилији, у шали, предлагала да јој да 

ово дете мада је, са протоком времена, то почињало звучати све 

мање као шала, а све више као могућа реалност, барем у Ангелини-

ним очима. Неколико пута је то предложила и своме Светомпери, 

што овај није, задовољно гладећи своју огромну трбушину, ни од-

бацивао, а ни подржавао, јер је сматрао да до старости и смрти има 

још много времена, па о таквим стварима не треба ни размишљати.  

Иако је Емилија имала газде какве је само пожелети могла, посао 

који је радила био је далеко од било каквог спокојства. Пијани и 

насртљиви посетиоци, непристојна добацивања, шиканирања, обли-

вање црвенилом када би видела да је гост неко из њеног села, и још 

много тога што јој је било страшно за поднети, испунили су јој го-

дине рада.  

Дошао је и дан када се њена тајна сазнала у селу, тајна њеног де-

тета. Тада су отац и мати потпуно прекинули контакт са њом. Ма-

кар и индиректно, преко познаника. Нису више питали ни за дете. 

Као да оно и не постоји.  

У неко доба, у току тих безличних, истих, година, када је Цвеће 

већ ходао и говорио, чула је вест да јој је тетка Марија умрла. Оти-

шла је душом са овог света та чудна жена, спремна да у тренутку 

промени дан за ноћ. Принципа којих се тврдоглаво годинама држа-

ла променила би у тренутку, наклоност према некому зачас би пре-

творила у мржњу и обрнуто, а све без посебног разлога, све као 

производ тренутног расположења, тренутне воље. Отишла је једна 

од оних жена, које се не воле, које постоје само ради невоље.  

У неки други дан, неког другачијег месеца, сазнаде да јој се брат 

оженио, иако је нико није позвао на свадбу. Данима ју је, због тога, 

сасецао бол у души. И онда, када су јој се сестре удавале, једна за 

другом. Најближа родбина били су јој газда-Пера и његова жена, 

најближи пријатељи посетиоци кафане, знани и незнани, било да су 

овдашње пијанице или фина, углађена господа меког срца и пуног 

новчаника.  

Пролетоше године – а где? 

Док је трајало било је дуго и мучно за поднети, када је прошло 

изгледало је као руком однето. Прва година, друга, трећа... 

Емилија је старила, њене руке више нису биле девојачке, њена 

прса, бокови, престаше одисати врелином ране младости. Станова-
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ла је у малој, трошној собици иза кафане у коју се улазило са двори-

шне стране тако да је, у току смене, могла често одлазити до ње и 

видети шта јој ради дете, нахранити га, поиграти се с њим, у зави-

сности од тога има ли гужве у кафани. Када је била празна, а деша-

вало се, када се газда-Пера са неким од својих познаника картао, 

што је могло потрајати сатима, када је неки стални гост седео 

испред своје чаше са шприцером, истрчала је на минут-два, мада је 

то обично потрајало и мало дуже, и била са својим дететом. 

Није била безбрижна у тим тренуцима. Стрепела је, неко ће 

наићи, Петар ће изгубити партију, па постати нервозан, неко од 

сталних гостију тражиће још пића, а ње нема, биће грђена због тога, 

боже сачувај, изгубиће посао, све јој је падало на ум у тим трену-

цима и брже се враћала назад дајући последња, кратка упуства свом 

детету до следећег виђења.  

Није волела када би Цветин улазио у кафану у потрагу за њом.  

„Није детету место у кафани.“- говорила би, а у ствари, у подсве-

сти, у свом унутрашњем бићу и даље би је нагризала срамота ван-

брачног зачећа.  

Један од сталних гостију беше и Стева Орловић, овдашњи месар у 

фабрици хране. Емилија га је запазила по његовом светлом лицу, 

сребрнастој боји косе која је била уредно зачешљана на страну, по 

његовом осмеху који је у позадини титрао кад год би јој се обратио, 

по искрама у његовим браон очима.  

Када би говорио несигурно се чешкао по потиљку кварећи фризу-

ру, а затим би је прстима поново зачешљавао на страну. Долазио је 

годинама, још од како му је умрла жена. Прво би се напио, па се 

онда јадао Емилији због своје несрећне судбине. Из тог брака остао 

му је син, тек школарац. Онда би се Емилија њему јадала између 

реченица служећи друге госте, а он би пажљиво слушао и, чекајући 

да се она врати, слинио над полупразном флашом. Тако се између 

њих створила посебна веза зависности. Посебна врста међусобне 

терапије.  

Након неколико година, мајстор Стеви је време залечило рану 

створену женином прераном смрћу, па је Емилији почео помагати и 

око послова који не беху везани за кафану. Заједно са њом одвео је 

Цветина први дан у школу. Уместо ње, када је бивала гужва у ка-

фани, одлазио је иза, у двориште, да види шта ради мали, да се мало 

поигра са њим или да му подгреје ручак. Заузврат, Емилија је неде-

љом знала доћи са дететом и скувати ручак у кући Орловићевих. 
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Драге воље је спремала чиста одела за Стевино дете, Миладина, тек 

нешто мало старијег од њеног сина.  

То њихово узајамно испомагање потрајало је месецима, можда и 

целу годину, и већ је Петрова жена Ангелина почела збијате шале 

на рачун могућег брака. Но, ни једно ни друго није прелазило црту 

после које се не враћа назад. Он из пристојности према њеним осе-

ћањима, иако јој је неколико пута ставио јасно до знања да је брак 

за њега отворена могућност, а она из неких ирационалних разлога 

које ни сама није знала да препозна.  

Газдарица кафане, горе, са терасе свог стана, обучена у кућну ха-

љину бадемасте боје, намерно га је, видевши да долази, називала 

зетом, тако да сви присутни чују. Пред гостима који би се, дискре-

тно, распитивали за конобарицу, говорила је да је удата, и то за 

овдашњег месара Стеву, коме је прва жена умрла. 

„Немој бити луда.“- говорила је Емилији: „Доћи ће друга, одве-

шће га, где може мушкарац сам без жене, па још с дететом.“ 

„Остаћеш сама под старост. Питаћеш ди ти је била памет.“- завр-

шавала би, безуспешно, своја убеђивања Ангелина док су седеле 

позади, у дворишту и пред малим огледалом наслоњеним о вазу са 

свеже одсеченим ружама, чупале обрве. Емилија је, по правилу, ос-

тајала неодлучна, без коначног пристанка, мада у потпуности све-

сна да би у том браку имала топли кутак куће и оно што су јој друге 

сестре и браћа већ имали, породицу.  

Можда би ова прича са Стевом остала негде у ваздуху, недопри-

чана, да једног дана, већ у другом полугодишту првог разреда, Цве-

тин није дошао кући сав уплакан. Емилија, брижна као и свака 

мајка, наваљивала је да јој каже шта се десило. 

„Да ли те је неко тукао?“- питања су остајала без одговора. 

Тек у неко доба, Цвеће, када се већ сасвим смирио, поче да јој, уз 

понеки, заостали јецај, потанко објашњава како им је учитељица да-

ла у задатак да нацртају своју кућу. Он није знао шта да нацрта, па 

су друга деца почела да га задиркују. Да га називају голаћем. Сада 

му је надимак Голаћ и тако га зове цео разред. 

„Нећу више да идем у школу.“- понављао би док га је мама љу-

била по целом лицу и тешила како ће она све да среди са учите-

љицом и да се ништа не боји.  

После овог догађаја Емилија је одлучила да прихвати понуду Сте-

ве месара и пристане на брак, између осталог и зато да њено дете не 

буде за подсмех у школи, да га нико више не назове голаћем.  
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Да јој дете има кућу коју би нацртао за домаћи задатак.   

 
*** 

 

И после доласка у мајстор-Стевину кућу њихов однос се наставио 

градити на романтичној жици међусобне љубави и уважавања. Не 

само то, не морајући више крити ту љубав, добијали су све оно што 

им је у предходном добу било шупље, непопуњено, склоно подсме-

ху околине. 

Емилија је сада имала брак, њен син је имао оца, кућу, породицу.  

Дошло је до обрта у односу са родитељима, са Јеремијом и Тома-

нијом. Почели су да се посећују. Јеремија више није сагињао главу, 

није крио поглед када би га ко упитао за Емилију. 

Добродушног Стеву су брзо прихватили као правог зета, потпуно 

равног у части са другим зетовима. Као месара увек су га звали на 

свињокоље у селу, што он никад ником није одбио. Тако се и про-

чуо као добар мајстор. Као Јеремијин зет. Као људина. 

Истина, лепо су и живели. Она је и даље радила у кафани, а он у 

фабрици. Често је, након смене, радио и приватно. Било је новца у 

кући. Кренуло је набоље. Кућа се реновирала. Купили су и аутомо-

бил. Fiat 1300. „Тристаћ“. Права господска лимузина. Директорска. 

Она му је скоро и дошла главе.  

Једног дана, једног црног уторка, враћајући се са свињокоље, а 

није да није волео попити, баш право мајсторски, слупао је та своја 

лепа кола и једва извукао живу главу. Као мала срећа у несрећи, 

био је сам у колима.  

Остао је без ногу. Обе су му ампутиране до колена.  

Када га је Емилија видела у болници, после операције, знала је да 

је њено златно доба прошло. И њеног сина. Седела је поред Стеве 

на болничком кревету без суза, сувих усана, без речи.  

Наивна пепељуго, говорила јој је судбина у лице, жељна његовог 

спасоносног загрљаја остаћеш заувек уморна од промашених снова 

и душе напуњене монотонијом провинцијске свакодневнице.  

 
*** 

 

Без суза, сувих усана, одсутно, болно, после толико година, данас, 

посматра на екрану телевизора рањене цивиле. Телесно разорене, 
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свету неважне људе, чији живот као да не занима никога. Крв је ли-

птила из одсечених удова, шмрком се спирала са асфалта.  

Гледала је, на том истом телевизору, документарни прилог о не-

ком Видоју, чувару пруге којег је убио читав вод најелитнијих аме-

ричких командоса. Један чича, чувар пруге и вод специјалаца у пу-

ној ратној опреми. Он од оружја пушку бокерицу, за одбрану од ме-

дведа, а они са панцирима, шлемовима од кевлара, инфрацрвеним 

нишанима, уз подршку два апача и два блек хоука. 

Он један, чича од шес'ет и пет, чувар пруге у старој, избледело 

плавој, железничарској униформи, а они сами, цео вод.  

И нико их није одликовао.  

На екрану јој показаше остатке америчког поноса, бомбардера Ф-

117а, негде у сремским њивама, у пустари сличној њеном завичају, 

између усамљених села.  

Гледала је у лице слику пилота Миленка Павловића, који син мо-

же да јој буде, команданта ловачког пука, који је погинуо у авиону 

МИГ 29 негде у небесима изнад Ваљева, у тренутку када је на рада-

ру регистровано преко 100 НАТО авиона. Била је то прича о човеку 

који је свесно отишао у смрт бранећи своју земљу.  

Ни оних сто пилота са запада, долетелих ко зна одакле, нико није 

одликовао због победе у овој ваздушној борби. 

 
*** 

 

Тешио ју је Стева и склањао очи у страну да не заплаче пред њом. 

Он, хваљени мајстор, најбољи међу колегама, сада је инвалид. Се-

деће остатак живота у колицима и желети да умре. И нема више 

тапшања по раменима, плаћања пића у част и име, остаће само нико 

и живеће као ништа.  

Гледала га је Емилија без суза, без речи, те давне седамдесет и 

неке.  

Истим, тупим погледом гледа и сад у екран пред собом, између 

два нестанка струје, слушајући са њега како спикер дубоким басом 

изговара причу о манастиру Високи Дечани, задужбини српског 

владара Стефана, који је озидан на путу између Пећи и Призрена, 

између седишта српске патријаршије и једне од славних престоница 

Немањића, у углу метохијске равнице.  

Сви који су видели тај манастир остајали су задивљени његовом 

лепотом, складом архитектуре, лепотом икона, богатством ризнице, 
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бројем рукописа. Један аноним га је у XV веку назвао звездом 

Даницом што изнутра сја.  

Слушала је у вестима како из Вашингтона поручују како је за њих 

све осим победе пораз. Мора се сломити кичма Србији, кажу у том 

саопштењу који је преносила српска државна телевизија. Мора се 

вратити у средњи век, без струје, са разрушеним пругама, путевима, 

са порушеним градовима. Мора се наћи разлог за поделу одликова-

ња, заједљиво додаје режимски новинар.  

Гледала је погођену болницу. Погођен мост. На њему погођени 

људи, обични људи. Нигде војника.  

И то све током  Васкршњег поста.  

„Којем се богу ови моле?“- питала се. Тупим погледом гледала је 

у телевизор питајући се ко овде ратује против кога.  

Немоћним бесом клела је Американце, Немце, Енглезе... 

И опет нестаје струја и, убрзо, све тоне у мрак. Још једно апри-

лско вече без струје. Почиње да завија сирена за ваздушну опасно-

ст. Осетила је страх. Неки непознати страх, од судбине, од оностра-

ног. Исти страх који је осетила и давних седамдесетих када је Стева 

изгубио ногу. 

„Шта ће бити с нама?“- исто питање, различита времена.  

Успаничено зове мачку. Ње нема.  

Као да су је небеса притисла. Не може да дише. Као када се, оно-

мад, из болнице враћала кући држећи обема рукама сина и посинка. 

А тако јој је требао загрљај утехе. Утехе од било кога, чак и потпу-

ног странца. Било каквог бића које дише, које зна шта је стрепња, 

које зна шта је страх, које зна за бол.  

Тада, тог црног уторка седамдесетих није га било. Сада, опет у па-

ници хода низ степенице зграде у којој живи и дозива Душицу, сво-

ју мачку, своје биће, већ скоро на граници плача. Осећа како ће се 

угушити од страха. Небеса је притискају и зидови са обе стране хо-

дника зграде у којој живи. Протрчавају комшије поред ње бежећи у 

склониште. Емилија се задихано, руком, наслања на зид. Њој не 

треба склониште. Њена за-штита је покретна и сада је нема. Можда 

је више неће ни видети. Остаће сама и поред свих оних људи што 

протрчаше. Остаће мртва и нико је неће сахранити.  

Биће један од мноштва убијених цивила о којима се неће ни писа-

ти ни говорити. Биће само нека умрла баба на путу до склоништа. 

Због таквих су нас и бомбардовали, говориће млађи. Ето шта ти је 

живот, казаће старији. После ће сви отићи својим путевима носећи 
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у срцу своје страхове. Као машине, попут робота, остаће робови 

свакодневице.  

Емилија ће остати са својом насмејаном сенком верујући у исти-

нитост љубави само са њене унутрашње стране, а потпуну лаж, ко-

ја, заправо, и чини суштину свега потиснуће у смеру супротном од 

казаљке на сату, путем одласка у прошлост.  

Најзад, судбина нас води. Она благодари. Нека друга наивна пепе-

љуга вечерас свој свеже намазани лак на ноктима љубазно суши за 

вечерњу шетњу кроз немарно масну косу мушкарца! 

Ова Емилија, од стотину лета, налази своју мачку Душицу и побе-

ђује страх. Побеђује смрт.  

Улица је опустела, сирена је замрла, чују се, далеко горе, авиони, 

у даљини оштар звук падајућих пројектила. Емилија има потребу да 

живи и штити неког ко је, заправо, њена заштита. Враћа се у мра-

чни стан носећи Дуцу у наручју, пали свећу и мирно вечера, као да 

се напољу ништа не догађа. 

 
*** 

 

Већ после неколико дана Стеву су отпустили из болнице на кућно 

лечење. Руководство предузећа где је радио дало му је једнократну 

помоћ, да се нађе у прво време, обећало да га неће оставити на це-

дилу и заборавило на њега. Колеге с посла купили су инвалидска 

колица, данима опседали кућу, испијали кафе и пили меку ракију 

обећавајући да ће помоћи у свим оним кућним пословима које он 

неће више бити у стању да обавља. На крају, своји су. Јели су исти 

хлеб. После недељу-две ти доласци су постали све ређи.  

Убрзо су заборавили за њега.  

Држава је доделила инвалиднину, патронажне сестре су, по нало-

гу, долазиле да му дају инекције, лекове, да дају савете како даље 

или да га утеше. Предложиле су и одлазак у неку од шумадијских 

бања. Објасниле су укућанима како он има право на бесплатан бо-

равак у било којој бањској здравственој установи, како то треба 

обавезно искористити, како ће оне лично да се ангажују по том 

питању тамо већ где треба. Ускоро су престале долазити.  

Стева никад није отишао у бању.  

Пензионисан пре времена, тако рећи у пуној снази, постао је 

нервозан и џангризав. Емилија је све ћутке подносила верујући да 
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ће сва та његова нервоза проћи временом, када се привикне на 

колица, на немоћ.   

Да попуни време од јутра до вечери предложила му је да навраћа 

до ње у кафану, па ће онда заједно да се врате кући. Пристао је. 

Пред крај смене, када би децу испратио у школу, одгуривао је коли-

ца улицама, уз куће, до краја града, а после полако, поред пута који 

води ка гробљу, до кафане.  

На узбрдицама су му помагали случајни пролазници, мада је, 

знајући из предходног животног раздобља до-ста људи, са многима 

од њих дружио се и разговарао тако седећи, јадајући им се док су га 

гурали и климали главом саосећајући.  

У почетку није ни журио по Емилију.  

Полазио би раније, па дошавши до излаза из града, полако гурао 

рукама точкове колица посматрајући дрвеће са стране, гледајући 

траву како се повија под поветарцем, бацајући нехајне погледе доле 

на град који се распростро пред њим. Сада је откривао и ситнице на 

које пре није обраћао пажњу: на облике које су, скупљене у својим 

јатима, стварале птице, на песме цврчака, на тихо шапутање лишћа, 

на бачени стари часопис поред пута, на натписе испред дворишних 

капија који обавештавају путнике да се у тој кући нешто продаје. 

Ту и тамо, кроз његов поглед пролетео би пар врабаца, залутало 

лишће шутирао је ветар по стазама, остаци празне амбалаже и 

листови бачених новина који су извиривали из контејнера трепери-

ли би на ветру. 

Долазећи до кафане прво би попричао са газдарицом, увек при-

чљивом Анђом, попио са њом кафицу на пространој бетонској тера-

си ограђеној резбареним дрвеним облицама, иза куће, наспрам со-

бице у којој је, својевремено, Емилија становала, а коју је сад Анђа 

користила као летњу кухињу где би, с јесени, припремала зимницу 

и кувала пекмез.  

Обично би се том разговору прикључио и Петар, већ видно 

оматорио и удебљан преко сваке мере, немарно пуштају-ћи да му 

део кошуље пада преко панталона. Ако би заглибио у ка-квој 

партији карата слао би поздраве по Емилији, кроз отворен прозор 

добацивао досетке упућене Стеви, и поручивао да је трену-тно 

спречен, али ће изаћи чим заврши узимање мере ономе са ким је 

играо.  

У данима када му карта није ишла, прекидао би игру изви-

њавајући се како мора изаћи јер му је велики пријатељ дошао, чо-
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век који га је много задужио, и који је сада, јадан, тако пострадао да 

је то човеку да заплаче. Онда би изашао, па се жалио Стеви прича-

јући му како је текао ток партије и како га карта није хтела. 

Стева је све то слушао пажљиво, монашком мирноћом, забора-

вљајући, на тренутак своју несрећу и муку. 

По завршетку смене, у касно поподне, Емилија је излазила и њих 

двоје су кретали кући. Он у колицима напред, она, гурајући га, по-

зади. Скретали би у продавнице у којима би она куповала намирни-

це, а он стрпљиво чекао, испред врата, њен излазак. Онда би он др-

жао у крилу напуњене кесе, а она о рамену своју торбицу. Тако би 

стизали кући, у причи и разговору.  

Како је долазила јесен и хладнији дани, Стева је утеривао колица 

у кафану.  

Тиме је престало дружење са газдарицом Анђом, а почело са 

локалним пијаницама. Тиме је престао да испија кафе и домаћи-

цине сокове од зове, а почео своја поподнева заливати са домаћим 

ракијама и коњацима из увоза. Потиснуто незадовољство у њему 

тада је почињало да ври. Идући кући, а стварно хладним данима 

враћао их је понеки моторизовани гост кафане својим аутомобилом, 

губио је нит говора и псовкама се обраћао Емилији.  

Како је надолазила зима, како је пролазила постајао је несносан, 

пијан скоро сваки дан, услед напада љубоморе почео је вређати, па 

и насртати на Емилију, нарочито у данима када због снегова или 

циче зиме није могао изаћи, или није нашао превоз, па, раздражен, 

седео код куће и пио. Када би се она, промрзла, вратила кући с 

посла, претио је да ће јој њена швалерација доћи главе, да ће је 

убити на спавању буде ли чуо да је била са тим и тим, већ који му је 

од његових пријатеља обећао да ће га одвести колима, па није. А 

није, говорила му је пијана глава, зато што је хтео да буде насамо са 

његовом женом. Зна он тог швалера, ма ко да је био у питању, 

његов је деда изгубио главу прескачући плотове због туђих жена, 

викао је.  

Цветин, сада већ момчић, бранио је своју мајку због чега му је 

овај наговештавао да ће га тако незахвалног истерати из куће, на 

снег, да цркне од зиме ко и свако копиле. Псовао му је оца одвра-

тног, због којег сад он, овакав, мора 'лебом да га рани.  

Бесан због своје немоћи, а Цвеће је већ био у годинама када је 

могао лако да га заустави у покушају физичког насртања, бацао је 

пепељаре и тањире по кући, све што је могао да дохвати док га 
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Емилија, лепим речима, молећи га и обећавајући му шта год је 

тражио, не би смирила.  

И тако до пролећа, сваке зиме.  

У пролеће опет би се смиривао, мада је тај пут био дуг и 

постепен. Преко лета Ангелина га је узи-мала под своје, па би он 

био послушан и ведар као неко велико дете. Опет би држао у 

наручју кесе са намирницама и посматрао скакавце. И тако 

годинама. Без помоћи ни од кога.  

 
*** 

 

У једној од таквих зима умрла је Ангелина. Причали су људи да је 

неколико дана пред смрт несносно кашљала, онако из дубине, суво, 

као да је нешто гуши у грудима, да се жалила на некакво пецкање у 

ждрелу, и тек вече пре него што ће умрети осети мало побољшање. 

Пре него што ће лећи, похвали се Петру да јој се стање поправило 

од чајева које су јој неке жене, њене познанице, донеле.  

То је прави лек, а не таблете што јој је преписао доктор из обли-

жње амбуланте. То рече, па заспа. Ујутро се није пробудила. Умрла 

је тако у сну, мирно, дишући без тешкоћа, тихо, док јој срце није 

стало.  

И тако, са њеним одласком, није више било никога да Стеву Ор-

ловића следећег пролећа уравнотежи. Наставио је пити са неким, 

потпуно новим, познаницима. Било је и да су га налазили људи ка-

ко, поред пута, лежи, и поред њега преврнута колица. 

„Шта његов Миладин каже на то?“- питао је један дан Емилију 

ожалошћени удовац газда-Пера седећи са њом за кафанским сто-

лом. Није било гостију у том тренутку. Петар као да га је, таквог, 

чекао. 

 „Ма, пусти, мој Перо. Иста је то крв. Мрзи нас горе од његовог 

оца.“ 

„Зашто?“ 

„Па, ваљда, мисли да ћемо му узети кућу ако Стева умре. Богу 

хвала, па се нисмо венчали у општини, дође ми да покупим своје 

прње и са дететом одем право кући, у село код мојих. Боље да жи-

вим у срамоти нег' у батинама.“ 

Петар заћута, узе ваздух да нешто каже, па видећи да је Емилија 

кренула да устане мислећи да је разговор завршен, ухвати је лако за 

надланицу и рече опет: 
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„Седи. Седи да ти нешто кажем.“ 

Опет застаде. Емилија га је с пажњом, у ишчекивању, гледала у 

по очију. 

„Ти видиш да је моја баба умрла. Свукуда прво умиру мужеви, а у 

мојој кући, ето, жена. Видим и знам, ни ја нећу још дуго издурати. 

Одо' за њом.“ 

Опет стаде, погледа у њу, а онда некуда у страну, па настави. 

„Ти знаш да си нам била к'о 'ћер. Волели смо и Стеву, какав је био 

пре овог. А сад размишљам, после толико година, нисмо никада 

имали неку ружну реч, бар ја сам те увек фалио, и Стеви, и сваком 

сам те фалио, и тебе и твоје дете, овог нашег Цвећа.“ 

„Ја знам да има ко да наследи ову моју зграду, ову кафану. Имала 

је Ангелина неке сестриће, имам и ја неку родбину, која ће радо 

разграбити и проћердати све ово.“- показа руком около, па настави: 

„А ову стару будалу пред тобом неће ни оплакати. Већ сада скоро 

да не знају ни како изгледам. Уосталом, ни ја нисам држао до њих, 

те моје родбине. Не треба до фамилије ни држати, јер она човеку 

служи само за две ствари: да га оговара и да га зајебава. Пише и у 

светој књизи да ти је брат ко те гледа ко човека, а не рођен од исте 

матере.“ 

Видевши да се расплињује, Петар нагло прекиде, па гласније 

настави: 

„Ја сам, видиш, решио да ову кафану препишем на твог сина којег 

знам пре него што је проходао. Да ме памти, да поштује моје име и 

име оне бабе што лежи горе у криваји...“- показа руком у правцу 

гробља. 

„Да ми бар за задушнице свећу запали.“ 

Емилији, од изненађења, сузе грунуше из очију, па постидевши 

се, узе својим рукама његову шаку. Готово је натопи сузама. 

„Де, де...“- рече јој газда-Пера: „Немој бити луда. Нек има дете 

где главу склонити, видиш каква времена долазе.“ 

Емилију обузе некакво осећање лакоће, као да јој је огроман терет 

пао са душе. Како је отишла из родног села бојала се да не заврши 

са својим дететом на улици, без крова над главом, без новца, свесна 

у немогућност повратка назад, где више не припада ни она, а 

поготово њен син. А опет, није јој ни било жао себе, већ свог детета 

које је рођено да се пати и потуца од туђег до туђег, и то све њеном 

кривицом и грехом њене младости.  
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Са друге стране, случајно или не, Петар заиста погоди да долазе 

тешка времена. Земља је улазила у осамдесете, године стезања каи-

ша и економске кризе.  

Но, за Емилиног сина Цветина постадоше то времена када је сазр-

евао као човек, домаћин, наследник кафане Царство небеско, коју 

је, на неки начин, од рођења сматрао својом, својим завичајем.  

Иако је одмах следећег јутра, након разговора са Емилијом, оти-

шао, са адвокатом, у суд и оверио тестамент по којем је сву своју 

имовину оставио Цветину, газда-Пера ипак није умро тако брзо ка-

ко му се чинило, већ је далеко надживео своју бабу.  

И Арсеније Рауш, џез саксофониста, којег је читалац упознао у 

предходним приповестима, виђао га је, већ у његовој дубокој старо-

сти, оронулог од времена и година, док је са осталим музичарима 

свирао у овој кафани.  

А Емилија, ех, и она је после овог разговора, још годинама трпела 

Стевино лудило у које га је увијао алкохол. Трпела је безобразлуке 

Стевиног сина Миладина, уображенка који јој је, како је растао и 

постајао све јачи и сигурнији у себе, јасно стављао до знања да је 

ово његова кућа, и његовог оца, те да је она ту обична крпара, како 

ју је у честим препиркама и називао. 

Стевини саветници, његови пијани ортаци, терали су спрдњу са 

њим на Емилијин рачун због чека све чешће захтевао од ње да пре-

стане радити у кафани.  

На изненађење упућених, она, уместо да га напусти, пристаде на 

то мислећи да ће се ствари у кући променити, стишати. Њено место 

заузео је Цвеће преселивши се у малу собицу иза кафане, ону у 

којој је проходао, исту ону у којој је покојна Ангелина смиривала 

Стеву Орловића сваког пролећа и правила сокове од зове и вишања, 

пекмезе и зимницу. 

Дуго није могао мајци да опрости због њеног избора, али га Петар 

увери да је она жена разборита, и да увек изабере прави пут колико 

год се њима чинило да је погрешила. То омекша Цветиново срце, па 

настави да посећује мајку, али, ипак, остави дубоког трага у њему, 

у његовом духу, на његовом лицу.  

Због тих ожиљака у души није му било до смеха ни до среће, није 

му било до радости, био је сетан, склон туговању, равнодушан пре-

ма несрећи.  

Зато никад није мењао израз лица, није повисио глас, није се сме-

јао, није ни једну унутрашњу емоцију показивао у равни свога 
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лица. Тако је стекао надимак Камено Лице, надимак под којим га је 

Арсеније Рауш познавао осамдесетих, када је, са својим пријатељи-

ма из џез бенда, почео свирати у кафани Царство небеско и пре-

тварати је у chitlin bar украшавајући њену унутрашњост бесмртним 

тоновима dixielanda, cool and smooth jazza, neoclassica, али и, у за-

висности од расположења гостујућих музичара, заталасаним мело-

дијама fanka. 
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КРУГ 
 

 
 „Да анђели имају снагу, то не могу схватити они који 

не знају ништа о духовном свету и о његовом утицају на 

природни свет. Такви мисле да анђели не могу имати неку 
моћ, зато што су духовни, да су тако чисти и нетварни, 

да ни очима не могу гледати. 

...и ако можете веровати, човек не може ни коракнути 
без утицаја неба.  

Да је тако, беше ми показано бројним искуствима. 

Анђелима беше дано да управљају мојим корацима, мојим 

покретима, језиком и говором како хоће, и то утицајем у 
моју вољу и моје мишљење. 

Беше ми јасно да сам од себе не могу ништа.“  

 

Емануел Сведенборг 

 

 

И овог пролећног јутра Емилију Језеров све подсећа на нешто 

што је већ доживела, као да је живот само један велики, од времена 

саткан, круг. Као да је живот један велики круг оивичен мноштвом 

других кругова, а не сплет тренутних, међусобно независних, око-

лности. Што бисмо опет ћемо бити. Што доживесмо опет ћемо до-

живети на другом месту, окружени другим људима. Данас бирамо, 

а сутра у истој ситуацији, живимо последицу свог избора. 

Јер сви који се ножа лате, од ножа ће и погинути, зар не? 

Кроз ошкринуте прозоре и рупице на, до пола спуштеним, роле-

тнама пробијало се Сунце. Још један уморни дан, помисли, још је-

дан, од старости тежак, дан.   

Зачу грају на улици, гласан говор и спорадично довикивање.  

Зачу оштар бат војничких чизама по асфалтном путу. Устаде из 

кревета и провири кроз прозор. Војници, у маршевском поретку, 

пролазили су поред њене зграде идући ка дну улице. У тренутку 

учинише јој се лепи. Наша војска, помисли.  
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Крену руком ка струјном прекидачу на зиду и примети да опет 

нема струје. Уморно огрну преко спаваћице црни вунени прслук и 

отиде до кухиње. У међувремену, војници прођоше.  

Знала је то по тишини која је нагло овладала.  

Живот је круг, рече сама себи, скоро наглас као да покушава изву-

ћи некакав закључак из малопређашњих размишљања и пребацити 

своје самотно јутро у другачије окружење. Још увек сањиву, колона 

војника ју је вратила у време када јој је син одлазио у војску, пре 

више од петнаест година.  

То је било пре осамнаест година, сети се потом.  

Испраћајно вече направљено је управо у кафани где је радио, у 

којој је одрастао, која га је отхранила. У кафани коју је требало да 

наследи. Трошкове испраћаја сносио је газда-Пера, срећан као да 

свог рођеног сина прати у војску.  

„Достојно си га испратила“- говориле су дежурне торокуше: 

„Нек види Стева како се шаље син у војску, а његов, када је одла-

зио, нико није ни знао.“ 

„Опроштајно му је попио отац.“- настављале су да трују слуша-

оце.  

Емилија се није поносила због тога, било јој је жао и Стеве и Ми-

ладина и свог живота. Није хтела да улица испира уста с њима. 

Стева није дошао на опроштајно. Додуше, њих двојица се нису ни 

виђали од како се Цветин преселио, јер Стева од Емилијиног напу-

штања посла није више ни одлазио на брдо, како је називао место 

где се налазила кафана. Цветин је врло ретко, а и то углавном ради 

матере своје, вешто избегавајући домаћина и његовог сина, силазио 

доле, како је, пак, он описивао локацију Стевине куће.  

Емилија је држала равнотежу између њих двојице попуштајући и 

једном и другом.  

Данас, толико година после, седи у кухињи, на старој дрвеној 

столици испод прозора, добровољно се препуштајући топлим су-

нчевим зрацима који су продирали кроз стакло у унутрашњост. 

Било је то необично топло јутро за ово доба године. Тек је прошао 

Васкрс. 

Потом, угледа Дуцу на прагу балконских врата, па устаде да јој 

спреми доручак. К'о да јој је кћи, тако се односила према њој. 

Тепала јој је док се мачка умиљавала око њених ногу. Заборавила је 

на малопређашњи бат војничких чизама. Заборавила је на опрошта-

јно вече свог сина. Друге слике су запловиле њеним сећањима.  
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У неко доба дође и струја. На брзину направи и себи доручак, пре 

него што опет остане без ње, јер у време бомбардовања струја је 

нестајала и по десетак пута у току дана. 

После доручка отићи ће до продавнице. Таман кад се разиђе мало 

гужва. Да не чека. Да не стоји предуго на уморним ногама. Да је 

мачка не чека предуго. А можда ће је и понети са собом у кошари. 

Ваљда ће бити мирна. Мисли су јој се мотале по глави и у тренутку 

пожели да чује новости. Шта се дешава у земљи, да чује. Укључи 

телевизор. 

На екрану слике погинулих људи из погођеног воза. Измасакри-

рани лешеви путника приказани у крупном плану како би се јасно 

видели остаци цивилне одеће на њима. Спикер упозорава гледаоце 

са слабим нервима да су слике веома потресне. Објашњава како је 

претходне ноћи авион НАТО алијансе погодио међународни воз на 

релацији Београд - Солун. У возу није било ни једног војника, по-

навља небројено пута - само цивили, жене и деца. Колико мртвих 

људи, помисли Емилија. Зашто су морали да умру? Коме је стало 

до убијања недужних људи?  

Сниматељ телевизије је, готово бездушно, снимао покидана тела 

људи. Видела су се њихова мртва, непомична лица. Лица људи који 

су одлазили негде у даљину несвесни близине своје смрти. Следе-

ћег јутра се нећеш пробудити, шапутао је на десно уво владар сум-

пора и пакла. 

Емилија Језеров никад није сазнала да ли је пилот авиона који је 

погодио композицију воза добио орден за тај погодак.  

Живот је круг, поново рече сама себи, овог пута наглас. 

 
*** 

 

Посматрала је мртво лице свог оца који је умро док је Цветин 

служио армију, негде у првој трећини војничког рока.  

Стајала је поред отвореног сандука, окружена мноштвом озби-

љних лица. Међу њима била су јој браћа, биле су јој сестре. Иза са-

ндука седеле су неке непознате бабе, глава покривених црним пла-

тненим марамама. Држале су малене шољице напуњене кафом и 

тихо шапутале међ' собом.  

Погледала је у своју мајку. Како је остарила, пролети јој мисао 

тада. Колико ли је имала година, помисли сада, седећи пред телеви-

зором.  
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Цветин је присуствовао сахрани добивши седмодневно одсуство 

из касарне. Стева није. Стеву овде сви знају, а ипак није дошао. 

Шта ли су комшије рекле, упита се сада, седећи пред телевизором. 

Тада, жалосна, није о томе ни мислила.  

Судбина је хтела да на тој сахрани поново види свог друга из 

младости, свог несуђеног Илију Љубишића. После толико година, 

при крају свог века, има ли смисла отварати старе ране. У први мах, 

хтела је да му постави мноштво питања, али, одмах потом схвати 

да, уствари, и не осећа потребу за тим. Зашто? Чему би то водило, 

када сад све то није битно. Не би се решила ни једна њена мука. 

Уосталом, и Илија, физички сасвим оронуо, деловао је као живо-

тни губитник. На танким ногама панталоне су му висиле као зака-

чене на конопце, испод кошуље избијале су кости ребара као да 

испод њих нема ништа сем ваздуха, бледог, бескрвног, кошчатог 

лица, неуредне, ретке косе.  

Отишавши преко границе, радио је тешко, мукотрпно, не 

бирајући послове којима се могу надати радници без квалифика-

ција. Временом је добио и статус. Стално радно место. Неколико 

бракова без љубави и без деце. Оболео је тамо. Добио шећер. По-

ставши дијабетичар дадоше му швапску пензију. Од уштеђевине је 

купио малени стан у Петроварадину, да умре близу свог завичајног 

села, а опет довољно далеко.  

За Емилију зна да је удата за неког Стеву богаља. Да им не иде. 

Све је то чуо од свог сина, још док овај није ни знао да му је он 

отац. После му је признао, седећи данима у Царству небеском, 

пијући негазиране сокове и дружећи се са осталим сталним инве-

нтаром, пре свих Богданом Лађиновом - тада још увек у статусу 

наследника познате петроварадинске фотографске радње и Нино-

славом Лазором, будућим стручњаком за узгајање добрих коња.  

С временом је, након напуштања студија, у то друштво приспео и 

инжењер Димитрије Duke Дивнић. Њих тројица су Илију и научили 

да пије алкохол. Пиво, шприцере и вињаке. Све што никад пио није.  

„Зато си и болестан.“- објашњавао му је Лађинов пре него што ће 

наручити следећу туру.  

Они су први чули његову животну причу. Они су и открили ко му 

је син. Они су и организовали вече када су ту тајну открили 

обојици. Открили, па прославили заједно са газда-Пером који је 

говорио после како је Илија нашао сина, а он наследника. У шали и 
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ракији је усинио и Илију. Због те шале толико су се то вече опили 

да су по кафани јурили беле мишеве.   

„Чиста истина, мајке ми.“- клео се Лађинов у време Раушове ране 

младости, када се овај, у неко временско доба, прикључио том 

друштву, када се почео обучавати на њиховом универзитету.  

Илија се у време његове обуке већ издвојио од њих и света, пову-

као потпуно у осаму, а то све из разлога који ће тек бити наведен.  

У почетку се Камено Лице понашао прилично одбојно према оцу, 

али би касније попустио пред његовим шалама и досеткама, пред 

његовим анегдотама из Немачке, мукама које је доживљавао, а које 

је сада облагао духовитим ткањем. Питао је оца зашто се није вра-

тио у родно село, зашто опет циганише по граду који готово да и не 

познаје. 

„Јеси ли ти Сусечан или циганин?“- питао га је на крају. Као из 

топа Илија је одговорио:  

„Циган, прави циган!“ 

Друштво се утишало очекујући објашњење, али Илија заћута. Љу-

ди се обично поносе својим селом, али овај одговор, просто није 

био у складу са очекивањима. Осмели се Камено Лице да потражи 

објашњење: 

„Зашто циган?“ 

„Па, зато, сине мој, што је боље одмах бити циган него прво бити 

Сусечан, па на крају остати двапут циган!“- одговори Илија тако да 

га нико никад више није питао за прави разлог доласка у Петро-

варадин.  

Његова дружења са сином и осталима била су Емилији потпуно 

непозната. Камено Лице је желео, на неки начин, да је поштеди те 

истине, иако немајући објашњење за своју одлуку.  Илија Љубишић 

је дуго времена поштовао синов избор, па и када је овај отишао у 

војску, све до смрти Емилијиног оца Јеремије Језерова.  

Тај дан се, по сазнању за смрт, вратио у свој стан, обријао, обукао 

пристојно, и сео на први следећи приградски аутобус. Излазећи из 

њега, отишао је право у кућу покојног Јеремије и не погледавши у 

правцу свог родног прага, куће Љубишића. Сад је ту, на месту куће 

у којој је рођен, никла нова планска кућа, на четири воде, изграђена 

после његовог одласка. У њој су живели његови синовци са својим 

породицама.  

Тај дан је Емилија Језеров, после много година, поново видела 

свог друга из младости, свог несуђеног Илију. Но, ватре у његовим 
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очима више није било. Само ожиљци живота. Само пепео. И да је 

хтела да разговара са њим није могла, сахрана је. Гомила питања 

која су јој некад затварала видик, нестала су. Све је остало пусто. 

Однео живот. Однео је круг оивичен мноштвом других кругова и 

других живота.  

И по завршетку сахране, седећи на даћи, Илија је настојао да буде 

при руци, близу, не кријући наклоност према њој, мада се држећи 

на уљудној дистанци. Напокон, после много времена, после целог 

једног живота, и овај круг се саставио. Опет је тамо где је рођен. 

Опет му срце лети ка оној коју је волео.  

Сада је мрзео своју младост, свој одлазак из села, себе целог. 

Мрзео је своју себичност, своју жељу за проклетим швапским но-

вцима који узимају душу, а враћају илузију, привид. Након што је 

трећи круг људи који су седели на даћи за покој душе Јеремијине 

устао и почео се разилазити, Илија Љубишић напокон успе да, 

пијући кафу са Емилијом, заподене дуго жељени разговор између 

њих, објашњавајући јој оно што ни себи није могао објаснити. 

„Како си знао да имаш дете?“- питала га је тада.  

Причао јој је после да је то прочитао у писму добијеном од куће. 

Биле су то још оне шездесете, сиротиња, није било ни струје по ку-

ћама, није село знало ни за телевизију. Како су његови сазнали није 

знао објаснити. Како је знао да је његово дете, није знао објаснити. 

После се, дуго, по Дојчланду заклињао у кћер, док није сазнао да, 

уствари, има сина. Ко му је то рекао, не сећа се. Па се и оженио, па 

развео, први пут, други, трећи... Зашто – не зна. Просто, не уме 

објаснити. Па је на њу и заборавио, како, не зна. Када је оболео, 

пожели да се врати кући, у завичај. Да у Сусеку купи неки кућерак 

који ће после смрти оставити синовцима. Па је чуо да она живи у 

Петроварадину. Од кога – не зна. Зато је решио да и он постане 

Варадинац. Да л' због ње, не зна, не уме објаснити. Како је упознао 

сина, ни то не уме објаснити. Ваљда судбина. Или неки ђаво.  

Чуо је да она лоше живи у браку. Да је несретна. Од кога – не сећа 

се. Рече јој да је живот кратак, да је најслађе прошло, и за њега, и за 

њу. Хајде да старимо заједно, кад смо се у младости разишли. Због 

његове главе, то признаје. Зашто је тако урадио – то не зна. Зове је 

опет да дође њему, та шта је везује за Стеву. Ем је богаљ - ко му је 

то рекао не зна, није се распитивао, једноставно чуо је - ем је мучи, 

малтретира - добро, зна, рекао му је Цвеће. И ово и оно пре.  
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„Покупи своје ствари и дођи. Дођи одмах, купићу ти ја све. Немој 

носити ништа. Немој се ни враћати тамо. Идемо одмах у моју ку-

ћу.“- убеђивао ју је милујући њене руке и нежно их стежући својим 

шакама. 

„Не могу“- одговарала је. 

„Зашто?“- питао је тужан, немоћан, јадан. 

„Не знам. Не умем објаснити.“ 

 
*** 

 

И заиста, кад умре неко из наше околине, неко ко нам је познат, 

ко нам је драг, као да је са собом у смрт однео и део нашег живота, 

и део нас. Што нам је покојник блискији, то нам је већи део живота 

отишао са њим.  

Емилији је са очевом смрћу отишло у неповрат њено детињство. 

Нити га се сећала више, нити јој је стало до њега. Док су се остали 

присећали успомена на дане када је Јеремија Језеров ходао међу 

њима, она је ћутала, не желећи да учествује у тим причама, као да 

није и сама била део њих.    

Дан после сахране, најближа фамилија је, по обичају, отишла ра-

ном зором на прелив покојниковог гроба. У тој невеликој поворци 

била је и Емилија, обучена у црнобојни комплет састављен од 

хаљине и блузе чији су крајеви слободно лелујали, тихо корачајући 

за осталима. Корачала је тихо, причала још тише. Цветин је још 

синоћ отишао за Петроварадин, одмах после даће за душу дедину, 

предходно усрдно помажући око доношења задушне хране и пића 

за дугачки сто састављен од више мањих који су се настављали је-

дан на други.  

Емилија га је посматрала са сетом и неким својим унутрашњим, 

нечујним, негодовањем, видевши како са лакоћом опслужује око 

столова људе од којих је одбачен још пре рођења. Но, није имала 

жељу да и њега отрује својим отровом, оним којег он није ни био 

свестан да постоји, јер му га никад није помињала. Оставила је да 

ствари теку својим током, пуштајући, без протеста, да се наждеру 

те групе рођака и комшија и свакојаких жалитеља. Знала је да он 

мора отићи, још увек је војник, нека искористи још који слободан 

дан одсуства да се излудује, ко још да мисли о деди, те га није ни 

молила да остане.  
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Њеног тешитеља неутешног, њену ватру из младости, Илију Љу-

бишића није од јуче видела, претпостављајући да је и он отишао за 

град после оног разговора уз кафу, на даћи. Можда са Цветином у 

истом аутобусу, пролети јој мисао кроз главу и она дубоко уздахну. 

Након прелива гроба Јеремијиног, преко којег су жене послагале 

крпе и на њима остатке хране од јуче, да се поједе непоједено, да се 

утеше желуци за покојником, да се испрди жал, да се исподригује 

бол, Емилија је наставила своје тихо постојање желећи да се у ми-

ру, скоро непримећено, повуче из гомиле и крене ка Петровара-

дину.  

То јој је и пошло за руком. Мати је пољуби у оба образа на раста-

нку, браћа јој пружише руку, неки само махнуше, сестре, снаје и не-

ке непознате жене што се затекоше ту, сочно је, трипут, пољубише 

у образе пре него што крену за својим послом и, у потпуности, за-

бораве на њу. (Сем оних, наравно, које ће је оговарати док не нађу 

неку другу тему за торокање.)  

За време док се вршио прелив, светлоплави аутобус локалног сао-

браћајног предузећа стао је на станици у Сусеку да би неколико пу-

тника ушли у њега. Баш како је Емилија претпоставила, међу њима 

били су и њих двојица, Цветин и Илија. Купивши карту од возача 

кренули су, један за другим, ка задњем делу аутобуса. Сели су на 

прва два слободна седишта, један поред другог.  

Још од како се упознадоше хтели су много тога да кажу један 

другом, да куде, да се извињавају, да вичу, толико речи да упуте у 

различитом паковању, различитим верзијама, да објасне, да питају, 

но, увек се у близини налазио присутан неко ко би реметио цео за-

мишљени разговор. Никад није било довољно времена да се он 

усмери у жељеном правцу. Све до сада.  

Сами су, један крај другог, али нису знали, ниједан, како започети 

разговор. Шта рећи? Лепо је напољу. Киша ће. Свакојаке глупе, 

уобичајене фразе смишљали су у својим главама, но без довољно 

воље да заплове неком од њих.  

Увек, за шалу, спреман Илија тупо је зурио у седиште пред собом. 

Глава му је празна, без речи, без мисли. Сети се старог Јеремије и 

његове сахране, можда би то била добра тема за почетак, но стаде 

пре него што отвори уста. Била му је мрска сама помисао да прича 

о покојном старцу, није га се честито ни сећао, није му значио ни-

шта. Под утиском јучерашњег разговора са Емилијом изгубио је во-

љу за животом, за борбом, за повратком у младост, у снагу. Изгу-
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био је вољу да каже ко је, одакле потиче, да размишља куда ће, како 

ће. Осећао је да му се лице грчи од жеље да нађе почетну нит разго-

вора у којем би имао шта да каже Цветину, свом од скоро откриве-

ном сину. Тада му се уста сама отворише, речи се саме појавише.  

„Како је у војсци?“- није могао веровати да је изговорио тако глу-

по питање. Није могао почети разговор горе него што га је почео. 

Како може бити у војсци, помисли и готово се зацрвене од стида. 

„Ко у касарни!“- одбруси му Цветин подсмешљиво. Илија схвати 

да је добио што је и заслужио, па покуша да ублажи ствар новом 

реченицом. 

„Па, добро, ипак си на мору, а тамо је лепо, зар не?“ 

„Нисам на мору већ поред мора.“- поново набусито заврши Или-

јин покушај успостављања разговора.  

После трен-два, видевши његово збуњено лице, Цветин, ипак, 

одлучи да настави помирљивим тоном како би ублажио ситуацију. 

Ипак се и њему причало. Ипак би и он имао шта да каже свом оцу.  

Кроз прозорско окно посматрао је околину која је пролазила пред 

његовим очима као у неком филму. Седећи на левој страни аутобу-

са могао је да види подножје Фрушке горе како се у даљини успиње 

ка небесима, носећи на себи травнате пашљаке и усамљене дрвена-

сте жбунове. Тек, с времена на време, видела се понека усамљена 

кућица, са псом чуварем, и неколико негованих воћки у својој не-

посредној околини, чија су стабла окречена у бело.  

Ипак се и њему причало, том Цветину. Том Цвелету, како га је 

звао газда-Петар. Имао би много тога да пита свог оца. Да разјасни 

неке своје животне тајне.  

Но, пре него што се лицем окрену ка Илији зачу његов глас. 

Илију, очигледно, синови набусити одговори нису поколебали у 

жељи да разговара. И њему се причало, ипак. Да објасни неке своје 

животне поступке.  

„Ноћас сам, у сну, ходао улицом свог детињства.“- рече, кратко 

заћута, па настави:  

„Поново сам је видео онаквом каква је била. Прашњава, пуна фру-

шкогорског ветра који је свеж ваздух са врхова спуштао на обалу 

Дунава. Моје слике из сећања као да су, за тренутак, постале ства-

рност. Поново је твоја мати Емилија имала лик каквог се сећам из 

младости моје. Некакав познати лик, који је мој, гледао ме је као 

што сам ја гледао њега. Поново оживљени, давно умрли људи, без 

неког посебног циља, без сврхе, без икакве намере, корачали су 
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поред мене, бели, бледи, без речи. Клекао сам љубећи траву заспалу 

крај друма за Нови Сад. И младић, који сам ја, учинио је исто. 

Обојица, дрвеће смо пуштали погледом у будућност да постоји и 

када га у стварности не буде било. Да преваримо време, да прева-

римо себе. Испраћао сам Сунце сакривен између прагова давно де-

монтиране железничке пруге која је водила горе из рудника, а које 

се ти, вероватно, не сећаш. Можда су ти, о њој, старији причали.“ 

Илија погледа у сина. Овај, без речи, климну главом, и настави да 

га слуша. 

„Све време, знао сам да ћу ово, у сну стечено богатство, изгубити 

у налету тренутка буђења. Тај младић који ме је посматрао и који је 

представљао мене из младости, при крају сна, као да је у њему ду-

ша неког другог човека, а не моја, упита ме:  

- На шта си протраћио моје снове? 

Схватих, ноћас, да сам промашио живот, да сам путовао аутобу-

сом који не води нигде, да сам време изгубио ни на шта. Отрчао сам 

преко границе за лагодним животом, за празним обећањима, оста-

вљајући своје срце, своју душу, овде. Живео сам туђ' живот, а ђаво-

лу дао свој. Нисам знао, образа ми, да се човек у старости окреће ка 

прошлости, а не ка будућности. А ја немам прошлост. Остала је ве-

лика рупа, од младости моје до дана када сам се вратио назад. По-

кушао сам да повежем нити. Да се спојим са тобом, са Емилијом, 

али изгледа да у свом срцу носим превише горчине, превише тере-

та, да бих могао бити лак за трпљење, превише терета да би ме мо-

гли носити. Сувише сам озебао од живота, као пуж на пропланку. 

Сувише уморан, сувише болестан. На крају сам животног пута! Ја 

будућности немам више, ни прошлост, само садашњост. Зато те мо-

лим, не одбиј. Не одбиј да ме сахраниш кад умрем, да ме се сетиш 

за задушнице, иако си моја крв. Иако си моје отроване крви крв. 

Емилији, твојој матери, оставићу стан, да има под старост где главу 

да склони од кише. Зато, не одбиј, јер ко зна шта носи дан, а шта 

ноћ.“ 

Цветин је нетремице посматрао оца без намере да га прекине, па 

кад овај престаде говорити, кад ућута, весело, брзо, да га дигне из 

чамотиње, добаци: 

„Ма знам ја вас који само кукате, а после живите сто година. Над-

живите све оне којима сте кукали.“ 

Илија се крајичком усана насмеши, и тај осмех одавао је утисак 

човека који је све своје заблуде одболовао. 
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„Само оне који умиру чека живот.“- замишљено рече у празно.  

„Само онима који сањају додаје се јава, илузија  простора и вре-

мена.“- замишљено рече и погледа у Цветина. Настави гледајући у 

њега: 

„Немој никад веровати сновима и живећеш живот достојан чо-

века.“ 

Светлоплави аутобус хитао је ка Петроварадину, и даље ка Новом 

Саду, стајући на успутним станицама и примајући путнике који су 

ишли разним пословима у град. Илија и његов син седели су у том 

аутобусу и настављали разговор у себи, Цветин да разреши неке 

своје животне тајне, а Илија да објасни неке своје животне посту-

пке. 

 

*** 

 

Након што се опростила са присутнима, Емилија је села у први 

поподневни аутобус и њиме стигла у Петроварадин. Уморна, отече-

них ногу, као да носи камен у желуцу, ушла је у двориште Стевине 

куће, куће коју је сматрала и својом. У кухињи је затекла Стеву го-

тово подивљалог од пића и глади. Мастан, знојав, смрдљив, поче јој 

одмах, пре него што је прекорачила праг, псовати мајку и оца мр-

твог, питајући где је до сад.   

„Ни мрве хлеба у кући. Ни ручка!“- настави: 

„А ти где си до сада, матер ти безобразну јебем, јел видиш да сам 

богаљ, да не могу сам донети. Је л' те зато раним лебом, дропљо, да 

луташ по оној селендри, да мене зајебаваш?“ 

Емилија, она обична, која у оваквим тренуцима ћути и чека да се 

ситуација смири, сада, као да неко други говори из њених уста, 

одбруси: 

„Па кад си могао ракију да добавиш, мог'о си и хлеб. Ама, оца сам 

сахранила, можеш ваљда један дан без слушкиње.“ 

Стева јој опет опсује оца мртвог, и све њено на камару, и живо и 

мртво, и погура колица да је шаком удари. Она се са лакоћом из-

маче и оде у кухињу, скидајући тамноплаву, женску ташницу у 

ходу и стављајући на оближњу столицу. Стева остаде у предсобљу 

дубоко задихан и погледа упртог у једну тачку. Нагло ућута седећи 

непомично. Његова свест лутала је под утицајем алкохола.  

Емилија поче на брзину скупљати намирнице које су се налазиле 

ту, по кухињи, у фрижидеру, у шпајзу, знајући да ће пар испржених 
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јаја са сланином да га смири, да га успава, па ће га после сместити у 

кревет, да се одмори и она и он. У међувремену ће скувати ручак, 

добар, масни, прави, можда ће испржити крменадле, са пиром или 

белим сосом, нема времена за пасуљ, мада зна да га он воли, онај са 

густом запршком и комадом сланине сапуњаре. 

„Морам пожурити са јајима.“- помисли, ено већ се не чује. Готово 

је спопаде страх да не заспи одмах, пре но што га нахрани. Провири 

преко прага кухињских врата и виде Стеву како и даље пиљи у 

једну тачку обема рукама држећи точкове колица.  

Све је личило да ће се ситуација смирити, по ко зна који пут, но 

тада, изненада, из споредних, собних врата излети попут фурије 

Миладин, већ момак у пуној снази, омаленог раста, али чврстих, 

јаких удова и почне гласно настављати тамо где му је отац, изнемо-

гао од умора и алкохола, стао. Миладинов гласни говор прерасте у 

вику. Вичући како он тако сваки дан гладује у рођеној кући, узбуди, 

већ готово смиреног Стеву. Овај колицима уђе у кухињу док му је 

син иза леђа непрестано добацивао: 

„Ако је јуће...“- Миладин је мешао ч и ћ: „...била сахрана где је до 

данас. Питај је где је до сада.“ 

„Где си била, курво!?“- помами се Стева.  

„Говори кад те питам!“ 

Изби туча. Миладин својим телом загради излаз из скучене кухи-

ње што је омогућило Стеви да Емилију неколико пута добро закачи 

шакама. Онда је зграби рукама и поведе ка спољним вратима. Јед-

ном руком водио је точак колица, а другом ју је држао, док је она 

узалуд покушавала да се истргне из још увек јаког стиска. 

Тако пијан, пун неког рушилачког беса, одведе је до шупе, огра-

ђене пуним даскама, у којој су складиштили дрва и угаљ за зиму и 

убаци у њу. Затвори, иза ње, дрвена врата и закључа катанац на 

њима. Окрену се затим и врати у кућу.  

По повратку у кухињу, са астала неконтролисано зграби руком, 

чврсто је стегнувши десном шаком, флашу намеравајући да из ње 

попије остатак ракије, но, приметивши да је празна, спусти је назад 

кисело искрививши лице. Кухињом је одјекнуо тупи звук судара 

дна флаше и површине астала, но Стева га у свом пијанству није 

приметио. 

У позадини зачу црвчање јаја и сланине са рингле електричног 

шпорета. Делићем свести покуша да се присети шта се дешавало 

овде, малопре, не знајући да ли је видео у тој гужви Миладина или 
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му се то само учинило. Док је одломио парче хлеба, док је појео јаја 

и сланину, заборави на све што се десило. Пребацујући се са колица 

на кревет заборави и да је видео Емилију. Заспао је у чврстом уве-

рењу да је Емилија још на сахрани свог оца. Заспао је сит. 

Пробуди се у неко доба ноћи. Жедан. У тренутку му слике пред-

ходног дана прођоше кроз свест. Напи се воде. Запали цигарету. 

Пушећи зурио је у помрчину без речи, без мисли, без иницијативе. 

Опет, у неко доба - напољу су се већ наслућивали први зраци дана - 

зовну Миладина из суседне собе. Овај бунован, нервозан, изађе из 

ње и стаде пред оца. Стева му даде кључеве у руке и рече да пусти 

маћеху из шупе. Баш тако му и рече: „маћеху“, јер јој се Миладин 

увек обраћао именом.  

Миладин сиђе низ двориште узаном бетонском стазом која је 

раздвајала кућу и помоћне објекте иза ње од остатка травнатог дво-

ришта и отвори катанац на шупи. Не погледавши унутра, врати се у 

кућу, у своју собу, и, онако обучен, леже у кревет настављајући да 

спава.  

Емилија, промрзла, изађе из шупе. Поплавеле руке тресле су јој се 

од зиме. Крпе којима се замотала, а које је нашла у шупи, пуне гри-

ња и свакојаких остатака, одбаци са себе. Кроз кости јој прође дах 

хладног, магловитог јутра.  

Гацајући по клизавој трави дворишта, без снаге да се држи право-

линијске стазе, дотетура се до улазних врата куће. Уз велики напор 

пређе преко три улазна степеника и прага самих врата придржа-

вајући се промрзлим прстима за коси бетонирани успон којим је 

Стева колицима улазио и излазио из куће, тако да је у унутрашњост 

ушла скоро четвороношке.  

Уђе унутра ћутећи. И Стева је ћутао не пожелевши јој ни добро 

јутро. Емилија узе два-три листа новинског папира, у шаку чокова и 

стави у шпорет да заложи ватру. На плотну ставила је џезву пуну 

воде, све време ћутећи и, уопште не гледајући у Стеву, који је седео 

у колицима са стране, скоро у ћошку кухиње. Стева је пушио  пале-

ћи цигару о цигару. После десетак минута, кафа се већ пушила из 

две шоље, намењене њој и њему. Док су, потом, сркали  црну те-

чност и даље су ћутали не гледајући једно у друго. Када је попио 

кафу, Стева повуче јоше један дим из цигарете и погледа, напокон, 

у Емилију.  

Емилија је знала шта тај поглед значи. Нешто жели да јој каже. А 

шта јој може рећи? Да јој се извине? Не, да му је жао не би ни 
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дошло до овога. Давно би престао да пије. Био би опет онај стари 

Стева, каквог га је упознала. Гледала је његово лице, као да га сад 

први пут види. На њему је остало мало трагова човека којег је некад 

волела. Као избезумљено, као лудо, то лице је сад припадало неком 

другом, не другом човеку, већ самом ђаволу, са погледом забора-

вљеним у очима, згрудване, нечешљане косе, набораног, ознојаног 

чела.  

Треба ли она њему нешто да каже, прође јој мисао кроз главу. Да, 

али шта? Смрзла, уморна, као прегажена, осећајући одећу како јој 

се лепи за тело, како смрди сама себи. После свега, имају ли речи 

важност. Може ли речима, грдњом, критиком, молбом, залечити 

рану. Жива је, то је важно. Може кроз та врата отићи било где, 

слободна. Ништа је не везује за пијаног инвалида. Може отићи на 

обалу реке и скочити у њу, а опет остати слободна. Може улицом, 

као дашак неки, одлутати без циља. Па шта? Хоће ли јој бити горе 

него покојном оцу? Хоће ли јој, можда, бити горе него сад? Или 

ноћас?  

Стева, погледавши у Емилију, поче најзад говорити. Говорио је да 

је он проклет човек, да јој није добро са њим, да оде из куће док је 

још жива, јер ће је следећи пут, вероватно, убити. Рече јој да 

покупи своје прње - управо је том речју описао њену одећу - сада 

има где јер јој је отац умро, а матер остала сама и стара. Требаће јој 

помоћ око куће. Треба неко данас-сутра да јој дода чашу воде, а сва 

њена деца, сем ње, Емилије, имају своје породице, своје обавезе. 

Говорио је како Емилију више ништа не везује за Петроварадин, 

Цветин је сам у свом свету, можда се неће ни оженити. Такав какав 

је можда се и дрогира, није ни чудо кад је одрастао у кафани.  

„Имаш и ти сина за женидбу. Брини се о својој несрећи, а моју 

срећу не дирај.“- помисли Емилија слушајући га, али не рече 

ништа.  

„Иди ти, Емилија, из куће, однеси проклетство са собом, пусти да 

ја и Миладин живимо ко људи, да са нама комшилук не испира 

уста.“ 

Имала је шта да му одговори када је, напокон, завршио. Имала је, 

али ипак оћута. Устаде и оде у спаваћу собу да покупи своје ствари, 

своје прње. Стави све то у плетену торбу какве се користе за одла-

зак на пијацу у куповину. Кроз прозор собе погледа у двориште, 

јесење, магловито, преко којег се белила трава од јутарњег мраза. 
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Отворивши га, резак ваздух јој продре дубоко у плућа. Затресе се 

од зиме и опет га затвори.  

„Од сада сам проветравај своју кућу.“- рече пригушено, некако за 

себе.  

Враћајући се у кухињу, у њој, заједно са Стевом, затече и, поново 

пробуђеног, Миладина. Хтеде да их поздрави, али јој речи застадо-

ше у грлу. Окрену се и изађе из куће држећи у руци своју сироти-

њу, торбу са одећом и ципелама. Идући ка уличној капији чула је 

кораке иза својих леђа. Јасно јој је било да су Миладинови. Није 

имала воље, или снаге, шта ли, да се окрене и последњим погледом 

погледа двориште у којем је живела десетак година. Без окретања је 

отворила, па споља притворила, у зелено офарбана метална врата 

на капији.  

Свега пар тренутака потом, када је већ коракнула улицом, иза 

својих леђа чула је резак звук кључа којим је Миладин закључавао 

капију иза ње. Емилија продужи даље носећи у руци торбу са 

стварима. Пређе на ону страну коју је обасјавало јутарње Сунце не 

би ли се мало огрејала. Лица кућа су је, немо, посматрала. У тим 

кућама живели су неки други људи, живећи своје мале животе, 

градећи од њих своје васељене пуне многобројних прича, пуних 

радости и туге, среће и несреће. Колико ли се људи у тим кућама 

сада некоме смеју, колико њих плаче, колико ћути уроњено у своје 

мисли, колико их води љубав, колико их се свађа са ближњима, 

тугује за отишлим, сећа се несталих...  

Колико их се гуши од самоће?  

Лица кућа су равнодушно испраћала Емилију Језеров једнако 

како су испраћала хиљаде пре ње, гледајући на њихову судбину без 

емоције, без жеље, као и свака мртва ствар.  

„Благо њима.“- оте се Емилији уздах из груди и пожели да је зе-

мља, да не живи и да никад није ни живела.  

Много година потом, тај исти уздах, та иста жеља искраде се из 

њених груди док се враћала из оближње продавнице где је купила 

хлеб и млеко. Прохладно јутро увлачило је језу у њене старачке ко-

сти, уморне од чекања у реду пред продавницом, од дрхтања у рану 

зору, јер само се тада могао купити јефтинији хлеб који је службено 

назван народним.  

„О ком ви народу бринете, душмани.“- опет уздахну.  

Гледале су је фасаде и она је гледала њих. Без жеље, с миром. Без 

ишчекивања, с досадом. Некад је, одлазећи из куће Стеве Орловића 
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имала снагу, а остала без воље за животом, сада је обрнуто. Без сна-

ге, са вољом. Са вољом да живи, да победи ове шта је убијају с не-

ба, да сачува од мраза и глади мацу која је чека у стану.  

Њена Душица, само још она захтева њену пажњу.    

Некад се питала, одлазећи из Стевиног дома, посрамљена, идући 

градским улицама ка кући у којој је живео њен син и газда-Пера, 

њен добротвор, ка кући у чијем је приземљу била кафана, како ће је 

они примити, како ће се сви троје сместити, хоће ли моћи све из 

почетка. Сада није посрамљена, није понижена, али је сама. О, да је 

жив на тренутак барем неко од њих. Да је ту. Да је чека. Да има с 

ким реч да проговори.  

Од тих мисли, тих сањарења, прену је звук откључавања врата 

свог стана. Сад јој барем нико неће закључати врата испред носа, 

помисли са некаквим победничким заносом у грудима. Отвори их и 

ступи унутра тихо зовући своју мачку безбројним тепалицама. Ма-

чка дотрча из дубине собе и Емилија у трену заборави на фасаде из 

Стевине улице. 

 

*** 

 

Иако је разговор са оцем у аутобусу, након одласка са дедине 

сахране, остао потопљен у временском мору година које су прола-

зиле, ипак је све остало дубоко урезано у сећању Цветиновом. 

Илија се, након тога, сасвим повукао у осаму.  

За Арсенија Рауша, саксофонисту из џез бенда, био је то само ор-

онули, болесни старчић са петог спрата зграде у којој су становали, 

за којег су познаници поспрдно говорили како има обичај да лови 

голубове по таванима у старом делу града и од њих прави добру 

супу и у исто време, конструише уређај за прислушкивање рибљих 

разговора.  

„Све су то глупости.“- бранио га је Лађинов у исто време, када би 

неко, ко га се још сећао, поменуо у подсмешљивом тону. То би 

обично било у паузама између два jam sessiona, док је друштво пре-

краћивало време играјући карте и весело оговарајући оне што нису 

били присутни. 

„Тај матори је само обична пропалица и ништа више. Ја га готи-

вим зато што се никад није извлачио кад дође ред да плати туру.“- 

намигнувши, обично је додавао: 

„И што уме добро да цугне.“ 
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Друштво за столом у Царству небеском се, по правилу, гласно 

смејало овако додатим вербалним зачинима Богдана Лађинова, због 

чега их је он, са своје стране, обилато користио, пре него што би 

наставио да комбинује са извученим картама.  

Камено Лице, негде у позадини, за шанком, бришући чаше ћутао 

би као да га се све то не тиче, као да и сам није део тога. То 

друштво, које је, сем Арсенија Рауша и Лађинова чинио и Duke Ди-

внић, кларинетиста, али и њихов побратим Нинослав Лазор, почело 

је одржавати своје редовне свирке крајем осамдесетих година, у 

време краха комунизма, чему су редовно наздрављали, и рађања 

демократије, због које су, у касним вечерњим сатима, трештени пи-

јани, могли слободно засвирати џез обраде старих српских патрио-

тских песама без страха да ће их затворити. 

Добродушни Лазор, локални Хрват, својим контрабасом снажно 

је држао ритам националних маршева не заостајући ни мало за 

осталима у креирању мелодија, не издвајајући се из кадрила, те га 

зато и прозваше побратимом. Понекад се, у славу народног буђења, 

свирала и посебна музичка подврста, такозвана српска ћирилица, 

алтернативни музички правац који је настајао у предвечерје мира и 

још једног ратног клања у којем су се дојучерашња сабраћа сатира-

ла попут најгорих душмана, а нестајао након успостављања новог 

периода толеранције и међусобног уважавања.   

У ударним песмама те српске ћирилице гинули су Турци и кому-

нисти, у њима су Туркиње секле вене за српским јунацима, а они, 

по ко зна који пут, обавештавани трубом са Косова да су га, иако 

проводећи ноћи у кафани, опет ослободили од разноразних окупа-

тора.  

Када је тадашњи Председник републике расписао прве вишестра-

начке изборе за Скупштину било је довољно материјала за ситне 

политичке расправе до дубоко у ноћ. Неко од присутних, потакнут 

наговарањима Богдана Лађинова, у једном од тренутака политичког 

усијања, предложио је газда-Перу за кандидата њихове групе гра-

ђана.  

По мишљењу присутних, он је био идеалан кандидат. Цео град га 

је познавао, није се замерио ником, а волео је да се дружи са људи-

ма. Колико је могао да потегне из флаше – то је већ ушло у антоло-

гију. Све су то били идеални предуслови за његову кандидатуру и 

што је још важније, готово сигурну победу у изборној јединици. 

Остало је једино да и њега убеде да ту кандидатуру прихвати. 
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„Воли жене и кафану, ко и сав нормалан свет. Ваш избор Свети-

пера!“- узвикивао се наглас слоган за будућу кампању, но на изне-

нађење предлагача и одушевљених симпатизера Петар је то одлу-

чно одбио. 

„Ја сам отпратио...“- говорио је тада: „и краља што је збрис'о 

авионом, и Хитлера, и Титу сам видео леђа, и још сам жив и мирно 

спавам. А знате ли зашто? Зато што никада себе нисам стављао на 

располагање будалама.“ 

„Никада...“- видевши упитне погледе настављао је: „ама никада се 

нисам трп'о ни у какве изборе, ни за савет месне заједнице, није ме 

интересовала никак'а власт, па ни над мојој покојном Анђом, Бог да 

јој душу прости, нисам терао никакву политику. Знам ја какав је 

ово народ. Можеш ти њему учинити новац да бере са грана, опет ће 

он гласати за оне што њему наликују - за покварене, лопове, стоку 

безрепу. Е такве, браћо, ја не молим за глас, и нећу да ме распињу 

к'о Светог кад на дан избора пођу да гласају. Нећу да гори од мене 

располажу самном, па макар и тај један дан.“ 

Познавајући нарав људи предложи им да попију по још једну туру 

пића на његов рачун, али под условом да више никад не траже од 

њега да се кандидује. Да га не убеђују.  

Неколико месеци касније, у зиму 1990. године, након саопштава-

ња изборних резултата видело се колико је био у праву – победиле 

су партије које су, у неколико наредних година, уништиле земљу у 

којој су живели и поделиле је на феуде с намером да сваки власто-

држац бесконачно влада на својој територији, ма колика она била.  

Газда-Пера, не очекујући признање за своју прогнозу, наставио је 

да води своје ратове, сам против свих. 

 
*** 

 

Тако су дошли на ред и свештеници које је примао у кућу и у вре-

ме најцрњег безверја, у време када је државом суверено владала Ко-

мунистичка партија и њен доживотни лидер Тито. Они су му се 

замерили некако после избора, током освећења богојављенске во-

дице, у јануару 1991. године, као да су стрпљиво чекали свој ред да 

наступе пред њим.  

На сам богојављенски дан, дакле, скупило се, на обали Дунава, 

мноштво, одједном, прогледалих хришћана, да гледа чудо невиђено 

– људе који у по зиме, кад је температура испод нуле, а мраз закује 
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снегове за обе обале, скачу у воду и надмећу се који ће први допли-

вати до крста баченог у ту исту воду, негде при средини реке. 

Предходно је локалне парохе, њих тројицу, обучене у њихове 

мантије, накићене позлаћеним презвитерским одеждама, стихари-

ма, епитрахиљима, што падаше, са оба своја краја, низ груди, нару-

квицама и, преко главе пребаченим, фелонима, чамџија, обучен у 

војнички маскирни комплет као да је кренуо у бој, у свом малом, 

дрвеном чамцу, веслајући са обе стране, одвео на место где ће баци-

ти крст. Тамо су сва тројица попова, док је чамџија тешком муком 

одржавао чамац да га матица не однесе даље низ реку, читали из 

Требника молитву за освећење великог, дрвеног крста, наслоњеног 

на једну од попречних преграда, стојећи готово усправке и бивајући 

придржаван руком једног од свештеника, и то тако гласно да су се 

готово дерали, а све у жељи да их чује народ до обале, и надгласа-

вајући један другог, у чврстом уверењу да ће их тако и Бог горе бо-

ље чути и услишити њихове смиреноумне молитве.  

Они што се беху пријавили да пливају до крста, којег црква након 

неколико бајалица поспешених букетом босиљка и гласног гатања 

назива часним, њих седморица укупно, били су познате градске 

ленштине, битанге и алкохоличари, сами од себе проглашени најве-

ћим новосадским патриотама-четницима од стварања света па до 

вјеки вјеков.  

Но, за ову представу беху сасвим подесни.  

Циркус је завршен у складу са канонским правилима. Најбржи 

пливач је чврсто стезао у руци дрвени крст у вери да је, захваљу-

јући њему, већ коракнуо у живот вечни и разгаћен, весело отпо-

здрављао на довикивања из гомиле и честитања неуког света. Попо-

ви се вратише на обалу, а народ се поче разилазити у дубоком уве-

рењу да лепше вере од православне нема уједно, усхићено псујући, 

у међусобним вербалним анализама малопре завршеног спектакла, 

мајку онима који припадају папи или Мухамеду.  

Газда-Пера, лепо, старински обучен, пуштајући да му сребрни ла-

нчић од џепног сата, извирујући испод раскопчаног капута - беше 

му врућина - слободно пада низ кошуљу, гледајући марву, увуче се 

у себе, па ућута у срцу, згађен народом који је сматрао својим. Тада 

му је пришао један од тројице попова из чамца, онижи мршави ста-

рчић са дугом, неодржаваном брадом чији крајеви су се разлетали 

на све стране, његов парох иначе, и упитао за „његово мишленије“ 

о светом скупу, не зато што је ценио памет Петрову, већ зато што је 
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овај један од цркви најдарежљивијих домаћина, честити мирјанин 

стада његовог, те не би било згорег нахранити му сујету, ваљда ће 

поживети до следећег освећења дома и у новцу му се захвалити.  

„Људима тајни, а пред Богом славни, цркве наше православне уга-

они камене, како ти цениш ово данашње светосавско, Богу угодно, 

освећење светог крста?“ 

Погледа га Пера оштро, љуто, па одговори питањем. 

„Јел' то, попе, исти крст као и твој на прсима?“ 

А попу се на грудима светлео велики, тешки крст, у чијем се сре-

дишту налазила икона Богородичина. Крст је био опточен мањим и 

већим груменовима злата око свог основног крстоликог облика, 

који је и сам био позлаћен.  

„Сваки крст, Петре, у Христу брате, саображава предмет на којем 

је Учитељ наш, и Спаситељ, био разапет.“ 

„А да ли је Христос...“- настављао је Петар, говорећи некако суво, 

замишљено: „... био разапет на дрвеном крсту?“ 

Изненада, као да у тренутку схвати у ком правцу овај разговор 

иде, поп упитно погледа у газда-Перу не рекавши ништа. Овај је на-

стављао: 

„Је л' дрвени крст недостојан твојих светачких прса? Знаш ли, по-

пе, колико има сиротиње у твојој парокији, колико деце гладне и 

удовица без примања, а ти, да извину ови људи, набио међ' сисе 

златни крст к'о певаљка. Јесу ли те томе учили у богословији? Је ли 

то сиротовање и одрицање од телеснога, јел' то оно чему ти подуча-

ваш овце своје, овај припрост народ?“ 

Хтеде поп да га прекине, али Пера се ражести, па поче и викати, а 

ако је судити по изјавама присутних случајних пролазника, пала би 

ту и која иза ушију да свештеник не убрза корак по леђима поливан 

најгрђим псовкама и претњама овог мирјанина, разљућеног због 

циркузирања над вером истинитом.  

Никад више свештено лице није ушло у кућу Перину, дом његов 

изнад кафане, а у то време, џез клуба Царство небеско. Од тог дана, 

никад горег клеветника нису попови имали у Петроварадину, „цр-

њег од антихриста“ како су говорили за Петра, ђавоимног Перу, ко-

јем је досадило да га комунисти лажу, па сад хоће и ови да му 

упропасте веру у Праведног. 

„Чит'о сам ја Свето писмо,“- говорио је после онима што хтедоше 

да га слушају, као да од њих тражи оправдање за свој поступак: 

„њих је и Христос назв'о варисејима и лицемерима, онима који су 
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душу дали мамону. Опростиће мантијаши и разбојницима ако им 

штогод туре у шаке, и антихристима највећим. И Хитлера би пољу-

били у дупе, кад би мог'о да им плати, наки мртав.“  

„Само говоре дај цркви, а све узимају за себе.“- додавали би, по-

неки, присутни слушаоци одушевљено, поготово они што су, до 

скоро, седели по партијским комитетима и служили као кворум за 

гласање. 

„Па и они су део цркве.“- подбадали би неки други, шерети, тобо-

же, бранећи попове.  

Да су попови и мантијаши завадили народ, е, то је већ била твр-

дња са којом су се сви слагали, мада ништа нису предузимали да тај 

раскол предупреде, јер залуђени народ, у изненада реинкарнираној 

жељи за истином, почео је, након неколико деценија атеистичког 

искуства, да се враћа цркви и религији, лутајући између вере и 

сујеверја, у наручје тих истих попова које је, у речима, али не и у 

срцу, сматрао за гнусне поробљиваче душа. Новине и телевизија 

узели су ствар по своје, па лажима и пропагандом, посијаше мржњу 

међу народима који су живели у Југославији.  

Одједном, она постаде превелика.  

Тако је праисконски демон довео земљу у најгору могућу ситу-

ацију, пуштајући најопаснију и најокрутнију друштвену звер, рат, 

да изађе из кавеза водећи, својом сигурном руком, државу до крва-

вог распада.  

 

*** 

 

Такву атмосферу остављајући за собом, Арсеније Рауш је среди-

ном септембра 1991. године отишао у Београд, где је добио анга-

жман на снимању новог албума jazz-rock grupe Екумена. Отишао је 

у потпуности несвестан чињенице да ће управо у том једном једи-

ном дану, док буде тамо, упознати лице своје судбине, оваплоћене 

у лику службеника COOLTOOR-centra. На његов одлазак, у доба 

кад је рат закуцао на многа врата петроварадинских кућа, а држава, 

заједнички дом сијасет малених народа са простора западног Бал-

кана, почела се распадати у крви – мада је цео процес трајао после 

годинама, уз масовна убиства, разарања села и градова, протери-

вања по националној линији, силовања и мучења људи и жена који 

су се, у одређеним тренуцима налазили на погрешним странама 

етничких линија – нико није обратио превише пажње, обузет непо-
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требним расправама, анализама стања и жељом да у тим временски 

неограниченим дискусијама баш он буде у праву, његова реч буде 

последња, његова мисао запамћена.  

Не марећи због присуства тајанствених сарадника државне безбе-

дности, у време највеће мржње, када су се паметни, најзад, предали 

пред најездом модерних варвара и заћутали, газда-Пера је, без стра-

ха, критиковао све редом, и црвене на власти, и демократску опо-

зицију, а највише, и даље, попове, без обзира да ли је кафана била 

празна или препуна добровољаца са разних ратишта који су свраћа-

ли да наздраве за српство и обнову Душановог царства.    

Да је био млађи сигурно би и главу изгубио од неког новокомпо-

нованог националног хероја, до јуче маргиналца из друштвеног та-

лога, а сада бранитеља српства на чије је варварске манире режим, 

не само жмурио, већ им давао и подршку. Сада су такви водили 

главну реч, опонашајући своје политичке лидере са телевизијских 

екрана и градских тргова на којима су ови, пред окупљеном масом, 

кукали о историјским неправдама, хиљадугодишњој патњи, држава-

ма као тамницама. Образовани људи, професори, доктори, адво-

кати, инжењери, угледне занатлије, савесни, вредни радници и до-

маћини, склањали су се у страну у страху за своје животе и животе 

својих породица. У празан простор грунули су моралне наказе од 

зла оца и од горе мајке, трујући глупе и наивне народне масе при-

чама о обавези према давно умрлим прецима, па и онима чијег се 

имена нико више није сећао, ни вере њихове, а поготово лика.  

Газда-Пера је, не либећи се баш нимало, наглас питао присутне 

који би се, у таквим тренуцима, затекли, шта нас то везује са 

прецима кад не знамо ни одакле су дошли, нити имамо писма у 

којима су описана њихова знања, њихове тапије, њихови снови. Не 

знамо зашто су, у далекој прошлости, остављали без трага своја 

огњишта да се више никада не врате. 

„Туђе градове смо отели, па их називамо својим именима.“- често 

је причао:  

„Како су их они звали, не знамо, а и оно што мислимо да знамо, 

нисмо сигурни дал је стварно тако. Ко су, уствари, били људи што 

су градили те градове које зовемо римским, а ко смо ми, можемо 

само нагађати. Како пролази време, векови, увек наспрам нас по-

стоје неки људи који су непријатељи наших предака, били су некад 

Римљани, па ондак Швабе, па сад 'Рвати, а ми смо вечито некакве 

жртве, жртве које везују своје потомство, па и оно још нерођено, на 
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освету, гурајући их у исту 'наку замку у којој смо и сами били ува-

ћени од наших предака. На ту причу нас и 'вата Милошевић, гово-

рећи о томе како су други нанели неправду нашим прецима, па ми 

сада треба да јебемо матер њиховим потомцима.“   

После таквих Периних говоранција, један део присутних људи му 

је одобравао ћутећи и потврдно климајући главама, а остатак који 

је, из различитих разлога, другачије мислио, није више ни улазио у 

кафану, или се, бар, није упуштао у дијалог са њим.  

Ни њихов одлазак, био он привремен попут Раушевог, или ста-

лан, нико није примећивао, као да су сви били слуђени сами собом, 

слушајући само своје речи, захвални богињи демократије које је 

дозволила да напокон кажу шта мисле, не дозвољавајући могућност 

да, заправо, о многим темама и нема шта паметно да се чује од њих. 
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ПРЕДАЊЕ О СУЗИ 
 

 
„Живот је звезда која лебди на граници између ноћи и 

дана, на самом крају хоризонта.  

Како ми мало знамо – шта смо, а још мање – шта ћемо 
бити.“ 

 

Лорд Бајрон  ДОН ЖУАН 

 

 

Читалац се, свакако, сећа да је 28. септембар 1991. године Арсе-

није Рауш сматрао својим временским међашем, својим каменом 

граничником који време дели на пре и после. Беше то дан када је 

умро његов музички узор Miles Davis, али и дан када је у 

COOLTOR-centru београдског Дома омладине упознао загонетног 

човека за којег се испоставило да је заслужан за дистрибуцију њего-

ве збирке песама. 

Те вечери, тек стигавши из Београда, он се, возећи уморно свој 

југо петроварадинским улицама, упутио ка клубу у којем је његов 

џез бенд свирао. Док је лагано клизио асфалтним тракама, прелазио 

познате раскрснице и стрпљиво чекао на семафорима, на пружним 

прелазима, на прелазу преко улица са првенством пролаза, у мисли-

ма му је, мада све тише, бубњао одјек разговора у Центру за култу-

рно унапређење.  

На другој страни изашавши из града, додао је гас и, убрзо, стигао 

до Царства небеског. Паркинг је, по обичају, био скоро празан. 

Зграда клуба-кафане почињала је одмах иза ове бетонске површи, 

па, бивајући несразмерно мања од ње, изгледало је као да је она у 

функцији паркинга, а не обрнуто.  

У тренутку док је са задњег седишта узимао свој метално-златни 

саксофон, главу умотавајући у одушевљење онога који тек што је 

научио да се купа на касном поподневном сунцу, унутар објекта 

одигравала се права мала драма где су главне улоге тумачили газда-

Петар и један из мноштва оних хероја које је талас смрти и распада-

ња избацио на површину. Тај херој се - иначе, по сопственој твр-
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дњи, бранилац српске националне ствари, кажу да се после просла-

вио у Босни где је и ноге изгубио налетевши, при пљачки туђе куће, 

на мину изненађења - након још једне Перине критике оних који би 

требали да уређују ред и поредак, извикао на њега усред препуне 

кафане, говорећи му, између честих псовки, како га није срамота да 

тако прича о светлим заштитницима православља, те зашто он не 

брани угрожено српство, а не да највеће синове отаџбине опањкава.  

„Та бранио би' ја и српство и Србе да нисам стар.“- као бранио се 

Петар, а у ствари наводио и хероја на своју воденицу као што је то 

чинио, ономад, са парохом својим. 

„Ако си стар, ти се макар моли за нас. Кад си био у цркви да 

запалиш свијећу за здравље свијетлих ратника?“- грмео је овај ви-

соки војник, добровољни мученик за српску ствар, брђанске конс-

титуције, око чије главе је, у жељи за опонашањем акционих хероја 

из америчких филмова, била везана шарена марама. 

„Нема потребе, ја сам сваки дан у цркви. И кад спавам у цркви 

сам. И сада. Увек.“- настављао је Петар једнако своју причу.  

Херој застаде упитно га погледавши, не разумевајући баш најбо-

ље смисао ових речи. 

„Шта сереш ти, матори? Је л' теби ова кафана црква?“- добаци му 

један од херојевих сабораца, омаленог раста, хладног, туробног по-

гледа, којем је из уста извиривало свега неколико зуба, по ивицама 

нагрижени каријесом.  

Петар се окрену према њему, па равнодушно настави: 

„Да знаш да и јесте, синовац. Кад сам зид'о ову кафану нестало ми 

је било цигљи за горњи спрат, те одитем ноћи с коњима и запрегом 

у црквено двориште где по трави порте осташе расути остаци цркве 

порушене из рата, од усташа и од партизана, од њи'ових антихри-

ста, и од наших безбожника. Покупим ти ја ту цигљу, без знања 

попа тадашњег, јереја Ђуре, донесем 'вамо и озидам спрат под ко-

јим смо моја баба покојна, Бог да јој душу прости...“- скиде плави 

платнени качкет са главе и прекрсти се гледајући горе, ка плафону: 

„... и ја главу склонили од киша и мраза.“ 

У том тренутку као да је сазрело време да се открије како је кафа-

на добила име Царство небеско. 

„Када сам после неколико дана, тобож' случајно, а заправо желећи 

да од њега видим има л' каквих сазнања ко му је могао цигљу од-

нети из порте, сусрео јереја Ђуру, од њега чух како не само што не 

зна ко је одн'о цигљу, него га још и благосиља што се, ето, сирома 
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сетио да је утроши, да џаба не пропада од кише и мраза, кад нико 

од народа тадашњег неће да му помогне да обнови цркву. Зато сам 

ја, поштујући благослов свог пароха, на предлог једног мог тада-

шњег познаника, шаљивџије иначе, каквог никад није било у Петр-

оварадину, и дао име кафани да буде 'вакав, да људи осете доброту 

хришћанске душе мог јереја Ђуре. Зато сам ти ја све ове године 

лепо и чашћавао кад ми свете славски колач и свету водицу, и попа 

Ђуру и његове наследнике, после, кад се он упокојио, Бог да му 

душу прости.“ 

Газда-Пера поново скиде платнени качкет са главе и прекрсти се, 

опет гледајући горе, што учини и неколицина присутних, оних што 

се сећаше дотичног попа.  

„Ове године, на Богојављење, тај је кредит истекао. Ја сам цигљу 

отплатио и не дугујем више ником ништа, а поготову не тим и 

так'им, варисејима, мантијашима, какви се у ово време појавише.“ 

Присутни га прекидоше одобравањем чиме збунише добровољце, 

те се ови згледаше и, на тренутак, ућуташе. Петар, видевши да се 

ситуација смирује, одлучи да запечати судбину херојима српства 

додавши, некако плачући, глумећи скрушеност у гласу: 

„Остаје ми још само, браћо и пријатељи, да умолим Господа, ако 

би могло 'како, да склони од Срба и Србије терет ђавољи, нама је 

доста зла и од попова. Док нам је њих так'их, луцивер нам и не 

треба. Правда је да ми трпимо исти терет к'о гођ и други народи, а 

не дупло.“ 

Самопроглашени народни херој, видевши да сви у кафани, а беше 

двадесетак присутних људи, одобравају Петрове речи, већина уз 

гласан смех, а све некако уз инат присутним униформисаним добр-

овољцима, бесно попи остатак пива из своје флаше, па изађе из ка-

фане у пратњи својих сабораца, гурајући празне столице и лупајући 

вратима, псујући, свима редом, мајку незахвалну. 

Изашавши напоље, добровољци налетеше право на Рауша који је 

под мишком носио свој саксофон, тако да он, рефлексно, скочи у 

страну. Један из ове групе га, пролазећи мимо њега, добро очеша 

раменом, па продужи даље и не окренувши се. Рауш, гледајући за 

њима, промрмља псовку, али, опреза ради, себи у браду. Ови наста-

више свој пут преко паркинга, ходајући у нереду и гласно комента-

ришући догађај унутар кафане.  

Арсенију Раушу не преостаде ништа друго него да продужи тамо 

где је и наумио. Управо у моменту његовог уласка, газда-Пера је го-
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ворио окупљених људима који су његове речи пратили широко 

искезивши зубе и весело се смејући: 

 „Е, моја браћо, мора се распасти ова држава кад је ова'ки бране. 

Мада, распала би се она и без њих, може је бранити ко хоће. Мора 

се распасти, браћо, кад нема газде у њој.“  

„Ама, шта причаш Светиперо, а војни врх, генерали, председни-

штво?“- није му дао право један од присутних, извесни Милић, који 

је рођен са главом мало неправилног облика, у темену широм од 

њене основе него код осталих људи, па му остаде целог века нади-

мак Крушка. Петар, сав у елементу, погледа га у по очију. 

„Па ту и јесте проблем, синовац. Осам председника има ова држа-

ва. И сваки вуче својој кући. Па, шта мож' остати од жене која живи 

са њи' осам. Та се мора распасти од терета.“ 

Поново се заори смех кафаном. Петар за кратко ућута, навуче 

платнени качкет ниже на чело, ка очима, па настави. Да поентира. 

„Макар да су неки швалери, па да јој и не буде криво. Ова ће се 

распасти од муке.“ 

Арсеније Рауш је, по доласку до стола за којем су седели музича-

ри из његовог бенда, наручио туру пића због одличног хонорара 

добијеног од снимања у Београду, што су ови, већ под утиском 

општег расположења у кафани, пропратили уз громогласно одобра-

вање.  

„Уморан од празног живота, постајем сликар који платну дарује 

трагове шапата, а не говора. Постајем тачка на крају предходне ре-

ченице, а не велико слово на почетку следеће.“- помисли Рауш у 

тренутку седања на празну столицу.  

На своје крило ставио је саксофон. 

Седајући као да је, са осталим члановима џез бенда, опколио че-

твртасти сто. Насупрот њега налазио се Богдан Лађинов, са леве 

стране лактовима својих огромних, дебелих руку наслонио се на 

таблу стола Нинослав Лазор, а преко пута њега и последњи члан 

ове групе Димитрије Duke Дивнић. 

 „Када исте године умру двоје из исте куће, знајте, умреће те 

године и трећи. Та нам је клетва остала још од старих Словена, и 

њиховог бога Перуна.“- говорио је Дивнић. 

 Лађинов је покушао, у жељи да и Рауша укључи у већ поодмакли 

разговор, да причу врати на почетак потсетивши га на то како је 

пролетос погинуо у саобраћајној несрећи комшија са петог спрата 



107 

 

зграде у којој је овај становао, неки Илија са којим су се некад дру-

жили на овом истом месту. 

 
*** 

 

Илија Љубишић је у пролеће 1991. године, враћајући се у свој 

стан са дунавске обале - где је издангубио сунчано поподне играју-

ћи шах са другим пензионерима и анализирајући актуелна светска 

политичка кретања, сасвим неочекивано и потпуно непотребно, ка-

ко то иначе и бива, настрадао у саобраћајној несрећи, подлетевши 

под Volkswagen Passat страних регистарских таблица, за чијим во-

ланом је седео непознати возач који је, пак, по полицијском изве-

штају, након несреће, нестао са лица места и никад није откривен.  

После неколико седмица, одржана је оставинска расправа у згра-

ди општинског суда на којој су присуствовали позвани Цветин и 

Емилија Језеров и, без позива дошавши, извесни рођаци, ближи и 

даљни, почившег Илије. Судија је журно и без увода, с обзиром на 

број предмета који су га тај дан чекали, рекао да, према расположи-

вој документацији, тестаменту у суду овереном, стан, по смрти 

Илије Љубишића, припада Емилији Језеров, у целини, без ичијег 

права на уживање нужног дела.  

Илијини рођаци, незадовољни одлуком, почеше да вређају и гала-

ме због чега је интервенисало обезбеђење и избацило их напоље. 

Емилија, којој није било баш посве јасно зашто је позвана, седела је 

на клупи за сведоке и, запањена сазнањем добијеним од судије, гле-

дала пред себе несвесна вике и гужвања пред вратима суднице. По-

сле извесног времена погледала је у Цветина и по мимици његовог 

лица схватила да је он знао за тестамент, да је то била тајна између 

њих двојице, оца и сина. 

Истог лета је прешла у тај стан свесна да стамбени простор иза 

кафане постаје премали за њих двоје, тако да је Петар остао горе, на 

спрату, а Цветин иза, у дворишту. Имала је воље да сваки дан, иако 

то нико није од ње тражио, одлази до кафане и помаже сину у по-

слу, макар перући чаше или празнећи пепељаре са столова. Ти до-

ласци и тај рад нису јој падали тешко.  

Солитер у којем је стекла свој нови дом гледала је као у коко-

шињац, као у простор неприродан живом чељадету. Питала се шта 

раде људи у тим вишеспратницама по цео дан, ни живинчета да га 
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нахране, ни дворишта, ни пријатне хладовине испод ораха, ни кафе 

са комшијом да попијеш. 

„Као у затвору, боже саклони.“- описивала је тај амбијент. 

Говорила је да би се уцврљала у тој кутији када би морала бити у 

њој преко дана. Овако, изгуби преподне у доласку горе, на брдо, у 

кафану, а поподне у повратку. Између доласка и одласка са нескри-

веним задовољством је помагала сину, барем да му скува ручак, ако 

ништа друго. То јој је давало смисао постојања. 

Посматрала га је испод ока, онако високог, мршавог, увек озби-

љног, са скоро забринутим цртама лица и желела, више од свега, да 

га ожени, да доживи унуче да види, па после како бог да. 

Знала је да се он загледао у Искру, девојку из приземља зграде у 

којој је живела, па је често била у дилеми, кад би Цветин свратио до 

ње у стан, да ли је она разлог његовог доласка или управо та Искра.  

А беше јој драга Искра, лепа, весела, модерно се облачила, радила 

је у локалној телевизији, причало се о њој свашта, да је лака роба, 

спонзоруша, да се потајно виђа са власником станице и којешта 

друго. Но, Емилија те приче није преносила Цветину, несигурна у 

истинитост оговарања. Желела је да га види срећног, ожењеног, а 

после, кад уђу у године, кад исходају луде опанке, смириће се обо-

је, мислила је.  

Истина, ни Цветин није скривао своја осећања. У његовим мисли-

ма је пливало лице Искре Виткин, лице на којем као да су спавале 

загрљене кошуте у питомини горског луга. Не би се могло рећи да и 

пре ње није виђао лепе девојке које би му, барем извесно време, 

прирастале за срце, да због њих није, ту и тамо, био спреман учини-

ти и најшашавија дела због чијих последица се после стидео, па 

ипак, ништа од свега тога није се могло упоредити са осећањем које 

га је у тренутку прекрило када је први пут угледао Искру. Њена по-

јава, њен ход, њен поглед, њен осмех, све се, попут морских тала-

са, преливало по бисерним обалама њеног лица.  

Он је, дивећи се, посматрао како умиљатост лица лагано, као први 

зраци пролетног сунца, прелази у лепршавост косе; са њеног осмеха 

поглед би му се, скоро као магнетом привучен, заустављао на божа-

нствено треперастој светлости њених очију, затим поново из поче-

тка, са  лица на косу, са осмеха на очи, са све већом жељом и све 

нестрпљивије.  

Она је била попут мора које су морнари тражили вековима и које 

је, најзад, откривено, па је сада, не обазирући се на опасне хриди и 
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вирове, на ајкуле и немани из прича и легенди, желео без чекања и 

без чамца, одмах, запливати њиме.  

Она је била попут кише, месецима чекане да натопи суву и испу-

цалу земљу, да оживи изгорелу пшеницу којом ће сељаци хранити 

децу и себе, па сада, са њеним доласком истрчавају напоље ври-

штећи од среће, лудо радосни, дерући мокро одело и ваљајући се по 

блату.  

Она је била као Сунце што греје и обасјава, што буди из сна и  без 

чијег присуства остали бисмо честица прашине. Лебдели би у про-

стору без циља и разлога за постојање, равнодушно спремни за 

нестанак и бесконачно дуги крај.  

И заиста, благодат природе представљала је Искра Виткин док ју 

је ветар уносио у његове снове. Зграда градске телевизије, где је 

радила, није више била сива и беживотна, сада је кроз њене хо-

днике лепршао тајанствени дух љубави. Она је, као добра вила, на 

улазна врата исткала ћилим магичне привлачности преко којег је 

Цветин прелазио сваки пут при уласку, попут било ког фанатичног 

гледаоца за којег не постоје препреке и који не зна за стид.  

Много, много година након што је Свети Петар Коришки, уз по-

моћ Архангела Михаила протерао великог змаја из суседне пећине, 

о чему је сведочило уље на платну окачено на зиду изнад улаза у 

телевизијски хол, сликано руком широј јавности непознатог лока-

лног уметника, успео је Цветин Језеров да се сасвим приближи де-

војци која је њему значила више но изгладнелом хлеб. Ти први, по-

четни кораци, били су тихи и суздржљиви попут корака поменутог 

и, надасве, тајанственог испосника са слике који је у пећину код 

села Корише дошао из места Уњемира крај Пећи у Старој Србији и 

ту нашао својој души мир и спокојство.  

Више се није препознавао када би у Искриној близини, без разло-

га, почео замуцкивати или црвенети. Сагињао би главу ако би она, 

нехотично, погледала у њега. Тада би личио себи на уплашеног 

школарца загледаног у немоћ будућности. Што је већи страх осећао 

од њеног присуства све је више настојао да буде негде ту, у 

близини.  

Просто се кидао у тој унутрашњој борби противуречности.  

Страст која га је гушила водила је неуморно битку са страхом док 

га није победила. Никад себи није успео објаснити како се догодило 

да је тога дана, тако нагло, готово претерано наметљиво и дрско, 

почео голим рукама вадити пурпурно кестење из ватре, позивајући 
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је на састанак и уместо да осети бол од опекотина и повуче руке на-

зад, крене још јаче, попут разуларене војске без команде, јуришати 

на дворац у којем је била она. А Искра је његов позив на заједнички 

суботњи излазак тако глатко одбила да му се чинило како се плани-

не ломе од удара грома створеног у ватри њених зуба.  

Међутим, неколико недеља касније, након све усрднијих молби, 

пристала је на једно пиће и неколико заједнички проведених мину-

та у популарном кафићу Helidon, стецишту уметника и других нес-

хваћених људи разних занимања и интересовања, који се налазио у 

самом центру града, тик уз телевизију. Били су то тренуци среће 

који су Цветину Језерову остали упамћени до краја живота.   

Посматрао је њено лице док се смеје, очи док лепршају у сагласју 

са изговараним реченицама, додиривао је њену косу причајући јој о 

непрелазним горама безграничне љубави ка њој, а после опет од 

почетка. Њен смех као једини коментар, њен смех нестварно леп, 

али и суров, попут ножа резао је најтананије нити осећања његове 

душе. Затим би застала, отпила из чаше мало coca-cole и почела му 

причати о хиљадама разлога који говоре против њих.  

Њене очи подврискивале су после сваке речи. Она је сретна, она 

је слободна, тако нешто мајка више не рађа, мислио је. Гушила га је 

помисао да би неко други могао да јој мрси косу, да би на туђем ра-

мену могла наћи заклон.  

Док је говорила како жели да остану најбољи другови, да не кваре 

пријатељство илузијом љубави, да га моли, да га преклиње, одмахи-

вала би главом при сваком његовом покушају да јој додирне косу, 

на крају се гласно насмејала, па опет поново... 

„Уосталом, не свиђа ми се то што имаш тако дугу косу. Прави си 

мангуп. Ни уши ти се не виде. Да нису, можда, клемпаве. Ошишај 

се пристојно, можда се и предомислим.“- рекла је на крају, устала 

од стола и изашла одневши са собом мирис пролећа. 

„Нисам ја од оних који носе сат окренут на доле.“- помислио је 

тада Цветин и отишао право у берберницу.  

У тим тренуцима Искра му се чинила тако близу, готово је могао 

прстима да је дотакне, осећао је у ноздрвама мирис њене косе, др-

хтао је при помисли да јој откопчава блузу. Узбуђење га је терало 

на плач, на смех, чудан смех који је и нестваран и  обичан. Као да 

се његова мисао претапа у стварност, мирисао је њене груди као 

руже. Обливен знојем страсти замишљао је њено тело језером ко-

јим ће запливати. 
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„Језеров ће запливати овим језером.“- ликовао је у себи играјући 

се речима. 

До дубоко у ноћ рвао се са жељом која му није давала сна од дана 

када ју је први пут видео у ходнику зграде где је некад живео његов 

покојни отац, са жељом чија је снага вечерас, на  домаку среће, би-

ла тако јака, тако врућа, као растопљено гвожђе, пржећи му тело и 

наносећи боли.  

Свестан да је она та предивна голубица, сањана у сновима дети-

њства, жељна слетања на његов длан, те постаде убеђен да је преду-

га коса била једина препрека том немирном осмеху да заспи на 

његовим уснама. Више није био уплашено дете у праскозорју прве 

љубави, он је сада корачао по облацима и мору, попут ратника неу-

страшив. Попут истине неугасив, заспао је новог лика, истовреме-

но, заборавивши у огледалу угасити дан. 

 
*** 

 

Те ноћи сањао је како, смејући се покушајима људи да насликају 

лик ватре, лик који се мења сваког трена, остаје безгласан попут ри-

бе пред замишљеним лицем своје мајке, окружене са неколико мла-

дих девојака. Видео је како кишне капи клизе низ њихова лица, ка-

ко ветар разбацује њихове дуге косе, уврће их у дивљој игри и по-

кушава однети тајну осмеха негде другде.  

У једном тренутку његова мати Емилија подиже руке горе, у пра-

вцу врхова околних планина, зачу се крештање непознате птице, 

одмах затим танки писак и лепршање крилима.  

Пламен ватре наложене испод стене се сузи и подиже у висину. 

Девојке, попут вила, у тај мах полетеше у намери да разнесу свету 

истину о рођењу наследнице, истину коју његова свест прихвати 

као чињеницу. Ветар, напокон, украде осмех једној од њих и њиме 

украси око које је прво угледало како се ватра дели на половину, па 

се у нивоу струка опет спаја, стварајући од пепела стопала, од раз-

двојених делова ватре ноге, а тамо где се пламен опет спојио створи 

се предивно тело девојке. 

Осмех побеже на њено лице, које се учини тако познатим. Емили-

ја у шакама пренесе са потока воду. Њоме угаси остатке пламена и 

ужарени пепео. Затим, још мокрим рукама, додирне рамена и обра-

зе наследнице, управо пристигле из света који се не види, и рече: 
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„Ти си рођена ради нашега спасења. Зваћемо те Искра и молићемо 

се небу да поново разгориш пламен његове милости. Пре тебе ме-

њали смо своја имена на седам дана, на дан и на сат, и никад не 

остављасмо месецу оно име које добисмо од њега ујутро. Пре тебе 

рађасмо се у шумама, а умирасмо у камену, уморни од чекања, огр-

убели од надања. Пре тебе бејасмо гоњени и викаху на нас горе да 

нас потопе. Небо се топило од сржбе и падало на нас. Тако добисмо 

оно што назвасмо кишом, а изгубисмо росу и мирис вечно јутарњег 

сунца. Дошла си ватром и рођена овде ради нашега спасења, зато 

ћемо те звати Искра и тражићемо од неба опроштај.“ 

Девојка пољуби Емилију у чело, погледа у кишом потопљено Су-

нце које је у смирај дана залазило за хоризонт и вину се у његовом 

правцу попут птице. Поглед који је све ово посматрао, изгуби се у 

тишини пепела из којег је девојка рођена. На његовим траговима 

остало је блато донесено умрлим ветром.  

Цветин Језеров је почео да се буди после тешког сна. 

Још је извесно време након буђења држао у мислима и оку слику 

овог сненог ткања, тако дубоко утиснуту у његов ум да се дуго пи-

тао није ли, уствари, то јава у којој је, у неком тренутку заспао, па 

сада сања. Зато одлучи да изађе из стана у намери да се јутарњем 

поветарцем очисти од копрене чулне обмане.  

Ходао је улицама града гледајући доле, ка асфалту, не видећи ни-

ког и не желећи никакве разговоре. Све су му се теме чиниле по-

вршне и непотребне и зато је, не желећи да га други људи сматрају 

занесењаком, бирао, управо, улице где је било најмање људи, где је 

најмања вероватноћа да ће наићи на неког познаника.  

Када је, напокон, смирио своје лутајуће срце, кренуо је ка згради 

локалне телевизије, улицом поред СПЕНС-а.  

Одмах по уласку у деск, док је своју сивомаслинасту вијетнамку 

качио на чивилук, примети како се израз ишчекивања на лицима 

присутних службеница и новинарки – судећи по равнодушној  неза-

интересованости којом су пропратили његов улазак, колеге су биле 

ван догађаја - претварао у пригушени смех. Схвативши о чему се 

ради, Цветин несигурно узе пар различитих дневних новина и, не 

знајући ни сам зашто, поче их слагати по широкој лакираној табли 

новинарског стола, тек да прикрије изненадни губитак самопоузда-

ња.  

Сазнање да је Искра, мада ју је предходне ноћи створио богињом, 

сањајући је и славећи, једина на коју би, попут коцкара, уложио све 
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своје ноћи увијене у дугу и прекривене скерлетом, открила другима 

оно о чему су разговарали предходни дан у кафићу, готово да га је 

ошамутила и он осети лагани бол у желуцу.  

У ваздуху је кипело осећање великог узбуђења.  

Након што га је један од присутних новинара - а Цветина су овде 

готово сви познавали, било због њиховог честог долажења у кафану 

где је радио, било због његовог сталног визитирања у потрази за 

Искром - пришавши му, док су зидови ћутали и владала тишина с 

краја на крај централне просторије за пријем информација, просто-

душно упитао зашто се тако нагло, сасвим без најаве, ошишао, гро-

могласни смех одјекнуо је кроз простор заглушивши све, у том тре-

нутку, вођене разговоре. 

„Шта се смејете, краве?!“- узвикну Искра Виткин и уставши са 

столице, крену ка Каменом Лицу намеравајући да му се извине и 

сама изненађена реакцијом коју је изазвало њено хвалисање. При-

шавши му сасвим близу, рече му тихо, таман толико да је могао са-

мо он да чује: 

 „Видиш, нико није савршен. Управо кад помислиш да си нашао 

правог пријатеља, пријатељству дође крај. Зашто, не питај ме ни-

шта, него пронађи своју љубав у некој другој.“ 

Искра се окрену као да ће отићи, али сетивши се нечег, врати се 

назад, па продужи говорити са неким чудним призвуком у гласу, 

као да га тим речима жели утешити:  

„Ипак мислим, без обзира на све, да ти кратка коса лепше стоји.“ 

„А ја, не да мислим, него знам да те мрзим. Знам да те мрзим, 

кучко!“- понови гласније.  

„И никада се више тај пламен, који сам осећао према теби, неће 

разгорети.“- настави да говори Језеров као да још није изашао из 

ноћашњег сна, мада се Искра од њега већ удаљавала. После тога, 

бесно, зграби своју јакну окачену на импровизовани чивилук, начи-

њен од разних заварених остатака металних цеви који је телевизији 

поклоњен од неког занесеног гледаоца и, кренувши напоље, додаде 

гласно: 

„Све вас мрзим кол'ко сте одвратни!“  

Последње што се чуло био је тресак бесно залупљених врата, упр-

аво оних што су водиле ка ходнику чији други крај је водио ка изла-

зу из телевизије.  

Лутао је, после, сатима кроз град, бесциљно, носећи у рукама сво-

ју тугу. Мада осрамоћен, будан је сањао свог анђела, своју светицу, 
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разочаран, уморан од ње, уморан од себе, погледа заборављеног у 

њеним очима. Није осећао ни стисак руке пријатеља, нису га се 

дотицали ни пријатељски поздрави у пролазу, ни питања о здрављу. 

Да пада снег не би то осетио, ни ватру да гори. Желео је да оде не  

знајући где, желео је попут лептира, попут скакавца да нестане у 

трави, да побегне од свих, да се сакрије од чињеница које га је 

пратиле попут сенке.  

Трпела је његова младост те ударце, гутао је своју бол, гутао је 

своје сузе, али срце му, ипак, није дало да мрзи ону која га је издала 

на начин како би желео. Зато је, покушавајући побећи од ње, своје 

кораке заборавио у Царству небеском, свом азилу довољно далеко 

од града, где су се непознати пијанци препирали о обичним, безве-

зним темама чији садржај никог није интересовао.  

Док је кроз прозорске завесе везене прашинастом бојом, погледом 

прљавим од дуванског дима наталоженим над  хаотичним путањама 

ваздушних молекула, посматрао Сунце, одлучи да се више никад не 

врати у долину, како је звао Нови Сад, и његове хладне улице и згр-

аде, међу лицемере и духовну сиротињу и људе којима не припада.  

Та идеја повлачења у себе и бекства од стварности увукла му се у  

душу беспоговорно и нагло постајући саставни део његовог бића. 

Правећи од себе идеалног губитника, Цветин као да се одвојио од 

остатка света погледа упртог у неке своје неживљене животе.  

Исте вечери празне флаше сведочиле су о његовој решености да 

затрпа пепелом све путеве ношене јавом и у потпуности се посвети 

слагању младалачких снова у ормане година залуталих у погрешно 

тело. Као што је много векова раније светац из Корише био незаши-

веним ветровима ношен у висине до којих уснула срца не долазе, 

или се, у визији, човек будућности, обасјан светлошћу звезда раста-

као у прах и просипао у ноћ, тако се и те вечери код њега празнила 

садашњост и уступала место сенима прошлости. 

Први пут у животу, када је његово разочарење у љубав већ дости-

зало небеске висине не знајући где је крај, Цветин се повлачењем 

бранио, ако не у детињство – то му је било физички немогуће, оно 

барем у завичајне улице и баште, тамо где престаје патња, где 

нестаје чежња и губитак. Почевши живети за изгубљени сан знао је 

да ће касније живети због њега.  

Та неиспуњена жеља, туга јер је вољена особа, она којој је најви-

ше веровао, распршила сан не дозволивши му да постане стварност 

претворила се у разлог постојања. Он је сада постојао зато што је 
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несрећно волео, зато што је у тој  неузвраћеној љубави нашао себе. 

Једино је сан био безбрижни кутак заштићен од сваког старења, 

сакривен дубоко од погледа што га прљају, његова алфа и омега. 

Био је почетак свих јутара умивених у роси пролећног дана и за-

вршетак свих вечери преспаваних у затишју сва четири небеска 

ветра.  

И да је заиста умро, због те љубави би опет рођен био и опет жив. 

 
*** 

 

Беше у то време кларинетиста Дивнић познат у свом завичају по 

чувеним сезонским распродајама залеђених суза Христових, које је, 

наводно, Свети просипао са икона из разних манастира широм Ср-

бије. Истина је да бабе и друге припросте жене нису, бог зна коли-

ко, веровале у ту причу, али је исто тако тачно и то да су многе, за 

сваки случај, куповале по неколико парчади леда, што је Дивнићу, 

поред свирке, омогућавало сасвим пристојан џепарац, лагодно тро-

шен по кафанама.  

И то, по Језерова тако тужно вече, у паузи између две свирке, 

осетио је потребу да утеши свог ближњег. Остављајући инструмент 

на подијуму, сео је поред њега за шанк.  

„Знаш шта, Камени.“- започе Димитрије Дивнић, у граду познати-

ји по свом надимку Duke, него по рођеном имену, своју причу на-

кон што се поздравио и наслонио, са друге стране, на шанк: 

„И мене је, својевремено, једна мала возала кривином. Ја се заћо-

рио, 'оћу да се женим, напустим факс, кад оно наиђе ортак и заврне 

ми малу. Лај'о сам од муке. После је све прошло.“ 

Ноћ је већ пала на град и посакривала светле нити које је Сунце 

исплело по улицама. За тренутак Цветин изгуби Искрин лик у дуби-

ни мисаоног простора и рече: 

„Мрзим је и волим.“ 

„Па, нормално, синовац.“- насмеја се Дивнић, па додаде:  

„Слушај, платићу ти пиво ако ми обећаш да нећеш бацити пеглу.“ 

Цветин се налакти обема рукама на горњу плочу шанка, покрене 

рамена мало унапред померајући тако цело тело, направи у лицу гр-

имасу која је откривала унутрашњи бол, па стиснутом шаком једне 

руке удари неколико пута лагано у спољни део лакта друге руке и 

рече: 
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„Не разумеш, мрзим је и волим је. Мрзим је и волим је, у исто 

време. Као да се љубав и мржња преплићу око мог врата и даве ме.“ 

Нагло ућута, спусти главу као да ће лећи на шанк, али је брзо по-

диже, па настави гледајући некуд у страну: 

„Моји су путеви преуморни без ње.“ 

Неко од гостију у тај час наручи пиће, па настаде кратка пауза ко-

ју прекиде након поновног Цветиновог доласка Duke Дивнић.  

„Знаш ли шта је после било са мојом малом? А? Знаш ли за кога 

се удала, синовац!“- ту направи, опет, малу паузу желећи да му 

саговорник што боље упије ову реченицу и настави: 

„Удала се за будалу. Сад му скида ципеле кад год дође кући пи-

јан, а долази стално. Ето, што ти је живот.“ 

„Искра ником неће скидати ципеле.“- рече безизражајно, суво 

Цветин Језеров. 

Дивнић одлучно одмахну руком, па оде ка осталим музичарима. У 

одласку нехајно изговори као да се правда неком невидљивом: 

„Не вреди будали причати!“ 

А она је сањарила у његовим мислима, њено лице, њена коса, ру-

ке, тако су се одсечно одвајали од свега што је путовало кроз њего-

ву главу. Он, који је сада дивља гомила узбурканих страсти, ни на-

лик свиленом дечаку којег је она познавала, желео је, не више да је 

љуби, чува или милује, већ да је кида, цепа у делове и опет саста-

вља, бесан због свог тешког живота, због непроспаване ноћи, због 

страха.  

Он, попут убице, не навикао на опроштај противника, смејао се 

дану у којем је још био у стању да је моли, преклиње, да је тражи.  

Сада би је узео као јабуку, одгризао и бацио, не жалећи због после-

дица, не примећујући њене сузе, страх или бол.  

Сада би му она дошла као доживљај, пијаном, смрдљивом и ту-

пом, доживљај који се подразумева, доживљаван по потреби, без 

љубави, без страсти, пун дивљачке жеље за телом без душе. Сада је 

плакао од беса, смејао би се, па опет плакао. Смејао се и плакао. 

Нагонски, без реда. Плакао би што је нема, да је ишамара, изгребе, 

шутне ногом у гузицу. Због свог тешког живота. Због глади која га 

је пекла у желуцу. Плакао би што не може да је љуби, да јој мрси 

косу, милује груди. Затим би се опет смејао.  

Те ноћи поново јахао га је сан преко три крстате горе, био је умо-

ран и озебао од суза, несвестан своје самоће и туђег радовања, не-

сигуран попут косиоца који краде земљи уплашену траву, пловио 
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преко њега дуж таласа неоткривеног мора, гутао немани без ос-

меха, сувом душом дерао му кожу с леђа, љут као господар пакла, 

без милости, без обзира.  Лице му се скупило у јагодице, спремно 

да загризе пут без повратка. Очи му беху без погледа, бледе, али 

пијане, пијане од вечности која се скривала иза хоризонта памћења. 

 Загрљен са две различите жеље сањао је светле снове у којима 

роде пливају по ветровима, а ноћи се претварају у просторе уздаха.  

У неко доба зачуо је шум, незнатан и опор, кисео од поплаве дана, 

довољан да њиме заврши спавање, али недовољан за буђење. Усле-

дише звуци какве никад у животу није чуо, звуци који рађају зве-

зде, неземаљски звуци свирани небеским инструментима, створени 

за живот после смрти или сан после буђења, који се без њих не 

може опипати. Тај највећи оркестар на свету предводили су народи 

афрички, робови Гвинеје и Нигера, утонули у подножје сенки 

закључаних супротно од светлости и у чијим очима је, заменивши 

сан, дисао неки усамљени ветар.  

Иза њих, као да су им вештице зубима косу везале, свирале су хи-

љаде непознатих црнаца, окружених плантажама шећерне трске и 

плантажама кафе, песмом и игром извлачећи из бездана непосто-

јања, истопљене у дану, своје душе. Ох, да, био је то небески џез, 

какав богови слушају, а којег душом својом могу досегнути само 

они чије тело припада другом смртнику.  

И свирао је Original dixieland jazz band, и Virginia Minstrels, и 

највећи међу великима Louis Daniel Armstrong, жив и бесмртан, и, у 

пару, Miles Davis и John Coltrane, и Dizzy Gillespie и Charlie Parker. 

Прекривале су небеска сазвежђа својим вокалима Billie Holiday, 

Aretha Franklin и Ella Fitzgerald, и, пратећи их хорски, Ray Charles, 

Bing Crosby и Frank Sinatra. Трубе, саксофони, корнети и клари-

нети, клавири, тромбони и контрабаси, и бубњеви и удараљке, и 

Africa и New Orleans, све је утонуло у безброј импровизација које 

чине истинску природу мелодије, суштину тела звука, какав нико 

никад чуо није.  

Цветин Језеров, уз њега, дотакао је онај свет. 

Нервозно се врпољећи по ивицама свог живота, у даљинама до 

којих уснула срца не долазе, душа се његова растакала и нестајала у 

прах. И тај прах хармонијом безброј инструмената бивао је узнашан 

у небо и побацан на све небеске стране. 

Пробудио се сутрадан у свом кревету у дворишној соби, иза кафа-

не, осећајући ужасну главобољу. Држећи се рукама за главу устао 
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је из кревета, ни жив ни мртав. Дах као да му је ледио ивице посте-

ље, стварајући леденице и росећи плафон. Пришавши прозору, уг-

ледао је Сунце како својим зрацима крсти нови дан, стварајући у 

даљини, само за њега видљиву, слику новог рођења.  

У ушима је још тихо јечала мелодија дошла ниоткуд, мелодија 

коју је протекле ноћи у души први пут чуо, а сада и у телу. Поново 

осети сву бол спознаје о губитку вољеног бића и сагнувши главу, 

стидећи се самог себе, пусти да једна суза од свог тела створи искру 

о којој се има шта говорити.  

Та суза не живи, она лебди мртве душе.  

Живот њен траје краће од одјека, па ипак, побеђује смрт. Њен жи-

вот је нит која претвара пролазно у вечито. Њене речи се прогутају, 

па забораве.  

Јутарње Сунце је пресецало досадну равницу растерујући незаши-

вене ветрове предходно увезане у чвор као пертле. Посматрајући ту 

равницу Цветин је ткао предање о сузи осећајући све јаче уобичаје-

ни августовски страх да му лето не заспи у срцу. 

 
*** 

 

Неколико дана након што је исмејала Цветина Језерова у просто-

ријама градске телевизије и, на тај начин, повела у освајање духо-

вних висина - мада он тога није био свестан - Искра Виткин је, сто-

пивши се без трага са дубином августовске врелине, рашила његове 

ветрове тако да их је престао гонити улицама града без разлога, 

тражећи их управо на местима где је са сигурношћу знао да их неће 

наћи. 

Причало се по околини, међу беспосленим светом, да се њено те-

ло истањило толико да се више не види по дану, већ само преко но-

ћи, када нема месечине. Дежурни стручњаци су објашњавали да је 

то од ове модерне шминке, још недовољно испитане, коју данашње 

девојке користе без икакве резерве, само да би се разликовале од 

других или сакриле некакву малу неправилност на лицу, други су 

говорили како је експериментисала са неиспитаном метеорском пр-

ашином чије својство неутралише живу материју. Шерети, у трену-

тку искрености, лаконски би додавали како је то од  марихуане и 

учесталог секса са различитим мушкарцима.  

Присутне бабе би се крстиле и пљуцкале у страну не би ли, на тај 

начин, ђавола одгониле што даље од себе и својих потомака. 
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За разлику од већине лицемерних суграђана, Арсеније Рауш није 

учествовао у тим расправама. Са задовољством би их избегавао 

знајући да је напуцана спонзоруша из приземља, из стана који је 

преко ходника шверцеру код којег су куповали цигарете и девизе, а 

која је радила у локалној телевизији, завршила на неуропсихија-

трији из неког сасвим обичног разлога, потпуно неважног за ову 

причу, те зато и не описиваног. 

Њен животни пут ју је одвео до душевне болнице где јој је тело 

остало на милост и немилост кнежевима овог света, док јој је дух 

одлутао поднебесјем слободан и далеко од сваке заблуде, да се 

више никада не врати на планету Земљу.   

Заправо, њен нестанак никог није посебно ни потресао, сем, по 

природи ствари, Цветина Језерова и, сем, у склопу бапског торока-

ња о феномену по којем кад из исте куће умру двоје, одвешће те 

године са собом и трећег, нико тај одлазак није ни памтио дуго. 

 Пошто је, тог лета, Перунова грозница захватила станаре, благо-

глагољивим причалицама је више одговарало да је прогласе мр-

твом, него ментално оболелом, како би се уклопиле све цигле у  

зиду народног веровања. Целокупној причи је тон давао и Цветин 

убеђивањем људи око себе да је понекад виђа ван града, у дубокој 

тмини оближњих салаша. Иако је сталним посетиоцима његове ка-

фане изгледало као да је никад не напушта, Цветин је, у духу, у ми-

слима, ходајући траговима своје несрећне љубави и не хајући за 

линеарни проток времена, из питоме долине у којој је оставио 

Петроварадин, гоњен неугасивом радозналошћу, кренуо јединим 

трагом који је водио ка Искри Виткин, путем сећања.  

Сва његова времена протицала су му пред очима, заборављене да-

внине су у исти мах бивале на више места носећи му ум на крилима 

сањалачких ветрова. Стајао би за шанком и брисао чаше гледајући 

у правцу стола на којем су седели музичари из џез квартета у паузи 

између свирки и слушао разговоре не учествујући у њима. Био је 

сам, сам и остављен, толики људи око њега нису више били у стању 

да му се приближе. Губио се у лицима која су из прошлости долази-

ла, постојала извесно време у његовим мислима, његовој садашњо-

сти, а затим одлазила у сећање, бежећи од следећег тренутка у бу-

дућности, са задовољством препуштајући своје место другима. Да 

се могао вратити назад, у дане када је био још сасвим млад, лако би 

се решио свога бола, овако, гоњен временом, остало му је само да 

се сећа, без наде, без воље, без ичега у себи.  
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Сви дани у чијим утробама је био ношен, остајали су само отисак 

у празнини, далеко од звезда на којима је спавао погледом.  

Да, заиста је био сам, и у тренутку садашњости, и јутрос, и јуче, 

одувек, самоћа је гушила сваку идеју рођену у његовим мислима. 

Желео је отићи негде, побећи од себе и других, у неку пећину, не 

узнемираван ни од кога, где би у миру проводио своје дане, у сми-

реноумљу и молитви, без журбе и без гужве, без панике и без стра-

сти.  

Поглед му се губио у даљини где је могао сањати стару љубав, 

окружен небеским анђелима, тишином и миром какав се не виђа 

код оних који умиру мислима окренути прошлости. То скоро да и 

није више био његов поглед, готово се сасвим одвојио излазећи по-

пут просуте течности, а његова свест, његов его, остала је расце-

пљена на два дела: онај који остаје у телу спреман да се  бори, и 

други, мање храбрији, који покушава досећи другу страну суштине 

постојања, на којој се лако спава.  

Није примећивао трему, нити страх од смрти, ни код себе, ни код 

других, јер једноставно није га ни било, није ни постојао.  

 
*** 

 

Био је потпуно равнодушан према чињеници да његовој мајци 

Емилији, након нестанка Искре Виткин, и даље једна жеља није 

давала мира – да види снају, да дочека унучад. Желела је то што 

пре, нарочито када би увече, враћајући се у стан, ослушкивала са 

дрвећа голубове како тужно гугучу. Неком се ближило време смр-

ти, мислила је. Можда њој. Можда дође до рата, слушала је на теле-

визији и међу народом. Биће неке несреће, чим голубови плачу, 

имала је обичај шаптати самој себи у браду.  

Долазило је доба Перунове клетве, говорила је.  

Тај обичај шаптања самој себи, да је не чује нико други, остао јој 

је до последњих дана. Тешила се да је тако неће чути ђаво, да неће 

направити штету. Ђаво је, ипак, чинио своје, а она је и даље шапта-

ла и једнако призивала Бога и светог Ђурђа. До дан данас. 

„Тако је.“- сећала се гладећи мачку на свом крилу.  

Све је почело оне године када  су голубови заплакали. И пре је 

било тамно, ал' од тада је, баш, зацрнило. Свега се сећала. И голу-

бијег плача, и Илијине погибије, и оне несретнице што је нестала. И 

оног лета када је народ полудео, и њега се сећала. Када су поизна-
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шали ствари и намештај и спавали под шаторима. Као чергари, бо-

же опрости.  

Сећања су једино што јој је остало од живота.  

И дана се сећа када су петроварадински и каменички, карловачки 

и пречански, новосадски младићи покупљени и одведени у прокле-

ту инфузоријску земљу. Земљу у којој барут спава. Са њима и Цве-

тин, њен син. Сећа се и дана када су је обавестили да је погинуо. 

Као сад да гледа, мислила је пиљећи у врата стана и несвесно гладе-

ћи Душицу, ко сад да гледа човека који отвара врата кафане, непо-

знатог официра, лепо негованог, округлог лица и напред истурене 

браде, са упадљиво наглашеним, црним, спојеним обрвама, коме се 

испод затегнуте униформе јасно исцртаваше снажна, набрекла ра-

мена и мишићаве руке. Он јој се, након што схвати да се обраћа 

мајци Цветина Језерова, представи као мајор Перуновић из војног 

одсека те и те војне поште и службено, са већ увежбано тужним 

гласом, обавести да јој је син јуначки погинуо на ратишту, у борби 

против издајника отаџбине.  

Стојички је поднео плач и кукњаву мајчину, држећи је за рамена 

и прислонивши њену главу на своја прса. Неко од затечених гостију 

донесе чашу воде из шанка, али је она одби, лагано је одгурнувши 

руком од себе. Загњурила је главу у шаке, села на столицу и у болу 

се љуљала напред, назад. Мушкарци који су је окружили чули су 

само потмулу кукњаву жене несвесне тренутка ни места, разорене 

болом, утопљене у океану туге.  

Газда-Пера, сазнавши вест, немоћно клече крај шанка и оста тако 

погледа упереног у једну тачку. Мајор Перуновић, уз помоћ неких 

људи, касније га подиже на столицу и, примакавши другу столицу, 

слободну, седе и сам на њу скидајући шапку са главе и стављајући 

је на сто испред себе. Трајало је то неколико минута, непомично, 

као да је време стало, тек, пренуше се неки стални гости, међу 

њима и Димитрије Дивнић, узеше иза шанка Петрову ракију, до-

маћу, најбољу, неколико чашица и ставише пред све у том тренутку 

присутне, да попију за покој душе. Емилија је ћутала и гледала у 

под, несвесно, тупо. Погледала је у мајора Перуновића управо када 

је овај, у жељи да је утеши, започео причати Цветинов сан неколи-

ко дана пред погибију. Он, мајор лично, тај сан је чуо од војника из 

његове чете, сутрадан по погибији и сматра, овог часа, да је ред да 

са садржином овог сна упозна присутне. 
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У том сну, који је сањао Цветин Језеров неколико дана пред смрт, 

он трчи кроз непознату шуму. Кроз шуму непознату трчи, преко ко-

рења и лишћа. Ноћ однекуд дошавши постаде мрачна, густа. Он, 

иако исцрпљен, не престаје са трчањем, не посустаје. Као да лута 

бесциљно, тетурајући се, као да бежи пред неким, осети страх, чу-

дан страх, страх од нечег неземаљског, ван поимања људског. Као 

да га не гони човек или туђа војска већ сам сотона, бестелесно биће.  

Олакшање му дође тек кад излети из шуме на неки пропланак, ка-

кав никад видео није. Изравнављен, изгребан, потрча ка одједном 

изниклој рушевини неке зграде. Пришавши, виде да је та зграда 

порушена црква. Чија црква, помисли? Српска или католичка.  

Да то није она црква, пролети му мисао кроз ум, коју је неки Те-

шић из Баније, чија слава беху Свети Врачи, порушио у гранатира-

њу, а после, видевши је изблиза, схватио да је посвећена истом све-

цу који беше и његов заштитник, којег славе и католици и правове-

рни. 

„Убио си свога свеца заштитника.“- говорила му је савест после, 

све док није погинуо на неком другом месту. 

„Док ова рука не посвети, то је проста грађевина.“ – тешио га је 

његов батаљонски поп. 

„Док та рука не наплати...“- добацивали су попу други војници, 

кезећи се и намигивајући један на другог.  

Сада је, такву неку, а можда и ту исту, цркву, видео Цветин у 

свом сну. Ушао је унутар њеног наоса прекривен звезданим небом. 

Ту осети олакшање и немира нестаде, као да га тај нечастиви, стра-

шни дух, овде не може досегнути. Прође до нагорелих остатака 

иконостаса који раздвајаше олтар од остатка цркве, па крену и 

даље, до зида иза олтара. Примаче му се. Прстима га додирну и овај 

се, као ножем пресечен уздуж, од врха ка темељима, уруши. Указа 

му се икона Светог Луке, насликана на остатку зида, оној половини 

што остаде. Као да је тек осликана, па зазидана. Изнад иконе, у да-

љини, обасјаше га први зраци раног сунца. Виде да свиће нови дан, 

нова зора.  

У тренутку схвати да ту зору никад доживети неће. И заиста, ноћ 

уочи Светог Луке, који по старом календару, црквеном, пада на 18. 

октобар, а по новом, Грегоријанском, тринаест дана касније, поги-

нуо је Цветин Језеров, погођен снајпером, негде на ободима непо-

знате селендре, престонице околне пустаре чији су се становници 

разбежали пред разним униформама.   
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Препричавајући сан који је чуо од војника из покојникове чете, 

мајор Перуновић изостави да је Цветин погинуо исто онако хладно 

како је и живео, као да се од вечности спремао да сконча баш ту, 

тог тренутка.  

Причало се међу његовим саборцима да га је одала цигарета коју 

је запалио после вечере. Није повукао ни два дима. Окружен вечно-

шћу и тишином заборављених дана, прогнан међу звери пољске, 

озебао од росе небеске, његов се сан претворио у најсуровију 

стварност. Његова стварност постала је део Раушевог сна.  

И у том сну свирао је у Царству небеском са пријатељима, са тако 

великим саксофоном да су у њега могле стати све четири стране 

света, а на крају његовом, уместо лулице, била је рупа, огромна, 

која се повећавала. Из те рупе изашла је глава Каменог Лица, па ње-

гов врат, па тело до паса. Погледао је у Арсенија Рауша и рекао: 

„Када исте године умру двоје из исте куће, знај, умреће те године 

и трећи.“   

И те зиме Рауш, на прелазу у 1992. годину, схвати да се, уствари, 

и његов сан, попут сна Цветина Језерова, претворио у најсуровију 

стварност. У тој стварности разишла се држава у којој су живели на 

начин на који то нису хтели.  

У тој стварности почела се преображавати и стара кафана која без 

Каменог Лица није личила на себе, на jazz клуб у којем су се служи-

ли, поред пића, и шкембићи, као у сваком chitlin бару на западу. Без 

музичара и џем сешена, без варадинског бенда постаде оронула 

крчма ван града, са безвољним газда-Пером који је пио без границе 

и коцкао се са локалним барабама, све у намери да сам себе уништи 

и нестане пре следећег јутра, са Емилијом коју ништа, сем сећања 

није везивало за овај простор.  

Долазила би и малаксало седала за неки од столова са стране, пра-

зно гледала по кафани замишљајући како њен син и даље опслужује 

госте, хитро, пун живота, пун воље. Петар би јој, тек понекад, при-

лазио, између два пића или два дељења, замолио да му скува кафу,  

јер нико је не кува као она, молио да се одмори назад у дворишној 

соби, или на спрату, распитивао се код сталних гостију ко ће је 

одвести у град, у њен стан.  

Затим би се напијао до несвести, без воље за животом, без снаге 

за вођењем објекта, што је конобарица, нека црнка, избеглица из 

Сарајева, немилице користила и одвајала делове пазара у своје џе-

пове.  
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Зато су му се одгризла јутра од вечери.  

Зато није имао соли у зноју. 

„Теби је сваки дан остао до пола празан, изгледа.“- говорио би му 

Лађинов, ни сам не очекујући више ништа од живота и не надајући 

се ничему, пре него што би му се придружио у опијању.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

СЛОЖЕНА СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
 
 
„Сила која влада судбином свих живих бића назива се 

Орао, не стога што је то заиста орао, или има нешто за-

једничко с орлом, већ зато што се видовњаку приказује 

као немерљив угљеноцрни орао, усправна држања баш по-
пут орла што висином дотиче бескрај. 

Орао прождире свест свих бића која су трен пре живе-

ла на земљи, а сада мртва лебде према Орловом кљуну, по-
пут бескрајног роја свитаца. (...) 

 Орао размрсује те сићушне пламичке, поравнава их, 

баш као што штављач навлачи кожу, а затим их једе; јер 

те свести су Орлова храна. Орао, та сила која влада су-
дбинама свих живих бића, одражава подједнако и исто-

времено сва та жива бића. Према томе, човек се не може 

молити Орлу, тражити благонаклоност, надати се мило-
сти.“ 

 

Карлос Кастанеда   ОРЛОВ ДАР 

 

 

Седели су и тог зимског дана, јануара деведесет и друге, као и 

свих предходних дана предходних година, попили по неколико пи-

ћа знајући да, већ сутра, ништа неће бити исто као и пре. Опрашта-

ли су се са кларинетистом Дивнићем јер је овај, напокон, од позна-

ника из неке западне музичке компаније, добио гарантно писмо које 

му је широм отварало врата Јужноафричке републике. Захваљујући 

тој гаранцији напуштао је Нови Сад, град у којем је рођен, намера-

вајући да оде у неке, веровао је, сретније градове, углавном, што да-

ље одавде, тамо где постоји јасна граница између сна и јаве.  

Попивши последње пиће, наздравивши последњи пут, изашао је 

на главна врата, стаклена, не окренувши се. Са двадесетак минута 

закашњења, светлоплави аутобус украшен рекламним порукама са 

обе стране свог трупа, око имена саобраћајне фирме у чијем је вла-

сништву, на релацији Нештин – Нови Сад (преко Беочина и Петро-

варадина) прилазио је стајалишту испред кафане Царство небеско. 
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Неколико путника, нервозних од чекања и претучених промајом не-

свиклом на ваздушне баре, као убачени у туђе трагове, нестрпљиво 

је стајало на чистини чекајући да се аутобус заустави и отвори 

врата за пријем путника. Међу њима био је и Димитрије Дивнић, 

који је, до малочас, седео у кафани, са пријатељима, опраштајући се 

пре одласка на аеродром, пре одласка у Јужну Африку.  

Преостала тројица музичара из некадашњег бенда, Рауш, Нино 

Лазор и Богдан Лађинов, посматрали су га кроз стакла великих 

кафанских прозора знајући да га последњи пут виде, знајући да су, 

малопре, последњи пут седели заједно, попили заједно последње 

пиће, последњи пут наздрављали у једном гласу.  

Из неког непознатог разлога изгледао је уморно док је око њега 

цвокотало хладно зимско јутро. Под ципелама крцкао је залеђени 

снег стварајући звучни привид кретања кроз шуму, преко сломље-

них грана и опалог лишћа. Јануарски дан почео се са незнаних ви-

сина спуштати на кров кафане. Сама кафана, заспала испод леденог 

покривача, остављала је утисак божићних честитки наслаганих је-

дна иза друге, тако да су путници напољу изгледали као чаробњаци 

који су пролазили кроз њих.  

Леденице су се вешале о кров зграде бацајући се у простор и оста-

јући заувек негде између. Расплињене између неба и земље, вечито 

заробљене између жеља и могућности, саображавале су вечност чо-

вечију. Та вечност је идентична вечности зиме, односно трајању 

оног дела времена који изазива умор и лоше расположење, а које 

живи вечито умирући и опет рађајући се. Гледајући расејано у 

долазећи аутобус, Арсенијева душа као да се ломила у себи. Живот 

је стајао лицем према њему и настављао причу која тек треба да се 

роди. 

„Потребна је само једна искра патње, туге или бола, па да, изазва-

ни њоме, попут размаженог детета, навиклог да му се свака жеља 

испуњава, да му све тече као по лоју, почнемо размишљати о сми-

слу живота.“ - говорио је упорно Лађинов, без намере да икад пре-

стане, иако га нико није слушао:  

„Гурамо се у реду незадовољника жељних промена које нам наша 

физичка конституција не може омогућити, ми, горди господари пр-

ироде, немилосрдне убице које суверено владају светом. А после, 

збуњени загонеткама чија решења не знамо, у трену постајемо кро-

тки и уплашени, попут јагњета, па се покорно склањамо у страну 

пред једном од ретких ствари коју још нисмо упропастили, и 
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хватамо чврсто, као бика за рогове, за овај истрошени, видљиви 

свет, у којем после рођења долази смрт, правећи га, без потребе, не-

схватљивим и нејасним.“  

Нашавши задовољство у пролазности тела, а упадљиво надмено 

не обраћајући пажњу на понуде из вечности душе, нервозни људи, 

живећи без смисла, улазили су у аутобус. Пожудни погледи мушка-

раца испратили су неколико путница које су управо, из неке своје 

потребе, сишле. Ветар је односио нагоне поклекле пред налетима 

овоземаљских страсти које не трају дуже од младости. 

Пред непосредни Дивнићев улазак у раље отворених предњих 

врата аутобуса Рауш је схватио да води унапред изгубљен рат. То 

му је потврдио и Нино Лазор, седећи поред њега занесено освештан 

задахом монотоније и учмалости. Потпуно равнодушан у погледу 

своје судбине рекао је прекидајући монолог Богдана Лађинова: 

„Светина и дан данас прича да је Камено Лице виђао мртваке са 

гробља како ходају овим паркингом, а неки су, у касне сате, чак на-

враћали на пиће овамо. Да ли их Камени и сад послужује, ноћу, кад 

одемо сви? Да ли ће послуживати и Дивнића, једног дана, кад овај 

остави кости у туђем свету?“ 

„Дивнићева плућа су превелика за овај град. Њему требају већи 

простори за дисање.“- гледајући напоље одговарао је Рауш хладно, 

делујући прилично незаинтересован за било какав разговор.  

Након што су немо, погледом испратили одлазећи аутобус, Лађи-

нов је наставио да говори, набацујући црвени плетени шал око вра-

та тако да је овај, са светлозеленкастим, танким џемпером чинио 

складну целину. Говорећи, расејано је посматрао за столовима људе 

настојећи, на тај начин, сакрити нервозу.   

Рауш је, ту и тамо, климао главом готово и не слушајући га, једва 

гушећи у себи наносе безразложног смеха, рађане у покушају њего-

ве душе да се одбрани од сете и способне да у тренутку претворе 

дан у ноћ. Све изговорене речи настављале су, с тога, путовање тра-

жећи свог саговорника као кућа свој кров, као жетелац хлеб, као 

трава кишу, као промрзао Сунце. Ношен речима и гоњен својим по-

требама, као да су то била два слободна места, једно наспрам дру-

гог, таман за Нинослава Лазора и Арсенија Рауша, Богдан Лађинов 

је свој монолог завршио речима: 

„Ако је остатак света створен од божијих речи, ми смо Срби по-

следица његовог прдежа. Ако то не схватимо наша историја зауда-

раће на говна.“ 
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У први мах нико није разумео ову мисао, па га зачуђено погледа-

ше. Лађинов нагло заћута понашајући се као да је сам у простору,  

пуштајући да му замишљеност заспи на лицу.  

И мудрац умире као и безумник, помисли Арсеније Рауш, као да 

је, цитирајући Књигу пророка, постао спреман да у тренутку замени 

белину око себе за таму, најцрњу и најгушћу, да се рукама може 

опипати. Зато му срце изгуби наду о сваком труду под Сунцем, јер 

све иде тамо одакле је дошло, прах праху, а дах даху.  

Са њима у кафани седело је још три пута по двоје људи, те још 

два пута по троје, за разним столовима. Два усамљеника, сваки на 

својој страни, седели су за шанком. Један од њих био је газда-Пера. 

Аутобус Нештин – Нови Сад (преко Петроварадина) одлазио је са 

станице испред кафане. Кад стигне у град биће то, без сумње, поло-

вина његовог данашњег путовања. Другу половину је чинио попо-

дневни повратак назад у Беочин, Сусек и Нештин, временски поде-

шен тако да покупи раднике из прве смене у предузећима у којима 

су радили становници села уз Дунав.  

Арсеније Рауш је у једном тренутку скренуо поглед ка Нинославу 

Лазору, али га је одмах, приметивши како овај упорно наставља да 

ћути, вратио напоље, кроз стакло.  

Видео је неколико људи који су сишли из аутобуса, носећи са со-

бом своје недоумице и мисли, рукама намештајући оковратнике и 

закопчавајући зимске бунде, изненађени хладноћом која их је доче-

кала након топлог аутобуса. Неки ће одмах у кафану, поготово прва 

двојица што корачају у пару, ногу пред ногу, помисли. 

 
*** 

 

Иза њих двојице, асфалтним тепихом испред кафане где некад бе-

ше паркинг, у ходу се гегао буцмасти, проћелави човек јаких удова 

и онижег раста, којег је Рауш, прошлог септембра, упознао у Це-

нтру за културно унапређење. Журећи ка топлој просторији кафане 

обишао је, клацкајући се целим телом, ову двојицу руком покуша-

вајући да намести остатке косе на чело. Био је то залудан посао с 

обзиром да би лагани, хладни ветар већ у следећем тренутку поква-

рио сваки његов труд и опет нагонио накострешене, предуге длаке, 

пуштане да својом дужином сакрију ћелавост, на бескрајно увијање 

и дивљи плес.  
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Већ стижући до улаза у кафану преко рамена се окренуо и погле-

дом испратио аутобус који је, у даљини, хитао ка свом крајњем одр-

едишту. Димитрије Дивнић и остатак путника седело је у њему иду-

ћи свако за својом судбином, носећи у себи најдубље тајне своје 

личности.  

Нино Лазор и Богдан Лађинов су, сетивши се, из неког разлога, 

девојке у коју су некад давно, као средњошколци, били заљубљени, 

као по команди, у истом тренутку почели да о њој говоре Раушу, 

немоћни да се зауставе међу речима, гоњени непознатом силом 

израслом у њима самима. Говорили су као са два места, а Рауш је, 

несвесно климајући главом у знак одобравања, преузимао улогу па-

жљивог слушаоца, мада је за жену о којој су они говорили имао 

слуха колико и уплашени астроном за тамну страну месеца.  

Човек из COOLTOOR центра ушао је на велика, стаклена врата у 

кафану, а да нико није обратио пажњу на њега, нити на оне што су 

за њим улазили. Занесени свијим мислима, својим разговорима, 

присутни нису ни погледали ка вратима чија су се крила неколико 

пута ширила и враћала на почетни положај.  

Раушев поглед се, у неком тренутку, ипак, поклопио са погледом 

овог човека и он закључи да су те очи саткане од пролазности и 

смрти стотина и хиљада људи које је на свом путу кроз време упо-

знао те је, такав, одавно престао гледати мешање зиме са пролећем 

у душама људи око себе. Вешто избегавши слушање онога о чему 

су говорили Раушеви пријатељи човек нехајно махну руком поздра-

вљајући се са њим, па продужи седајући на прву слободну столицу 

за шанком. Запали цигарету и окрену се ка столу за којим су седели 

ови музичари из некадашњег џез бенда.  

Гледао је право у очи Арсенију Раушу и, чим је овај окренуо гла-

ву ка њему, позвао га лаганим тразајем главе к себи. То Рауш и учи-

ни схвативши да га он једини примећује у кафани - остали су били 

забављени другим темама.  

Богдан Лађинов је наставио да ослушкује одјеке својих забора-

вљених љубави на које га је, у шали, као расцветан у насмејаном 

вихору слатке прошлости, подсећао Нино Лазор. Скроз лево, је-

дном руком наслоњена на шанк, стајала је Емилија Језеров, говоре-

ћи нешто тихо газда-Пери. Он је, без имало обзира према саговор-

ници управо запалио цигарету од чијег дима су му очи добиле заму-

ћено бледуњави поглед.  
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Рауш скоро бесно, због Перине безобзирности, поглед врати ка 

Емилији и закључи да има на себи дугу хаљину са цветовима какве 

су одавно престале да се носе, да је преко ње обукла џемпер, дебело 

штрикан, од вуне, црне боје. Наставила је некакву причу у којој 

оправдава истинитост оговарања само са његове унутрашње стране, 

а суштину причања у празно потискује у смеру супротном од каза-

љке на сату, путем одласка у прошлост. Бар тако је схватио смисао 

онога што је говорила на основу речи које су, у кафанској ларми, 

успеле допрети до њега.  

Причала је још да сања сина тамо где се облаци смеју покислим 

дечацима, тамо где ће га свакодневно сретати, а неће га видети. 

Њен глас, гробни, једнак лавежу окрвављених паса, захтевао је 

страх и тражио је немир, ширећи око себе задах распаднуте леши-

не. Неспокојан бунтовник у њој, спреман да се побуни против реда 

у постојању, против устројства брижљиво осмишљеног, у трену је 

открио бес због немоћи да добије делић пажње од Пере, те похаба-

не иконе божије пред собом.  

Гледао ју је Петар, херој и кукавица у исто време, приправан за 

крај разговора и одлучан за његов наставак, очекујући од сваке сле-

деће речи разоткривање свега што се у његовом животу десило. 

Емилија сакри тугу у очима па, неочекивано, скрену поглед кроз 

прозор секући њиме равницу и, у исти мах, прекидајући даљи 

говор.  

Прозорско окно, окружено леденим крајевима, хладно, непоми-

чно, остајало је заробљено на самој граници простора унутрашње 

топлине. Раушу паде на ум да је и оно негде између, као леденице 

на згради, између собне температуре лета и спољашњег простора 

зиме. Између страсти и смирења. Да је састављено од откривеног 

севера обешеног ни за шта, остављајући трагове у свим водама 

света.  

Неки непознати човек, тек сишао са аутобуса, у дну сале је нерво-

зно листао данашње новине не држећи по својим џеповима ни трага 

од малопређашње хладноће због чега му се у њима роди празнина 

велика као три хектара орања. Други неки незнанац, за суседним 

столом, окруживао је себе сабласним тишинама, какве се не памте и 

не препричавају. Са њим, за истим тим столом, млада жена је ћу-

тала у пријатној хладовини света у који се улази само душом. Човек 

из COOLTOOR центра, трпећи све Арсенијеве боли због мноштва 
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нерођених реченица око њих, крајичком ока посматрао га је пушта-

јући сећању да потече његовим венама.  

„Добро, синовац, колико је времена прошло од нашег виђења у 

Београду?“ 

„Мислите у Центру за културно унапређење?“- Рауш је почео, 

опет, да му персира, без разлога, више по навици. 

„Ма јебеш Центар, то је било покриће за скидање пара које се из 

буџета дају невладином сектору. У стварности то не постоји.“ 

Изговоривши то сачека да се Рауш поврати од изненађења, од не-

веровања. 

„У стварности постојимо само ти и ја. И наш договор. Сећаш ли 

га се још?“ 

„Ок, сећам се, али он се више ни на шта не односи.“ 

„Мислиш?“ 

„Наравно. Па Дивнић је управо отишао преко, зар не?“ 

„Да он је збрисао кад је већ направио брљу овде. Бар да је отишао 

пре.“- замишљено додате загонетни човек, па нестрпљиво настави. 

„Суштина мог проблема је проклијало семе које је он овде поса-

дио, па сад и мало дете прича о Перуновој клетви, о трећој смрти 

које вуку предходне две, и ја, просто, нисам довољно моћан да то 

зауставим.“ 

Рауш се крајичком усана осмехну, па престаде да му персира сма-

трајући да пред собом има некаквог чудака. 

„Због чега ти је толико битна та прича? Какве може имати после-

дице то брбљање?“ 

Чудни лик га погледа разгораченим очима. 

„Какве последице? Зајебаваш ли ти мене или си заиста глуп? По-

чињеш да ме нервираш таквим питањима. Зар не разумеш да све 

функционише на принципу: теза-антитеза-синтеза? Читај мало књи-

ге, разну литературу, немој само дувати у онај твој инструмент. Да 

читаш знао би како се, с времена на време, појави неки паметњако-

вић који капира да цео свет постоји на овом принципу. Укапира, па 

после прди свима редом. Онда ми морамо да гасимо пожар.“ 

„Ко то ви?“ 

„Па ми, ђаволе, сакупљачи људских душа. Деструктори! Ми који 

живимо од човечанства.“ 

„И како бих ја могао да вам помогнем?“- заједљиво упита Рауш 

све више себе уверавајући да је човек пред њим некакав ментални 

болесник. 
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„Могао би, момче, још како би могао. Гледај шта раде ови око 

тебе, са којима се дружиш, па ме обавести на време о њиховим 

активностима, да ми опет не побегну у свет и почну тровати народ 

где год се појаве.“  

Док је то говорио човек показа руком по кафанској просторији, па 

мало повисујући глас, настави: 

„Ослушкуј шта говоре, шта раде, па ме редовно обавештавај. Шта 

је? Шта блејиш у мене? Хоћеш ли да будеш велики песник или 

прдина бара? Избор је на теби, а ја могу да ти учиним и једно и 

друго.“ 

„Ма, не могу, друже, ко год да си. То су моји пријатељи!“ 

„Ајде, бога ти, пријатељи. Па ти их и не познајеш.“ 

„Како то мислиш? Па овде сам свирао скоро десет година, све до 

мобилизације.“ 

„Добро, кад су ти драги и кад их знаш, реци ми како се презива 

онај дебели, матори, што седи са кевом од покојног Каменог.“ 

„Зове се Петар. Зовемо га Светипера.“ 

„Ама, како се презива, мајковићу, шта се правиш луд. Кажи ми 

његово презиме.“ 

„То не знам.“- признаде Арсеније Рауш. 

„А, видиш, вајни пријатељу, ја знам.“- одврати лик, па викну: 

„Хранићу!“ 

Петар се окрену ка њима да види ко га зове, па кад угледа Арсе-

нијевог саговорника, готово са усхићењем скочи са столице и крену 

ка њему да га поздрави: 

„Ооо, гос-н Перуновићу, кад сте ушли да вас нисам видео?“ 

Лик намигну Раушу, па рече кратко: 

„Јел' видиш ко је коме пријатељ? Овако се теби никад није 

порадов'о.“ 

Рауш је изненађено занемео посматрајући, тако без речи, сцену 

ко-ја се одигравала пред њим. Видео је како се ова двојица загр-

лише и пољубише три пута („Три пута!“- запањено закључи) и, 

након тога, седоше на крају дворане, за неки сасвим усамљени сто, 

где у срдачном разговору својим реченицама заплесаше између ва-

тре и осмеха. Њихове речи се одвојише од остатка кафане као да 

никад неће проћи прстима кроз смрт, него ће и у немерљивој време-

нској даљини једнако причати.  

Нехајно их је посматрао Арсеније Рауш док су разговарали у ми-

слима носећи сећање на смрт Каменог Лица, Илије Љубишића и 
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Искре, водитељке са локалне телевизије. Отац, син и, могло би се 

рећи, снаја. Повеза их па закључи, кад умру двоје из исте куће, те 

године ће... 

Шта се овде догађа, упита се. 

Премален за решење, уплашен од тајанствених предања и прокле-

тства судбине, налазио је себе, своје биће, далеко од ничега, од не-

рађања, достојног нивоа узрока и последица, трошећи увредљиво 

мало напора и снаге свеукупне силе постојања. Створен од вечно-

сти, од непрекидне тканине протицања, носио је своје забринуто 

лице мало изнад запенушаног решења, мраморног, или сивог, ду-

бљег од понора, лице од лишћа откинутог са дрвета познања добра 

и зла, способно да иструли и натопи земљу лажним сведочанством.  

С времена на време прошао би руком кроз косу откривајући све 

већи број седих длака које су му корачале главом, носећи старост 

на својим ципелама.  

Затим би погледао кроз прозор, у небо са којег је иза белих облака 

извиривало бледуњаво зимско Сунце. Лица људи који су седели у 

истој просторији, лица његових пријатеља Лађинова и Лазора, са 

проласком сваког временског тренутка постајала су му све даља, 

све непознатија. 

 

*** 

 

„Па ми, ђаволе, сакупљачи људских душа. Деструктори! Ми који 

живимо од човечанства.“- још му је у ушима одзвањала реченица 

тајанственог човека изговорена током малопређашњег дијалога, чо-

века којег Светипера беше ословио са „гос-н Перуновић“ кад је, 

напокон, почео обраћати пажњу на своје окружење и остале прису-

тне у кафани. Посматрајући њихова лица схвати да их је већ све ви-

део у својим духовним лутањима, не овако малодушне као сад, већ 

слободне у срцу, потпуно у складу са унутрашњим делом њихових 

бића.  

Знао је ове птице много боље него што су могле и да претпоставе.  

У једном тренутку, без повода и неког посебног разлога, поведе 

се жив разговор између Богдана Лађинова и Нина Лазора, који пре-

киде његово посматрање. Самим током разговора је, својим потпи-

тањима, управљао Лазор, иако се то на први поглед не би могло ре-

ћи, јер је Богдан, по свом старом обичају, много више говорио.  
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Мада се то на Раушевом лицу није примећивало, он остаде у до-

диру са оба пара, пратећи не само разговор своја два пријатеља, већ 

и, по покретима руку и мимиком лица, покушавајући да досегне 

тајну дијалога вођеног за удаљеним столом, тамо где су седели Све-

типера и дотични Перуновић. Настојао је да открије тајну запечаће-

ну са седам печата, далеко од ушију, спојену са сопственим сном 

света видљивог и уморену сопственим умором света невидљивог, а 

која се, ипак, одигравала пред његовим очима. Тајна се састојала у 

његовој жељи да сазна шта су деструктори који живе од човеча-

нства, а да притом не угази у огњени ветар заблуде. 

„Ово је време кад вукови једу, па цареви.“- говорио је Богдан Ла-

ђинов, вероватно одговарајући на неку од Лазорових упадица. 

Сада је и он, Арсеније наиме, био у њему, том времену, браде за-

петљане од немирног сна, супарник ветру насталом у повечерју жи-

вота, ни голем, ни смео, заједно са својом насмејаном сенком спре-

ман да у времену умре, а у вечности живи.  

Понашајући се као да у царској одежди седи на прелепо украше-

ној столици, као да му на прстима спава прстење које се пере опа-

лом водом једном месечно, као да му је у крилу пентикостар укра-

шен смрзнутим коцкицама вина, као да између палца и кажипрста 

држи оловку дрвењачу са срцем од окамењеног угља, а на леђима 

терет, већ поменуте, тајне запечаћене са седам печата, није схватао 

да се све судбине, па и његова, безусловно завршавају широм неви-

дљивих граница земље обичних људи, у даљинама до којих, по пра-

вилу, уснула срца не долазе, у којима се још увек расађује љубав, 

слепа попут костију, зарад које се умире да би се живело.  

Време његовог сањарења је прошло када су се опростили газда-

Пера и гос-н Перуновић, па овај поново приђе шанку где је, непоми-

чан, седео Рауш и наручи пиће за обојицу. 

„Претпостављам да је вињак и даље твоје пиће.“- победоносно се 

насмеши лик. Рауш потврдно климну главом, па упита: 

„Јел' теби, друже, Перуновић презиме или некакав шпицнаме?“ 

„Није битно. Зови ме како хоћеш. Иначе, право име ми је Чак 

Норис.“ 

Рауш се тако изненадио да нагло леђима тргну уназад, те умало не 

паде са столице. 

„Шта, то ти је право име?“ 

„То ми је право име.“- потврди саговорник. 

„Свашта, како неко може тако да се зове.“ 
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„Мислиш да лажем?“ 

„Наравно да лажеш. То није име. Не може се неко звати као амер-

ички глумац.“ 

„Ја нисам, мајсторе, добио име по њему, нити сам икад чуо за 

њега.“ 

„Па, добро, да је и тако, ко је могао да ти кумује тим именом? У 

ствари, знаш шта, такозвани Чаку Норисе, много ти лажеш.“ 

„Немој да те ту ништа изненађује.“- Перуновић пређе преко њего-

ве упадице као да је није чуо:  

„Ја не робујем обичајима и традицији и нисам нешто емотивно ве-

зан за та ваша јужнословенска лична имена. Уосталом, ако ми не 

верујеш могу да ти покажем личну карту.“ 

Извади исправу и Рауш је нестрпљиво узе из његових руку. 

„Полако, клипане. Поцепаћеш је.“- шеретски му добаци намигну-

вши. Рауш погледа у личну карту и увери да се дотични заиста зове 

тако. 

„Свашта. Ко ти је то могао издати?“- промрмља некако више за 

себе. 

„Јеси ли ти луд, бре? Шта има мени ко и шта да издаје? Па ја сам 

измислио лична документа.“  

„Добро, де, капирам. Ти си свемоћни деструктор, ма шта то зна-

чило.“- заједљиво, нервозно, са повишеним тоном рече Рауш. 

„Шта то значило.“- понови ћелави спрдајући се: 

 „Шта то значило. Јеси ли ти глуп од скоро или си то наследио на 

рођењу?“ 

„Слушај, пријатељу,...“- Рауш хтеде да устане не желећи више да 

трпи вређање. 

„Добро, добро, извини.“- овај спусти лопту:  

„Моја грешка. Mea culpa. Ја заборављам да ви људи гледате на 

ову креацију другачије од нас.“ 

„А ко сте, тобоже, ви?“ 

„Није тобоже већ стварно. Него слушај ме, па ако можеш, разуми. 

Дакле, постоји мноштво просторно–временских димензија у свеу-

купној креацији, а ви их, мислим на човечанство уопште, сем ове 

једне, због своје духовне и менталне ограничености, нисте ни све-

сни. Ви, људи, колико сте, у својој надмености, глупи, до скора сте 

веровали да сте центар космоса, да се Сунце и сав остали небески 

свет врти око Земље, а и данас, исто тако, мислите да сте духовни 

центар васионе, да је човек и сав живи свет на земљи створен онако 
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каквим га представља модерна наука и разне религије не разматра-

јући, уопште, могућност да сте у криву! Као, послао је Бог свог си-

на на земљу да спасе човечанство. Није него!  

Кажете – гордост је највећи грех. Па, зар није горда сама помисао 

да би Креатор свега вама видљивог и невидљивог, послао ништа 

мање него сина свог јединородног, а све ради спасења човековог. 

Јако сте му ви мудо!  

Нисте ни свесни колико сте шупљи, поготово у поређењу са дру-

гим, безбројним, манифестацијама свеукупног стваралаштва.  

Стално упадате у исту грешку сујете и обмане, па док говорите о 

слободи и демократији људе и даље спаљујете на ломачама спрда-

ња и неверовања. Ви сте умом својим и даље у ономе што називате 

средњи век мрака и безумља, па непрестано стварате слику света 

онакву каквом су вам је сервирали други, са својим познавањем 

историје како су ти неки други желели да знате, а сваког ко изађе у 

јавност са другачијом визијом ви сматрате за човека поремећене па-

мети. И ти мене посматраш као менталног болесника не верујући 

ни реч о овоме што ти говорим, је л' тако?“ 

Рауш у неприлици затресе главом на начин који је одавао само 

његову збуњеност и ништа више. Човек испред њега се благо, очи-

нски, насмеши, па настави: 

„Нећу утицати на тебе и твоје закључке, јер мени, то јест нама не-

заситим ждерачима људских душа, апсолутно одговара ваше незна-

ње. У заборав баци ове речи далеко од себе, у таму најдоњу, урами 

их попут иконе и клањај им се, учини што ти је воља, свирај и даље 

у ону твоју металну сурлу или немој свирати, сликај или не, шетај 

поред реке или пецај, ради било шта или не ради ништа, прилагоди-

ћу се твоме избору и нећу те везати никаквим заклетвама. А ако, 

нек све што ти кажем остане међу нама, будеш поверовао у ово што 

ти говорим, онда веруј до звезда и даље, нека твоја вера направи 

чуда и на истоку и на западу, нека надвлада ратове и освету, клетву 

и очајање. Ако, захваљујући својој вери, учиниш макар и најмањи 

помак легаћеш весео, не у кревет, већ, кашћемо, у гнездо мирисног 

рузмарина. 

Пази шта ти кажем, ова вера ће те једино спасти, као последња 

сламка већа од највећег чамца, сувља од сунца и топлија од ока. 

Једино ће те она довести истини на прагу онога, а дати утеху у путу 

овим светом. Јер, док се плету змије око пета вас несретника, уста 

обичне глупе светине биће препуна великих речи о правди, једнако-
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сти и слободи, демократији и хуманизму, а незнају, јадници, да ни 

осмех не могу сакрити од нашег погледа.“ 

Човек отпи из чаше мало црног вина, па видевши да га Арсеније 

Рауш помно слуша, опет настави: 

„Нисам хтео да ти све ово кажем, али, пошто те је овако заинтере-

совало, гре'ота би било да не сазнаш пуну истину.  

Дакле, једна од највећих заблуда којима сте изложени је да сте ви 

бића која су врхунац стварања и којима је сав универзум прилаго-

ђен. Треба ли да те подсећам да су 7. јуна 1494. године у Тордеси-

љасу тада поморске силе Шпанија и Португалија склопиле спора-

зум о подели Новог света, данашње Америке. Ти си то, вероватно 

негде и прочитао, а можда и ниси, није битно - ја сам, да знаш, при-

суствовао лично том потписивању. Владари и учени људи те две 

земље у својој опијености и жељи за пљачком нису се запитале да 

ли можда у тој новој земљи живи нека напреднија цивилизација 

која ће њих делити - подразумевало се да су Европљани ти који се 

питају. Слепци, тиме су дали за право цивилизацијама напреднијим 

од себе да њих деле. То је универзално правило које важи за све 

који живе у оном мноштву просторно-временских димензија које ти 

поменух на почетку. Како судиш тако ће ти судити, је л' тако пише 

у Библији, синовче?“ 

Рауш, који није читао Свето писмо, као и већина његовог нара-

штаја васпитаваног по, у земљи владајућим, догмама марксистичке 

идеологије, гледао га је бело, тупо, без икакве мимике на свом 

лицу.  

То саговорника није збунило, па настави монолог. 

„Е, сад, постоје тајне постања које ми, велики управљачи, па-

мтимо и помно чувамо, док те тајне код вас, простог човечанства, 

данас опстају само у замагљеним веровањима и нејасним обичајима 

осталих иза најстаријих култура као што су древни Вавилон и 

египатска школа мистерија, традиција Маја и тајанствених Анаса-

зија, цивилизација Олмека и Запотека, усмених предања аустрали-

јских Абориџина и афричких Догона, тајних шифри Ји Ђинга и Ве-

да, старословенских и старогерманских легенди о Световиду и 

Мерлину, као и, на око, поучним причама, а уствари шифрованим 

тајнама, у Старом Завету Светог писма.  

Остаци тог, савременој цивилизацији, непознатог света и данас се 

налазе широм планете, али само ретки људи их гледају као такве, 

док их већина тумачи као загонетке интересантне туристима и ко-
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ристи за лако згртање новца од истих. Нико још није решио тајне 

пирамида мексичких и египатских, кинеских и мајанских, Stone-

henge-а и камених статуа, зидова и хијероглифа Ускршњег острва, 

келтског Glastonbury Tor-а и малтешког Hypogeum-а, подводних 

остатака цивилизације источно од Јапана, као и мноштва мистерија 

на које нема одговора: бермудског троугла, Nazca линија, Mt. Shasta 

и Quetzalcoatlа, либанског Balbekа и киклопских зидовa Saksa-

jvumana.  

Само ретки људи знају истину да су цивилизације напредније од 

ваше овде биле пре вас, да су и данас овде, те да ће бити остати 

овде и у будућности. Та истина не извире из једног извора и не 

расте из једног корена већ из мноштва и свуда се поклапа у чиње-

ници да је кроз све време трајања ове планете на њој била гужва као 

на аутобуској станици: једни су долазили, други одлазили, трећи 

пребивали, четврти нешто експериментисали, пети сада пребивају, 

шести тек намеравају да дођу, а нико од њих нити шта пита човека 

нити иоле мари за њега и његово мишљење.“ 

Човек испи своје вино, па, погледавши у Арсенијеву празну чаши-

цу, махну конобарици и, универзалним кафанским речником, пр-

стом у ваздуху начини круг, што је она правилно разумела и донела 

следећу туру пића. Док је трајао овај процес обојица су ћутала, сва-

ки задубљен у своје мисли.   

Службеник некадашњег COOLTOOR-centra све време је гледао 

Рауша право у очи, због чега овом постаде скоро непријатно.  

По одласку конобарице Рауш се, ненадано, охрабри, па упита:  

„Зар ти смеш о томе тако отворено да говориш?“ 

Глас му је звучао иронично, што лик примети: 

„Ти још увек ниси сигуран јесам ли ја некакав бубулеја, или не, је 

л' тако? Е, у томе и јесте цака. Кад би ти, лежимире, и поверовао у 

ово не би могао ником да причаш, јер би сви мислили да си одле-

пио. То је наш савршени механизам. Црну овцу не елиминише пас 

чувар, нити пастир, већ остале беле овце које и нису свесне зашто 

се понашају на неки одређен, матрични начин све мислећи да тиме 

бране своју слободу. Заборављаш да смо ми, hommo destructors, у 

односу на вас, људску врсту, прави генијалци.“ 

Рауш је, поново, почео губити стрпљење: 

„Знаш шта, паметњаковићу. Ја имам своје име, потпуно нормално 

име, а не као ти, и немој више да ме називаш поспрдним надимци-

ма, је л' ти јасно?“ 

http://www.alternativnahistorija.com/AH4.htm#17
http://www.alternativnahistorija.com/AH4.htm#17


139 

 

„Прими моје извињење. Сматрај да је то licentia poetica. Као пе-

сник, разумећеш.“- хладнокрвно одврати саговорник. 

„И друго, што ти себе зовеш некаквим деструктором. Јеси ли ти 

неки хеви металац, панкер, или шта? Је л' то име неког рок бенда?“ 

Човек, дубоко уздахнувши, настави: 

„Види, човече, ако дозвољаваш да те тако ословљавам, о томе, 

свакако, има шта да се говори, али сматрам да није још време да ти 

откријем тајну. Уосталом, немамо ни времена, јер се твоји пријате-

љи управо спремају да крену.“- заврши деструктор, па главом пока-

за ка столу за којем су седели Лађинов и Нино Лазор. 

И, заиста, у следећем тренутку, ова двојица, ван свих предвиди-

вих токова стварности, устадоше са својих столица. Испивши оста-

так вињака Арсеније Рауш учини исто за шанком, те крену ка њима 

и не погледавши више човека са којим је управо разговарао. Док је 

Лађинов плаћао пиће Рауш схвати да се његов дух, његово срце у 

потпуности вратило у видљиви свет, па коракну ка излазним врати-

ма, збуњен, пратећи у стопу своје пријатеље који су настављали ра-

зговор. Само се једном, већ прелазећи преко прага, накратко, освр-

нуо ка столици за шанком где је до малопре седео са самозваним 

деструктором, али тамо више није било никога. 

Поред њих, напољу, поред пута и даље, ка граду, сањарило је сне-

гом отровано дрвеће замотано у своје  оголеле  крошње попут 

озеблог скелета.  

„Ко ти је онај?“- упита Лазор. 

„Ма нико, неки познаник Каменог Лица.“ 

„Зар се Каменог још неко сећа?“- одбруси Нино Лазор. Лађинов, 

треперећи гласом о црне гране стабала, сматрао је да би требало не-

што рећи на тему кратког живота Павла Језерова, познатијег као 

Камено Лице. 

„Да је имао соли у зноју, не би му живот протрчао пред очима к'о 

подивљали коњ.“- говорио је.  

Лазор је објашњавао како они треба најбоље да га разумеју јер су, 

попут сваког музичара, свесни да на крају њихове последње песме 

станује тишина, па опет свирају. Неуморни саговорник би га одмах 

пресецао питањем на који нико није имао одговор. 

„Зар је свака песма написана само зато да би ми умрли у њој?“ 

Затим би, не сачекавши одговор настављао неуморно да мудрује.  

„Да смо сви ми имали соли у зноју, не би нам се јутра одгризла од 

вечери, него би нам дани текли као по лоју.“ 
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Када им је на челу почео избијати хладан зној, а у слепоочницама 

стало пулсирати попут надолазећег поднева, завршили су овај ра-

зговор безразложно жедни и отишли мислима у бескрај, погледа 

упртог горе, ка граници поднебесја. 

 
*** 

 

Под утиском разговора, загрљен у прегршт питања без одговора, 

Арсеније Рауш је то поподне живео далеко од свачијег интересова-

ња. Безброј недоумица нагло је окружило његов живот чинећи га 

све даљим од радости и патње, среће и несреће, успеха и пораза. 

Превише је тајни и откровења кружило около, компликујући тај 

живот бешумно и одвише индискретно да би га, још увек смушеног 

и уплашеног, довеле на светлу страну књига старозаветних про-

рока.  

Сматрајући да су све тајне наговештене у светим библијским спи-

сима почео је, уз велику дозу нескривеног интересовања, читати 

ову књигу. Не трудећи се, баш, да то читање прерасте у проучавање 

исте, али ипак, налазећи понеке одговоре на своја питања не само у 

разговорима Адама са натприродним бићем којег зове Господом 

већ и у сличним разговорима Аврама и Мојсија.  

То небеско биће којем се Аврам моли, тај немилосрдни Јехова под 

чијим благословом се затиру народи и пале туђи градови, Арсенију 

се учинио сасвим подесним за улогу деструктора, па постиђен због 

те помисли, због тог богохулништва, склопи књигу и остави, поно-

во, у преградак витрине да самује годинама, непримећена, одвојена 

од свих  токова стварности у којој се налази, на исти начин на који 

је то чинила од момента када је донешена у кућу, па до ове вечери, 

када је, напокон, неко обратио пажњу на њу.  

Након тога, као да су се на неки тајанствени начин отелотворили 

пред њим, преци су саставили своју самоћу са његовом што је за 

последицу имало саображавање њихових хтења са његовим страхо-

вима.  

Након јутра када је одишао Duke Дивнић дошло је вече, па и 

наредна ноћ. А и шта би друго!? 

Одакле је дошла та ноћ, ноћ што га је до јуче гледала из будућно-

сти, одакле су дошле све оне знане и незнане речи које су допуто-

вале са Перуновићем овим беспућем постојања? Уплаши се могу-
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ћности да је откривена му тајна заиста реална, постојећа, да се на 

њој заснива сав познати свет.  

И Петроварадин, град који је сматрао својим.  

Премали је он, знао је, за борбу са свим тим силама, са силама о 

којима не зна ништа. Ако би сам изашао пред њих, шансе су му ра-

вне нули. Мора имати савезнике, познате, оку његовом видљиве. 

Мора имати људе, нове људе, људе који граде, о којима је већ писао 

у својој књизи поезије, изашлој на Велики Петак прошле године. 

Како их одабрати, питањима је наставио ток мисли. По којим кри-

теријумима? Сме ли да их увуче у борбу у којој могу и живот свој 

изгубити. С друге стране, да ли је морално не обавестити човеча-

нство о његовом пореклу, о смислу његовог постојања?  

Сме ли да буде горд и постави себе за координатора тог савеза 

просветљених људи, практично за њиховог вођу? Хоће ли га они 

прихватити као свог лидера, свог учитеља, свог просветитеља?  

А можда је најбоље да све игнорише и препусти се судбини! 

Узео је у руке своју збирку поезије, отворио корице и летимично, 

читајући стихове, ломио се у избору пред њега постављеним - хоће 

ли издати своје пријатеље и почети да ради за овог загонетног Пе-

руновића, по свему судећи, агента у служби тајних владара света о 

чијим се мистериозним и нечасним пословима већ нашироко пише 

по штампи и говори на телевизији, који намеравају да скрше кичму 

овом неупућеном народу, после чега му следи награда у виду нових 

поетских збирки, славе и свега што иде уз то, или ће одбити сара-

дњу и остати без свега.  

Попут Фауста, треба ли да направи уговор са Мефистом и дарује 

своју душу за овоземаљска задовољства.  

Другим речима, хоће ли постати велики песник или не? Хоће ли 

му живот постати простор у који се склањају људи чије су капе пре-

пуњене лажним осмесима? Ех, да је дунавска обала, вода која носи 

све, лакше би му било.  

Погледа поново у отворену књигу.  

Иако је издање финансијски помогла респектабилна Кооперати-

вна банка, интернационално препознатљива као Koopbank - што се 

и овом приликом уредно напомиње због законске обавезе према из-

давачу - не би се могло рећи да је њен технички ниво у складу са 

штивом који је налази унутра.  

Међутим, то ни мало није бринуло Арсенија Рауша, срећног што 

је рукопис уопште угледао светло дана. Сада је, гледајући безвољно 
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штампарке грешке због којих су постојале извесне нетачности у 

импресуму, одложио лични примерак књиге у страну, на сточић, и 

неодређено, мутно, погледао кроз прозор свог стана ка Тврђави. 

Има ли наде за овај нараштај, за све оне пензионере што неуморно, 

маратонски играју шах на бетонским терасама у близини реке, у 

срцу кријући своје страхове од блиске смрти, за заљубљене парове 

док пролазе држећи се за руке, потпуно незаинтересовани за судби-

ну осталог света, за голубове у у потрази за храном, за оголело др-

веће, за ветрове, за ово мало варљивог, зубатог зимског сунца под 

чијим светлом се кришом увлачи хладноћа у кости да се то осети 

тек после неког времена проведеног напољу.  

Има ли наде за наш свет, и за све светове колико их постоји, 

питао се. После тога, већ у неком следећем тренутку помисли да је 

писао ову поетску збирку у намери да добије одговор од оног ко зна 

структуру свеукупне креације – има ли игде наде за свет који 

познаје. 

Изгубљена у простору између реалности и привида, књига у ње-

говим рукама покушавала је из себе да истисне све разлоге који зах-

тевају чување тајне и задржавање казивања потребног за спознају 

истине о људима чији животи осташе далеко иза хоризонта истори-

је. Мада не на први поглед, истина која се, ипак, промаљала кроз 

редове написаних стихова, пар пута прекуцаних на старој писаћој 

машини и предатих заинтересованом издавачу, представљала је са-

мо пут што води до читаоца који је благочестиво из наручја светло-

сти узео мало овоземаљског времена да би га посветио ишчитавању 

ових стихова, и ништа више.  

Шта је у њој привукло Перуна да му се приближи и понуди му 

сарадњу, беше му потпуно нејасно. Да ли непроспаване ноћи, изго-

реле у жељама и жудњи да се дело оконча, дани проведени у мале-

ној соби са погледом на околне баште, а сви они и све оне, они дани 

и оне ноћи, склопљени у године у којима писао је и живео?  

И кад је завршио целу збирку, кад је, најзад, завладала та велича-

нствена тишина на крају последње песме, опет је остао пут ка непо-

верљивим издавачима, без воље и без новца, читаоцима без жеље, 

људима од утицаја, скривеним у чланству политичких странака, без 

памети и образовања.  

Ех, и он сам, тај пут, бивао је проткан разноврсним догодовшти-

нама од којих би се могла направити нова прича, помисли Рауш уз-
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дахнувши и погледа ка тој својој поетској збирци чија га је насло-

вна страна посматрала са горње плоче сточића. 

 
*** 

 

Иако је већ после пар дана, а потом и седмица, очекивао да ће 

опет видети мистериозног деструктора, то се није догодило. Живот 

је пловио даље кроз време, а Арсеније Рауш као да је остао загла-

вљен у утроби некаквог метафизичког тунела, окружен хладноћом 

камена и јеком бестрагије.  

И даље у недоумици да ли жели остати творац речи, закључи, из 

неког разлога, као по предосећању, да ће то његово празно доба 

трајати дуже од једног обиласка Земље око Сунца, те да је споља 

ограничено дубином очекивања за поновним сусретом са гос-н Пе-

руновићем. Као да му се у живот почело мешати виђање овог и оног 

света, постаде сумњичав у реалну основу свог присуства, па стаде 

као укопан на путу ка будућности.  

Све је, некако, пролазило поред њега, људи, догађаји, само је он 

стајао на једном месту, укопан у очекивању промене чији би узрок 

било поновно деструкторово појављивање. Одлазио је у Царство 

небеско у нади да ће га тамо затећи. Одлазио и враћао се, но њега 

тамо не беше.  

Виђао је неке нове, непознате људе, слушао је неку нову музику 

која је израњала из најдубљих понора људског понижавања, седео 

са преосталим пријатељима и познаницима вртећи исте речи и ре-

ченице по хиљаду пута.  

Једном приликом, имао је среће да затекне газда-Перу трезног. 

Видевши како седи сам за столом примаче столицу, па седе и он 

преко пута њега. Упита га за Перуновића, којем се овај тако обрадо-

вао ономад. Петар га је гледао бело, без речи, тако да Раушу, го-

тово, постаде непријатно. Скоро се и покајао што је начео ову тему. 

Нек иде доврага, помисли, ту нису чиста посла. 

„А што ти питаш за њега?“- одврати му, после дужег ћутања, 

Петар.  

„Па, видео сам, матори, како си га радосно поздравио при виђењу. 

Помислих, да ти није неки род.“ 

„И више него род. И више ми је од радости. То је ђаво којем сам 

продао душу своју. Но, не смеј се, то је прави ђаво.“ 
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„Па, добро, рек'о, имали смо некакав договор нас двојица, па сад 

га нема, не знам како да га нађем.“- почео је, у недоумици, Арсени-

је говорити неповезано. 

„Окани се ти договора са њим. И ја сам се договорио, па сад гле-

дам својој несрећи у лице. Зајеби ти њега и не тражи га више.“ 

„А видиш, ја све мислим да је у питању неки лудак који иде около 

и плаши људе суманутим причама.“- настави Рауш помирљиво. 

„То је више од лудака, буди сигуран. А шта сте се договарали вас 

двојица?“- одједном се заинтересова газда-Пера. 

„Па, обећ'о ми је да ће спонзорисати моју нову збирку поезије. И 

да ће је рекламирати.“- невољно му одговори Рауш знајући да 

газда-Перу поезија интересује к'о лањски снег. 

„Ха, знао сам. Чит'о сам ја свету књигу. Тај сотона је и Христосу 

обећав'о владавину над светом ако му се приклони, па како неће и 

било ком прдавцу, као што си ти. Сад можеш да бираш, или ћеш 

бити чувени, уважени песник којег ће на телевизији питати за ми-

шљење о свему и свачему, или ћеш на своје знање моћи слободно 

да заборавиш, јер ником неће бити потребно. Он ти нуди врапца на 

грани, а не голуба у руци, то ти кажем ја, Петар, који је завршио све 

животне школе.“- трепчући као човек коме је ветар нанео прашину 

у очи газда-Пера је ово причао брзо, стиснутих шака спремних да у 

трену окрену дан наглавачке и на тај начин раздвоје море од 

приморја.  

„Но, не секирај се ти ништа.“- настави затим: 

„Ако ти је понудио погодбу, онда ћеш га сигурно опет видети, али 

не кад ти будеш хтео, већ ће те он потражити у његово време. Од 

свих вођа народних и препородитеља, лелемуда у чије се име куну 

будале које јуришају на барикаде и гину у револуцијама, једини он 

обраћа пажњу и на нас, обичан, прост свет.“ 

Док је Петар говорио, Рауш је на његовом лицу откривао трагове 

које је живот остављао за собом, боре на челу и око очију. Оне су се 

набирале и равнале са сваком изговореном речју, одајући утисак да 

му се очи смањују и под притиском испупчења на јагодицама по-

влаче према слепоочницама.  

Док су се временски таласи одбијали од њих гушећи их својом 

мешавином бола и радости и стварајући од своје суштине непрегле-

дну масу човечијем уму несхватљивих узрока и последица, Рауш је, 

готово између две реченице, два слова, схватио да ће деструктора 

видети само ако то заиста буде желео. Ако човек нешто тражи, наћи 
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ће то што тражи, не због некакве случајности или повољног стицаја 

околности, већ зато што његова жеља привлачи то.  

(А желео је, још како је желео, да му се на тржишту књига нађе 

још једна збирка поезије, друга, којом би се пробио у сам књижевни 

и интелектуални врх. Тако би надоместио све своје недостатке, 

испунио све своје снове, заменио све своје импровизације на саксо-

фону чврстим мисаоним везама на папиру.)  

Закључио је да су сви људи на овој планети огрнути некаквом 

стално променљивом фреквенцијом постојања. Људи који у одређе-

ном тренутку имају исту фреквенцију, они се тог трена налазе једно 

поред другог. Рауш и Петар сада су, из тог разлога, на истој фрекве-

нцији постојања. Са повећањем разлике у њиховим фреквенцијама 

постојања повећава се и њихова међусобна удаљеност.  

Бројећи узавреле минуте побегле испод сенке зидног сата, Арсе-

није настави у себи монолог: 

„Тај проблем, разлику фреквенција између мене и Перуновића ре-

шићу тако што ћу својим духовним оком стварати психичке слике 

онога што желим постићи. Тако ћу, тим сањарењем, тим маштањем, 

убацивањем у туђи поглед, свеједно, учинити да се моја жеља из 

мисаоне форме почне обликовати и у физичкој реалности. Зато ћу, 

свако вече и свако јутро, стварати слику у којој срећем деструктора, 

и на тај начин, елиминисати разлику у нашим фреквенцијама посто-

јања.“ 

И после, када је завршио разговор са Пером и отишао из Царства 

небеског, идеју визуелизације, како се у гностичком херметизму на-

зива ова метода, није заборавио. Она му је временом окупирала и 

ум и тело. Она му је постајала циљ којем је тежио, а да није знао ни 

како се увукла у његову душу ни како је освојила његово срце.  

Због ње, те идеје, отпутовао је за Београд желећи да потражи де-

структора у седишту Центра за културно унапређење, тамо где га је 

видео први пут. Са собом је носио рукописе и наду да ће, не само 

видети Перуновића, или Чака Нориса, или како год да се зове, већ и 

одмах склопити договор о издавању нове поетске збирке.  

Нажалост, у Београду, на другом спрату Дома омладине, нашао је 

само зачуђен поглед службенице из те канцеларије која, иако дуго 

година ради ту, није никад чула ни за тај Центар, нити је видела 

било кога ко изгледа као описани.  

„Сећате ли се, бар, имена дотичног господина?“- упитала је пре-

дусретљиво.  
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Рауш није желео ништа да ризикује, па одговори да не зна. Побо-

гу, закључи, шта би жена помислила о њему да је рекао оно име из 

личне карте, или тај надимак или занимање његово. Несигурно про-

муца презиме којим га је ословио газда-Пера, али службеница за-

врте главом, додајући како ту никада није радио човек који се пре-

зивао Перуновић.  

Арсеније Рауш се захвали и изађе напоље из зграде необављеног 

посла. У том тренутку збуњености није могао ни претпоставити да 

овог деструктора неће видети још годинама, након што одустане од 

поезије, угасне му жеља за славом и након што схвати да припада 

оној већини која, затворивши се у просторима у којима престаје 

свака амбиција, буди се погледа упртог у неке своје још неживљене 

животе, оне који јој се чине успешнијим, не схватајући да све њих 

чека иста судбина.  

То је, показало се, био - по свему судећи, из неког баналног разло-

га - један од бољих начина да, пре виђења са њим, добро упозна 

сложену структуру своје личности. 
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ПОРТРЕТИ БЕЗ ЛИЦА 
 

 
„Тишина ће стићи кад све ово свене, 

и мене, и мене.“ 

 

Милош Црњански 

 

 

Чудан је тај свет који чине обични људи, они што се не појављују 

на телевизији. О њиховим животима штампа не пише, политичари 

им не подилазе, статистика не бележи, они, једноставно, не занима-

ју никог. То су људи који се рађају и умиру без трагова, са успоме-

ном на себе врло кратког трајања. Њихови гробови се не одржавају, 

убрзо бивају прекривени травом и заборавом, као да никад нису ни 

постојали.  

А док су живи, незадовољни судбином коју не могу променити, 

стално кукају, стално се жале, никад нису задовољни. У стању су да 

преко главе претуре и оно што нико други не би могао, а да, опет, у 

оним ретким временским периодима кад им добро иде, кад се лепо 

живи, бивају незадовољни, пуни једа, жељни поравнавања неких 

старих рачуна, иако свесни да би са тим поравнавањем могли уни-

штити све оно лепо што им чини живот садашњи, а све у име пре-

дака, у име освете према некоме због ко зна чега, као да су баш они 

ти одабрани који морају да намире дуг. 

Чудан је тај свет који чине обични људи, очекују да их сви 

разумеју, а да ни сами себе не схватају. Траже поштовање, а не по-

штују се ни међу собом. Траже самилост, а често ни сами милости 

немају. 

Последњих двеста година на балканској земљи оставило је свој 

отисак преко десет крвавих ратова.  

Између њих видале су се ране, рађала деца, зидале куће. Било је 

то време отопљавања душа и плакања за мртвима, стварања леге-

нди и заклињања на освету, као дужности према мртвим прецима. 

На крају тих периода мира, кад се хладни растворе у земаљском 

праху, а топле понесу закаснела сећања, и кад мртви потпуно 
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овладају живима, почео би нови рат. Он би пресекао нит која спаја 

два мирна периода, рађајући жал за старим, добрим временима.  

Потомци старих ратника сами ће постати ратници сматрајући да 

управо они треба да освете своје претке, да исправе неправду нане-

ту баш њиховом народу, да окрваве руке над потомцима оних који 

су им ту неправду нанели, иако нису ни живели у тренутку догађа-

ња исте. Са погледом упереним у прошлост сањаће о будућности 

без оних што су упоредо с њима расли и делили исто парче земље, 

о будућности у којој би их заборавили као да никад нису ни посто-

јали, дисали исти ваздух, пили исту воду, јели исти хлеб.  

Због таквих снова заједничка држава Јужних Словена почела се 

распадати почетком деведесетих у крви и рату. Рат је са собом до-

носио беду, глад, шверц, пљачку, отимање, убијање, рушевине згра-

да и понеку дечију ципелицу нађену у трави као траг масовне гро-

бнице.  

По који крвави отисак на камену.  

Понеко сећање оних који су на тој истој земљи наставили да 

живе. Највећи део Новосађана, управо оних што су кукали на оса-

мдесете сада се са сетом сећао тих година, када се радило и зарађи-

вало. Када је имало, и трошило. На Јадрану летовало. Сад се летује 

у купатилу само кад има струје да се угрије вода у бојлеру.  

Музичар Димитрије Duke Дивнић је након рата на западу Југосла-

вије, оног рата који однесе многе младе животе, међу њима и живот 

Цветина Језерова, отишао у иностранство. Слао је писма из Јужно-

афричке републике. У коверта је стављао и фотографије. На њима 

он разгаћен, на плажи. Јебите се, стоко безрепа, као да му говоре 

усне.  

После тога, сео је на авион и отишао на други крај света – у New 

Orleans. Можда и није, ко зна, углавном, тако је писало у његовом 

последњем писму упућеном Арсенију Раушу. Након тог писма ви-

ше се ништа није чуло о њему.  

„Ко зна да ли је и жив?“- питали су они што су га се још сећали. 

„А можда је променио име и сада је неки Џон Смит.“- одговарали 

су други. 

John Smith. Johnnie, for friends.  

Нинослав Лазор је, недуго затим, отишао за њим.  

Из Новог Сада и Петроварадина у околину.  

Пре но што ће отићи, његови дани се беху умотали у сивило 

монотоније изгледајући као одгрижени један од другога и наслага-
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ни у мозаик досаде. Личио је на човека уморног од чекања краја и 

разочараног због краткоће почетка. Зато је с временом престао за-

лазити међу обичне људе без значајне и преке потребе. 

Неприметно, тихо, смењивали су се догађаји и живео живот поред 

њега, живот обичних људи, навиклих да штипкају келнерице у смр-

дљивим кафанама, туку своје жене због њихових несносних огова-

рања, штрајкују не знајући разлог, мокре у помрчину иза трафика за 

цигарете и новине. Док је добар живот значио опијање у аренама 

где су се борили дивљачки тонови турбо фолка, људи су давали се-

би право да буду бесни, нервозни или завидни не примећујући како 

се улице пуне децом без очева, похотним женама без мужева, по-

квареним и полуписменим политичарима који ни свој живот не 

знају да организују, а камоли живот шире друштвене заједнице. 

Док је све одлазило до ђавола сматрао се недораслим намењеној 

судбини, па, стављајући тачку на предходну реченицу, још дуго 

остајао у оном међупростору пре почетка писања следеће. 

На дванаестом километру низводно низ Дунав, на супротној 

обали од Петроварадина, у шајкашком риту, направио је салаш, 

озидао колибу, направио свињце, кокошињце, те од мочваре и рито-

ва отимао земљу исушивањем, насипањем, дренирањем. Посадио је 

пола јутра јагода које би продавао раном зором на новосадском ква-

нташу и једино би се тада, кад јагоде стижу на род, крајем априла и 

током маја, могао видети у граду.  

Почео је да гаји добре коње које је посматрао док расту, док трче 

около по пустари. Они су му служили за разоноду и дружење, са 

њима је могао да разговара као човек са човеком. Причали су људи 

који га познају да су га, преко лета, ишавши путем који води низ 

реку, доле ка Бешки и, још даље, Инђији, виђали сасвим голог на 

супротној обали како пеца, или, просто, хода поред реке гонећи 

пред собом кокошке и салашке овце.  

За време јаког сунца, током августа, стављао би на главу, кажу, 

широки, сламнати шешир, а дуге, зимске ноћи је проводио уз тра-

нзистор слушајући радио станице које су емитовале jazz and blues 

музику, сматрајући је једину достојну слушања. Чекајући залазак 

сунца време је проводио читајући све врсте књига, од Достојевског 

до Сведенборга, уништавао их претходно преписујући њихове кра-

јеве и бацајући по угловима колибе, иза чардака и по кокоши-

њцима.  
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Откривајући, на животном прагу који раздваја младост од зрело-

сти, да музика која је била стварана током последње деценије два-

десетог века, заглупљује човека до нивоа бесловесне масе, а еми-

сије из културе и науке на телевизији иницирају људе, на нивоу по-

дсвести, у ритуале црне магије, схватајући какве се злоупотребе и 

замке припремају за наивне у штампи, између редова, престао је 

пратити актуелне догађаје скривајући се од њиховог лошег утицаја 

иза дебелих, прашњавих зидова свога дома, у чијем је окриљу, не-

престано, ослушкивао прошлост у одјецима још незаборављених 

познаника и забављао се убијајући длановима муве затицане на 

кухињском столу.  

Преобративши се, доводио је себе у домен откривања истинских 

тајни и пожелео да открије свету, огромном снагом својих мента-

лних вибрација, превару којој је овај био изложен, да што више љу-

ди приведе покајању и тиме истргне из канџи клеветника. Ретки по-

сетиоци, а то махом беху слични усамљеници са околних салаша 

ове огромне, мочварне пустаре, терани су, зато, псовкама кући уко-

лико би, разговарајући са њим, скренули на политичке теме.  

„Не знате ви, тупоглавци, шта је Перунова тајна.“- викао би за 

њима док би ови бесно одлазили одмахујући рукама или му враћали 

истом мером, псујући.  

Но, временом, упознајући се са свим цртама његовог карактера, а 

овде, у широкој панонској пустари, немајући баш пуно људи за др-

ужење, престали су помињати политичаре, како оне које су мрзели 

тако и друге, што им беху склони, престали су образлагати своја ви-

ђења и начине за решење југословенске кризе, схватајући да тиме 

могу поново нарушити, по природи ствари, добре комшијске одно-

се. Тако је време, играјући на карту толеранције и међусобног ува-

жавања, уклопило све елементе различитих карактера ових поједи-

наца дошлих са различитих страна света, добровољно избеглих од 

урбаног начина живота и омогућило им да овде изграде посебан, 

заједнички менталитет салашара и пустињака. 

 
*** 

 

После неколико година, када су, његовом руком, сађене шљиве - а 

од свег воћа само њих је садио - почеле давати рода, пекао је нај-

бољу ракију, надалеко чувену. Они који су је пробали могли су, 

сасвим случајно и без трунке зле намере, улазити у софтверски 
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систем пакла доводећи себе у ситуацију да са лакоћом дешифрују 

сублиминалне поруке слате оданде у физички свет преко средстава 

масовних комуникација, схвативши, истовремено, да су, кроз веко-

ве, због лажног поноса, страдали невини људи широм севера и југа. 

Тада би, без речи, отворених уста, слушали тајну коју би им Лазор 

откривао. 

„Када исте године умру двоје из исте куће, знајте, умреће те годи-

не и трећи. То је тако, кашћемо,“- погледао би значајно своје слу-

шаоце како би ови имали времена да осете кратак дрхтај страхо-

поштовања, па настављао: 

„...још од времена када је у северним земљама, између горњега 

Дњестра и Буга, у западном делу дњепарскога краја, живео на дале-

ко чувени јунак по имену Перун, на којега нас данас подсећа име 

биљке перунике. Њега су стари Словени довели 'вамо на југ, у 

Илирик, хранећи га путем питом и овчијим месом, а појећи га 

вином, не тражећи од њега заузврат ни кол'ко је црног испод нокта. 

По доласку он избегне од њих лангобардском принцу Илдигису са 

којим је пустошио словенске земље с оне стране Тисе и Дунава. 

Подивљалом Перуну траг даље води све до Варна и Дана, народа са 

којима се потом вратио на север тражећи тамо оне који су га своје-

времено даривали питама и вином. Не нашавши никога он бесно 

посече многе главе и од тих дана, па до данас, он непрестано лута, 

са севера на југ и са југа на север, у нади да ће поново наћи онај 

свој плавокоси, зеленооки народ.“ 

Док им говораше, Лазор је присутне посматрао испод својих гу-

стих, црних обрва, на средини сраслих попут расцветале трешње, 

чији су крајеви штрчали ван видљивог света као да ће сваки час 

нестати изнад облака, а опет чврстих и стамених, носећи се раме уз 

раме са неверним дошљацима.  

По свој околини, не само међу салашарима са сталним борави-

штем на имањима разбацаним по бачкој пустари крај Дунава, него 

и међу онима који би викендом скочили до својих, већ оронулих, 

колиба наслеђених од њихових старих, у међувремену умрлих ро-

дитеља, већ се прочула прича, ширећи се од уста до уста, о његовој 

склоности да прича о метафизичким темама, а презире овоземаљске 

мотиве којима је сва држава била опседнута. Ко је то волео да 

слуша и о томе да говори он је и долазио на његов салаш – остали 

су га широко обилазили.  
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Додуше, дешавало се и по пар седмица да му не дође нико, наро-

чито у време великих војничких победа српске војске у Босни, која 

је, тих година постала независна држава у жестоком грађанском 

рату између Срба, Хрвата и Бошњака, јер би тада сви из околине, 

као хипнотисани, седели уз телевизијске или радио апарате и слу-

шали оде у славу српског оружја и храбрости.  

Потом, у неком међувремену, након што би наступило затишје, па 

се и вести са ратишта проредиле, покуњено би се почели враћати 

под окриље свог чудног комшије, да приме критику због тога што 

су дозволили да их опет изманипулишу медији тајних владара све-

та, али и да саслушају нове лекције које им је он спремио у том 

временском интермецу. Обично је неколико људи било присутно - 

не више од три-четири - када би им он, ставивши стаклену флашу 

напуњену ракијом на дрвени, ручно прављен сто од орахових даса-

ка, почео откривати тајне алтернативне историје, на начин како је 

он види.  

Углавном, све се сводило на следећу причу, причану ко зна коли-

ко пута, у којој би Лазор, попут свеца чију је часну личност сматрао 

својим заштитником, Светог Николе, коњаника познатог по томе 

што је, јашући светлију половину ноћи, успео Мир ликијски заме-

нити са Баријем талијанским, хватао несавршене обрисе видљивог 

света за његове избледеле крајеве и сликао вечито умируће и рађа-

јуће савршенство скривано у почетном чину стварања, иако у њему, 

сем неограниченог броја примера безграничне милости Креатора 

није нашао ништа вредно памћења, ништа драгоцено жртвовања, 

ништа непролазног у времену.  

Неспокојан бунтовник у њему, за чије рођење може захвалити је-

дино вихору узаврелих мисли, не питаних за почетак, али веома 

одговорних за последице након краја, какав обично једном, ипак, 

дође, омогућио му је да се осмехне суштини путовања чију путању 

није успео да избегне. Омогућио му је да схвати да је живот терет 

створен ни из чега ни за шта.  

Зато се, без страха и без борбе, у тој причи препустио неумитној 

судбини која му дарује смрт и духовни нестанак, а демону чију је 

клетву описивао вечиту глад и разарање. 

 
*** 
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„Дакле, истина о Перуну и загонетка три смрти део је много веће 

истине коју ћу вам сад испричати, а ви је, ако можете, схватите.“- 

почео би док су његови саговорници сипали ракију у своје импро-

визоване чаше, махом празне амбалаже у којима се некад паковала 

паштета, и очима, да не прекину, у таквим тренуцима, нервозног 

Лазора, наздрављали један другоме.  

Сви, као испод једног калупа изашли, на шарене, од прашине пр-

љаве кошуље, обукли би маскирне прслуке купљене јефтино по вој-

ним отпадима, врло практичне, јер су у њихове многобројне џепове 

могли стављати разне ситнице попут кључева, новца, семенки од 

сунцокрета, папирића са заборављеним бројевима телефона, кана-

па, затварача, жилета, оловака на расклапање, пожутелог тоалет па-

пира, бројаница, згужваних цигарета и модерних упаљача, ситних 

сувенира намењених кумовој деци и избледелих посетница. Панта-

лоне, било да су од сомота или тексас платна, носили би док по-

стоји макар један конац који их држи на окупу, а уместо каиша, да 

не спадну, везивали су их канапима или манилом. Тек кад би им и 

душу извадили, онда су навлачили друге, а ове користили уместо 

пуцвала за брисање руку или шарафа и других машинских уређаја 

на својим тракторима и прикључим машинама, старим распаднутим 

аутомобилима или мотоциклима. 

Била је то група људи скупљена без икаквог правила или шабло-

на, млађи, старији, мршави или дебели, они што су цео свој век пр-

овели гонећи овце на пашу или музећи краве, или они што су, у 

некаквим фабричким халама дочекали пензију, па онда оставили 

своје станове деци, а сами се вратили на салаше из којих су некад 

потекли и обновили их. Било је међу њима трезвењака и оних дру-

гих, склоних доброј капљици. Неко би их поделио на људе који ве-

рују и људе који лажу, а неко на оне који певају и оне задужене за 

музику. У сваком случају, не правећи међу њима разлику Нинослав 

Лазор је сматрао да сви они имају право да сазнају врхунску тајну 

постања света у којем живе. 

„Дакле, узимајући у обзир сазнања утемељена на открићима не-

ких од наших предака, великих мистика, док су походили слојеве 

духовног света које се додирује са нашим материјалним са његове 

тананије стране, морамо направити јасну разлику између Бога и 

богова, о чему многи, чак и пажљиви, прoучаваоци светих књига, 

не знају ништа. Ја, напротив, знам, а сада то откривам и вама, да по-

стоји само један Бог, чија је суштина несхватљива нашем уму, те се 
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и не трудим да је објасним, само један Бог, Креатор, извор свео-

пштег постојања, свих светова, видљивих и невидљивих нашем по-

имању. Он јесте, одувек је био и увек ће бити, хтели ми то признати 

или не. Ништа независно од њега није постојало, не постоји, нити 

ће постојати. Он, Стваралац, као он сам, као Апсолут, и као испо-

љена креација. Постоји и дилема код умних људи да ли би, да није 

у некој далекој прошлости, почео са процесом стварања, он, можда, 

и сам нестао у вечности, но, та дилема није предмет овог припо-

ведања, па на њу немојте више обраћати пажњу.  

Уочава се, у Мојсијевом Петокњижју, јасна разлика између Све-

држитеља, горенаведеног, и, са друге стране, стваралаца људи, али 

ту разлику мало ко уочава. Чак и они који је виде не говоре о томе 

везани ланцима правила своје религије. Ја вам смело исповедам ту 

разлику и кажем:  

Постоји Бог Креатор, Један у вечности и постоје богови, ства-

раоци човека на планети коју, немајући искуство својих праотаца, 

називамо Земља. Бога, ствараоца свега нико није видео никад, а са 

боговима, ствараоцима човековим, наши су преци разговарали и, 

чак извесно време, заједно ходали истом земљом. Тек од рођења 

Еноса, сина Ситовог, унука Адамовог престадоше људи виђати сво-

је створитеље – сем нарочито одабраних, којима су ови долазили на 

очи из неког свог разлога – те почеше дозивати њихова имена сећа-

јући се удобности из дана пребивања у рајским вртовима богова. 

Јел' то јасно?“ 

„Не знам, комшо, како ти, али ја у бога не верујем.“- први је изра-

зио своје мишљење један, већ припити, брадоња са вечито крмељи-

вим очима, као снег беле, али и неуобичајено густе косе, иако је већ 

прешао пету деценију.  

Брадоња је подигао своје руке са избораним, испуцалим надлани-

цама, на којима су се плавиле дебеле жиле и наставио: 

„Ја само верујем у оно што створим овим рукама, с'ваташ.“ 

„Тако је.“- прихвати Лазор, тобоже, помирљиво: „А реци ми чије 

су руке ово све створиле?“ 

 Направи рукама кружни покрет око себе. 

„Е, да.“- једва дочека да каже штогод један од присутних, у ше-

ширу, рошавог, кошчатог лица пожутелог од дима из шпорета, на 

којем су се примећивале само огромне, воденасте очи: 

„Баш си глуп, Пуниша. Што ти се ручак не скува сам да не мора 

жена да га кува?“ 
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„Па, добро, нешто постоји, не кажем ја...“- помирљиво ће Пуни-

ша, одајући несигурност раширеним прстима пролазећи кроз своју, 

снежно белу, косу. 

„Па кад постоји, што га нико није видео!“- узвикну, раздра-

жљиво, трећи присутни, један, у лицу поцрнели дебељко, округле 

главе која се клатила на огромном подваљку.  

Док је причао, проређена коса му је по челу летела лево-десно, 

као да ће се отргнути из корена. 

„Ако ја не видим твоју памет значи ли то да она не постоји?“- 

покушавао је Лазор да га увери у истинитост своје приче, али одмах 

одустаде видевши да овај почиње да се вређа.  

Уопште, као по неком правилу, кад год би осетио да је расправа 

почела да виси на самој ивици свађе, Нинослав Лазор би се повукао 

у себе и ћутао попут мудраца, чекајући да присутни сами, без ње-

гове интервенције, извуку закључке или се заглибе у блату међусо-

бних увреда. Те препирке, за које је он сматрао да, у својој сушти-

ни, представљају тражење истине, знале су понекад да трају сатима, 

све док се саговорници не би заморили, или док неки од њих не би 

напустио ово специфично бојно поље, или, пак, не би, у међувре-

мену пристигли посетиоци, окренули разговор на друге теме прича-

јући затеченима о новостима или трачевима које су чули долазећи 

овамо. 

Из дана у дан, из месеца у месец, овај својеврсни дебатни клуб на 

салашу код Нинослава Лазора доносио је закључке на постављене 

теме по устаљеном шаблону: домаћин би почео говорити нешто 

што би се могло назвати уводном причом, а онда, видевши да су се 

створиле две стране, два табора, онај верујући и други који је 

сумњичав, ућутавши се, пустио да учесници са различитим схвата-

њима сами дођу до извесних открића.  

Тај приступ се показао веома ефикасним, те је он упорно, нада-

хнут мудрошћу старогрчког философа, знајући да ништа не зна, 

присутне пријатеље доводио до суштине откровења којег су тог 

часа, по његовом мишљењу, били у стању да схвате и усвоје. 

И тако, из дана у дан, из месеца у месец... 

 
*** 

 

То је трајало све до вечери каква се у народу назива судбинском, 

која представља прекретницу у календару и свакодневном памће-
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њу. Након ње мењају се обичаји, па и свакодневне навике, а у сећа-

њу људи додирнутих њоме она постаје тренутак када је њихов жи-

вот, место устаљеног, почео тећи временском реком у неком посве 

другачијем ритму.  

Када живот, напуштајући један ритам, почне тећи другим, па и 

када уместо мирисних цветова почне стварати увеле листове, сви се 

изненаде почетку нове етапе, па ипак касније, притиснути новим 

догађањима, више не примећују промену која је настала.   

Тако беше и у овом случају. 

Те вечери, у свом уводном слову, не слутећи ништа, Нинослав 

Лазор је откривао присутним суседима како су некад, у тамним и 

непознатим давнинама времена које не познајемо, извесна бића, 

гоњена жељом да осете физичке осећаје, ушла у наш универзум. 

„Дакле, ова бића су, кроз дуги временски период, а опет, пре ства-

рања човековог, населила нашу галаксију, коју зовемо Млечни пут, 

јел тако?“- покушавао је, оваквим потпитањима, да их присили да 

размишљају. 

„То зову Кумовом сламом.“- излетао би Пуниша први. 

„А знаш ли ти, комшо, зашто то тако зову?“- не часећи, почео би 

брадоња да га зачикава. 

„Ајој, комшо, па то смо научили још од малих ногу!“- дочекао би 

Пуниша раздрагано: 

„Због оног што је покрао куму сламу, па се она развукла по небу.“ 

„И Вељи је нестао стог сена.“- додавао је један проћелави, набије-

ни у ногама човек, који се салашарима од скоро прикључио и чије 

тело беше као у ролнама попут људи што су до скоро били изразито 

дебели, а онда нагло омршавили.  

Тај уроловани је дошао из Београда, напустивши стан и посао 

након што је почашћен дијагнозом канцера, а све у чврстој нади да 

ће се овде, на чистом ваздуху и уз здраву храну, опоравити и, 

колико-толико, залечити. У прво време спавао је на салашу код 

Лазора, намеравајући да, с временом, кад мало ојача, откупи неко 

парче земље за себе и озида кућерак око којег ће посадити башту са 

поврћем.  

Редовно је, иако болестан, радним данима изјутра, одлазио до Пе-

троварадина, наводно је тамо радио на одржавању гробља, истог 

оног гробља у чијој се близини некад налазила кафана Царство 

небеско. Враћао би се с вечери, па, држећи зубима филтер цигарете, 

димећи испод дебелих, риђих, бркова што покриваше горњу усну, 
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сачекивао околне салашаре водећи монотоне и дуге разговоре са 

Лазором. 

Веља, којег је поменуо, беше један од оближњих комшија чији са-

лаш се сматрао највећим у околини. Прошле ноћи му је неко нато-

варио стог тек скупљеног сена на своју товарну приколицу и одве-

зао у непознатом правцу. Овај придошлица је сада, узгред, кад је 

већ реч о Кумовој слами, подсетио присутне на тај догађај.  

Зачас сви заборавише о чему је Лазор почео говорити и, несмо-

трено га прекинувши, наставише причати о њима интересантнијој 

теми, упадајући један другоме у реч и гласно погађајући ко би 

могао да буде тај лопов.  

Најзад, сумња паде на Шандора, једног ћутљивог Маџара здепа-

стог тела и орловског носа који није вадио цигаре из уста пушећи 

по три-четири пакле дневно. Пуниша рече како је он дошао да живи 

на салаш након што је одробијао десетак година због убиства жене, 

па сад због своје несреће мрзи цео свет додајући како дотични и 

није украо сено због својих потреба већ из злобе, чисто, да нанесе 

штету другоме.  

Људи почеше сумњичаво вртети главама, у себи се присећајући 

својих сусрета са тим Шандором и мерити има ли он каквог разлога 

да и њима учини шта нажао. Ту тишину искористи Лазор, па наста-

ви проповед гледајући, ко зна зашто, свог подстанара у по очију. 

„Због тога се међу знаменитим паметњаковићима, филозофима и 

мистичарима, који су живели кроз људску историју Млечни пут  

сматра колевком свих човеколиких бића у нашем универзуму.“ 

Присутни, осим подстанара, гледали су махинално у Лазора, а у 

мислима и даље им је чучао Шандор. То овог не поколеба, као да је 

имао жељу да све своје тајне открије само подстанару, а другима 

баш ако мора.  

„Даље, та бића, путници из других димензија и других светова, 

дошавши у овај физички универзум прозваше се Архетипови мада 

их ми, људи данашњице, снажно исповедајући знање утемељено на 

открићима неких од наших предака, великих мистика, док су похо-

дили слојеве духовног света које се додирује са нашим материја-

лним са његове тананије стране, називамо Анђелима поклањајући 

им, истовремено и са пуним правом, своје најдубље поверење. Са 

протоком времена, ови посетиоци, првобитни Архетипови, искуси-

вши комплетан физички живот, остављали су своја истрошена фи-

зичка тела и враћали се назад у постојбину одакле су дошли, наста-
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вљајући и тамо да живе у вечности као енергетска, духовна форма, 

какву ми људи не можемо ни замислити. Њихов вечни живот бивао 

је обогаћен новим сазнањем о стању који су назвали физичким или 

материјалним. Но, као последица боравка у овом, нама познатом 

свету, а у складу са божанском потребом усавршавања свеколике 

Креације, код њих се појавило хтење за стварањем живота и у на-

шем универзуму. За ту сврху одабрана је планета коју ми данас, не-

мајући искуство својих праотаца, називамо Земља.“ 

„Ма ја ти, комшо, не верујем ни да су Американци били на Ме-

сецу.“- опет ће Пуниша заборављајући на Шандора и чујући, у 

целој причи, само последњу реченицу у којој се спомињала планета 

Земља.  

Опет поче расправа у којој су, за разлику од досадашњих, сви ма-

хом били сложни у критици америчке државе, политике и свега 

америчког. Неко добаци коју реч у прилог осуде због геноцида над 

индијанским племенима оптужујући за све Клинтонову мафију, 

иако се тај геноцид десио бар сто година пре рођења човека који је 

био председник САД у време овог разговора, Billа Clintonа.  

Као да је журио негде, дебели подстанар Нинослава Лазора сво-

јим гласом надјача остале, па поче говорити држећи у ваздуху 

кажипрст десне руке. 

„Ја сматрам, пуноглавци, који мислите да све знате, да би на ов-

ом месту било подесно напоменути и за још једну појаву која уноси 

смутњу у целокупну јавност, а која се односи и на појављивање у 

физичкој равни, дакле, материјалном свету, и нарочитих чистача 

нижих слојева духовне васељене, оних који својим разјапљеним 

чељустима прете душама човечанским.“ 

Када је приметио да су се сви ућутали, заморени од пређашње 

критике америчког председника, настави нешто тишим тоном гле-

дајући право у очи Лазора, као да му одговара на његово излагање. 

„Њихова улога у свеукупној Креацији је да горње светове, ближе 

Креатору, чисте, на неки свој, посебан начин, од прљавштине зла 

који се пење са физичког нивоа постојања. Они свој посао чине са 

уживањем и целокупним својим бићем, баш као што то и доликује 

лешинарима. Временом, да би појачали укус свог ужитка пронашли 

су метод улажења у људска тела - како је то описано на неколико 

места у Јеванђељима Новог Завета - поставши, тако, директни уче-

сници догађаја у овом физичком свету, који нас окружује.  
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У почетку су то чинили у мањем обиму, али са развојем цивили-

зације и протоком времена, све више њих је учествовало у овој ава-

нтури, па тако и остадоше упамћени у историји и светим списима 

не само као силни људи, од старине на гласу већ равни боговима, те 

тако уносише потпуну збрку у тему онога о чему Лазор приповеда.  

И тако, захваљујући тој чињеници, целокупна историја човеча-

нства се прелама кроз призму борбе између Архетипова – од про-

стог пука названих Анђелима – и Деструктора (да кажемо, ђавола) о 

људске душе. И то је траје, ево, све до наших дана.“ 

Недуго након ове вечери и ових изговорених речи које сви, сем 

Лазора, истог часа заборавише, неуморно, и даље, испијајући ра-

кију и млатећи празну сламу, дочекаше да у једном од бројних 

истоветних, досадних дана, што непрестано, као на траци, надола-

зише, неизлечива болест одведе са овог света њиховог уролованог 

познаника.  

Након тога, Нинослав Лазор промени своје понашање па престаде 

позивати пријатеље на седељке. То учини знатну промену у њихо-

вој навици да сваке вечери крену ка његовом салашу на парче ра-

зговора и добру ракију, те им још извесно време постаде прилично 

нејасно због чега их више не позива, па чак и више, нељубазно 

одагнава радозналце што се ненајављено појављиваше у његовом 

дому. 

Верујући да га је потресла смрт пријатеља одмахиваше руком на 

сваки помен Лазоровог имена надајући се да ће време залечити и ту 

рану, па ће након тога све бити као и некад, пре доласка чудног 

човека из Београда. 

Но, уместо тога деси се да Лазор, већ после шест седмица од 

смрти уролованог подстанара просто напусти салаш поклонивши 

тим својим, некад нераздвојним комшијама, сву покретну имовину 

и дајући им на располагање непокретну заоставштину. Након тога 

отиде ка Новом Саду, не намеравајући, по сопственим речима, да се 

икад више врати назад, што околне салашаре не мало зачуди и то 

стање их држаше све док не нађоше ново место за разоноду и 

окупљање. 

Након тога заборавише и на Лазора и на његове проповеди. 

 
*** 
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У то исто време, док је Лазор проповедао о терету од којег се легу 

Евине змије стварајући господаре који су у својој суштини робови, 

терета од умора заснованог на безграничној трагедији поднебесја,  

Богдан Лађинов и Арсеније Рауш су, још понекад, свраћали до 

Царства Небеског, гледали како пропада и она, та кафана, и газда 

њен Светипера, који није могао да је се отараси, али и Емилија, у 

међувремену пресељена у дворишну просторију-стан, онај са друге 

стране објекта.  

Стан наслеђен од Илије издала је у кирију да би имала од чега да 

преживи. Причали су беспосличари да се, до краја, спетљала са 

Петром, али, ако је то и била истина, бивала је вешто скривана од 

редовних посетилаца, толико вешто да чак и увек добро обавеште-

ни Лађинов, није веровао у истинитост тих оговарања. 

Петар је био добричина којег живот није хтео. Жена његова, поко-

јна Ангелина, и умрла је бивајући нероткиња, а он је, ипак, током 

дугих година њиховог брака, због своје велике оданости и љубави, 

није оставио. Није јој никад, због те њене јаловости, ни пребацио.  

Када је у његов живот дошао Цветин Језеров био му је као мелем 

на рану од живота, као да му је рођено дете. Оставио му је и кафану 

у наследство. Али, ето, није дао Бог. Или ђаво. Један од њих дво-

јице - нека се договоре, имао је обичај да говори.  

Волео је попити откад зна за себе. Лагано, мераклијски, никад 

претерано, никад премало. Када је Цветин погинуо као да му је по-

пустила мера. Није се трезнио. Барабе су осетиле да воли да се 

коцка. Да чашћава. Да губи. Доста је новца на покеру расуо. Кафана 

је пропадала док је, деведесет  и треће, није затворио, мање од две 

године након погибије Каменог Лица.  

Без обзира на то, наставио је да се коцка са мангупима иза 

закључаних врата. Емилија је, кроз заједнички зид свог стана и 

дворане бивше кафане, чула громогласно смејање, пијано разгова-

рање, гласне претње, псовке до дубоко у ноћ, али није обраћала 

пажњу на њих. Било јој је свеједно. После синове смрти као да ни у 

њој више није остало живота. Остајала је да живи само у прошло-

сти, заједничкој прошлости ње и њеног покојног сина.  

Њеног детета који јој је отргнут у секунди.  

Шта је живот, питала се. Зашто га је уопште рађала, зашто је но-

сила срамоту у младости својој, зашто је отишла из свог села, из 

свог завичаја? Да је није опекла ватра из туђих очију њен би живот 

био миран, обичан, прост, сељачки, без већих трзавица, веровала је. 
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Не би се потуцала од немила до недрага, од беде до сиротиње. Од 

нервозне тетке, школарице Марије, до Стеве Орловића и његовог 

надменог сина.  

А опет, да није било овако, никад не би имала Цветина, не би га 

упознала - нова мисао, тешећи је, прекидала би стари низ. Сама са 

собом је разговарала. Сама себе убеђивала. Све ове муке, сва патња, 

плата су за благослов познања једног живота, живота рођеног 

детета. Зато је ћутала и даље, зато је трпела. И смех, и псовке, и по-

ноћни немир из суседне просторије, просторије затворене кафане.  

Дешавало се да ујутро затекне Перу како спава за неким од прео-

сталих столова, једним од оних које још није продао.  

Једном је претучен лежао на поду, а да није знао ни ко га је изу-

дарао. То вече се опет коцкао. Можда са истим човеком који га је 

тукао.  

Тако су пролазиле године. У пропадању. Ратовало се у суседној 

Босни. Била је велика инфлација, новац се претварао у шарене па-

пириће. Санкције, несташице, беда. Емилији се чинило као да је 

њен живот стао, као да је у некаквом временском џепу, а да све 

остало пролази мимо ње.  

Чула је да је Стева Орловић умро. Причали су јој људи да је сахр-

ањен сав у модрицама. У модрицама од удараца његовог сина. Ње-

говог сина Миладина који се ни сам не трезни. Причају људи да се 

можда и дрогира. Не знају. Избегавају га. Он и јесте за избегавање.  

Отац му је лежао у мртвачници седам дана. После га је општина 

сахранила о свом трошку.  

Након неког времена јој и мати умире. Емилија Језеров схвата да 

више познаје мртвих него живих. Схвата да је њен свет, њен народ 

са друге стране линије живота, са оне стране где почиње смрт.  

Њен Петроварадин је умирао, а рађао се Петроварадин туђе мла-

дости, туђег детињства.   

 
*** 

 

Од свих старих познаника код ње је, понекад, навраћао само Бо-

гдан Лађинов, али и он све ређе. Обично пред оне вечери када се 

картао са газда-Пером и губио новац од, напокон наслеђене, фото-

графске радње. Временом је ту исту радњу затворио, па давао у 

кирију. Остатак новца је трошио на жене, на провод, коцку, путо-

вања.  
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Попут библијског блудног сина, сахранивши будућност иза хори-

зонта прошлости, изгледао је као неко ко већ дуго није ноћи ноћио 

и зоре ујутро у нарамак скупљао. Зато је и личио на човека који се 

спрема да припрости свет по пијацама и вашарима на којима се 

продаје кукуруз и говори о могућностима државног улагања у ра-

звој сточног фонда убеђује ниушта.  

Наводно је умео, бар тако се хвалио Емилији у њиховим ретким 

разговорима, у сновима отићи у далека и сасвим непозната места. 

Када би се пробудио, видевши непознату просторију, ливаду, шуму 

или ко зна шта, изгубио би доста времена при проналажењу пута 

назад и при самом повратку. Временом, плашио би се да легне и 

заспи, знајући да ће се пробудити незнано где.  

Као опијен од страха, по неколико ноћи је успевао спојити ткани-

ном од јаве проводећи их у коцкању и пићу, у дружењу са развра-

тним женама, док се не би, од умора, просто сручио у кревет. Затим 

би данима спавао без прекида, занесен и пун утисака, снова. 

Док га је Емилија гледала жалостиво, као човека који је померио 

памећу, вртећи главом и, с времена на време, крстећи се, он јој је, 

нескривеном упорношћу, објашњавао како је преко многих сеоских 

атара прелазио у спавању бежећи од зле среће и надајући се да ће 

негде, ипак, наћи мир и скрасити се. То негде, место где се налази 

чвориште успаваних ветрова који се преплићу један око другог, 

неутралишући, ако их је паран број, силу којом се будан одлази у 

сан, односно појачавајући је до неслућених јачина, уколико време-

ном дође до стварања или нестајања једног ветра из укупног збира, 

налазило се источно од града где се траве њишу супротно од смера 

немирних ветрова, источно од Новог Сада и Петроварадина, дакле.  

То место открило му се у порти манастира Светих Архангела, крај 

Ковиља. Према предању, говорио је занесено, овај манастир је по-

дигао Свети Сава око 1216. године или, по другом мишљењу, 

српски краљ Драгутин. У сваком случају, најстарији писани спомен 

овог манастира налази се у Минхенском псалтиру из 14. века, а он, 

ето, стамен, непроменљив, стоји и дан данас. Управо због тога што 

одолева ветровима, додавао је захтевајући од саговорника безрезе-

рвну веру у оно што говори. 

Знао је да таква места не трају дуго. Довољно је један трзај ле-

птира па да се све измени, да од мира израсте пакао, од цвета коров, 

довољно је зрнце од којег ће се родити нови ветар, изазивач неслу-

ћене силе, способне да одвуче и птицу у бесптичје.  
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То је разлог због којег је желео прогутати умом својим читаву ва-

сељену, јер противника можеш победити само ако га родиш. Зато се 

носио мишљу да оде у тај манастир и спасе душу своју од света и 

несвета. Бар тако је обећавао Емилији и сваком ко се интересовао за 

његову судбину и будуће планове у животу.  

Многи угледни Варадинци су га сажаљевали, јер је потомак старе 

и поштоване фамилије. Његови преци имали су значајну улогу у 

развоју неколико петроварадинских, али и шире, новосадских зана-

тских породица. Најчешће је наводио наследнике чувеног Воје че-

ткара, тајанствене Павловиће и Лазанске, произвођаче текстилне 

конфекције, а кадкад су у том друштву били и Хорвати, досељени-

ци из Херцеговине, католици, добри мајстори столари, који су ка-

сније усавршили и пластичарски занат.  

Један од  његових предака је – уз напомену да то пише и у повељи 

манастира у који се спремао да оде - учествовао у покрштавању 

Словена заједно са равноапостолном браћом Ћирилом и Методи-

јем, дописујући коментаре уз Библију које су до данашњих дана 

уважавали нарочито Серби, нешто мање Блгари, а Греци и Хорвати 

су их потпуно игнорисали, сваки из својих разлога.  

Крајем XIII века, Јован Дворски, белосветска скитница и сањар, 

такође његов предак, завршио је на ломачи као припадник Темпла-

рског реда. Његов деда је финансијски помагао Херцеговачки уста-

нак 1853. године, а дедин брат је био један од оснивача Српске 

социјалдемократске странке.  

Он је лично тврдио да течно говори руски, пољски и румунски, а 

да може да се споразумева и на украјинском и бугарском језику. За 

западне језике и културу никад није претерано марио тврдећи да јој 

недостаје двополност постојања. Тамо се, казивао је, једе на грам и 

сере на грам. Тамо, казивао је, насрћу мушки на мушке, а жене на 

женскиње, па им ни то није доста, него заједно насрћу на децу.  

Не мрзи он педере, казивао је после правдајући се, нек се купају у 

септичкој јами кад неће у базену, али, опомињао је, да му се не 

приближавају сувише. Смрде на фекалије.  

Европску унију је сматрао концентрационим логором створеним 

да би се потомци некадашњих робовласника могли на миру педери-

сати и дрогирати, а црнци доведени из бивших колонија им правити 

децу која ће ринтати по њиховим фабрикама за ситан новац, попут 

северноамеричких робова на плантажама памука. 
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Након одласка многих пријатеља, ратова из прве половине деве-

десетих, затварања кафане Царство небеско, дружио се са Емили-

јом Језеров пијући, у усамљеним зимским вечерима, врућу ракију и 

причајући јој приче о својим сусретима са оностраним и немогу-

ћим, о свету мисли и емоција, у који се улази и излази, а да се не 

зна ни како се ушло ни када се изашло.  

Тако би јој некад говорио о брзини мисли које се рађају и умиру у 

нашим главама, а да нит' се роде нити умру него дођу и оду из наше 

главе не прекидајући своје постојање ни за трен већ само мењајући 

место боравка. Доказивао би јој да мисао постоји непрестано, кроз 

вечност, било каква мисао, она која освоји писца док пише ново 

дело, или она која се угњездила у глави пијанца док тражи нај-

ближу кафану, било која, без обзира да ли је само окрзнула нечије 

тело на пропутовању кроз простор, или се у њему настанила кроз 

деценије.  

Тврдио је и да свака мисао има своју брзину у зависности од чо-

века у којем се тренутно налази. Као што има брзих и спорих људи, 

у физичком смислу, тако и мисли стоје, ходају или трче. Оне имају 

брзину пешака, бицикла или аутомобила, и као такве утичу на то да 

се некад људи боље осећају у брзим колима, а некад у безбрижној 

шетњи парком. 

Емилија Језеров би га гледала у неверици, а после пар тренутака 

ипак потврдно климнула главом, као да јој је требало времена да 

схвати оно о чему је Лађинов говорио, што је, на крају, постало са-

свим логично, сасвим разумљиво.  

У сећању јој је остало његово лице из тих дана, прерано остарило, 

изборано, упалих подочњака, лице човека који је пробао све и све 

му се згадило. Видела је како у његовим очима спавају ројеви пчела 

побегли од уздаха и песме. Видела је како су његови образи избра-

здани улицама кишом удављеним.  

Лађинов је, понекад, у поверењу саопштавао да је у животу спа-

вао са много жена, али је имао само две љубави, волео је само две 

жене и то: Катарину Обрадовић, синовицу извесног Остоје Обрадо-

вића, најмоћнијег произвођача коване и металне галантерије међу 

Новосађанима, али и Анђелу, шћер Ђуре Хорвата, оног истог који 

је производио пластику, а пре ње столарију и који је знао позлатити 

све чега се дохвати. Катарину је, говораше, могао само да сања, а 

ову другу, шокицу Анђелу, имао је тек након смрти њеног првог 

мужа, Давида Станимировића, из познате породице ћурчија. 
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Познатог као великог шармера, увек галантног у друштву, његови 

познаници и познаници његовог оца, новосадске занатлије, у годи-

нама када је финансијски већ пропао и распродао све што има, иза-

брале су га за секретара свог удружења, распростртог широм оп-

штине од Бачке Паланке до Шајкашке, и низ реку до ушћа Тисе у 

Дунав, до Тителског брега. Као секретар имао је право на плату, 

малу, али довољну за прост раднички живот.  

После, са те функције, не могавши да гледа како новопечени бога-

таши уживају у некретнинама које му је отац оставио, а он потро-

шио са женама и попио са пријатељима, отиде с првим пролећним 

данима 1997. године на тромеђу источних ветрова, у ковиљски ма-

настир Светих Архангела, источно од Новог Сада, где је наставио 

да живи пуним плућима на њиховим закрпама, те тако дочека и 

трећи миленијум, оплемењујући свој живот у слушању прича ра-

зноликих ходочасника да је душу своју, по оговарању беспослених 

новосадских познаника, испустио болестан од изнемоглости.   

 
*** 

 

Клетва Перунова опсела је душу газда-Перину. Зато је, падајући у 

очај, желео попут Јуде да заврши живот, да препукне по средини, 

да нестане из овог света једнако као и сви они које је волео. Гово-

рио је Емилији како је проклет, чим не умире, како је проклет, чим 

је доживео да сви око њега помру. Проклела га је кафана и она ци-

гла црквена, од које је зидана. Они лицемери у мантијама дошли су 

ми главе, говорио је. 

„Имају они неке записе.“- казиваше док га је Емилија слушала по-

гнуте главе: „Кад те њима кљуцну по глави, зуји у њој док не 

отпадне.“ 

Живео је Петар са само још једним циљем - да умре. Живео је за 

последњу ноћ у свом животу. Желео је да се с њом погледа лицем у 

лице, да утоне у њу, да никада више не види белог дана. Оронуо, 

подбуо у лицу, са тамноплавим подочњацима и са црвеним жили-

цама избразданим преко млохавих кесица мртвог ткива по лицу, 

као последицом начина којим је живео последњих година, неуми-

тно је хрлио ка њој. 

Она је, на крају и дошла, тиха, црна, не разликујући се од осталих 

ноћи, огрнута у невидљиви плашт умирања и смрти.  
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И ту своју, судбинску ноћ, Петар је дочекао пијан, са својим ко-

цкарима, незнанцима, пробисветима скупљеним по најгорим рупа-

ма. Душа хоће да му се одвоји од тела, а он, опкољен људским 

шљамом и легионима у њима, као да ће у сватове поћи, обукао је 

своје најлепше одело, своје најсјајније ципеле.  

Време је било неуобичајено топло, небеса тамна, као пред кишу. 

Огромни, црни облаци су се ваљали пуни терета, и све је у влажном 

ваздуху слутило на некакву несрећу.  

Емилија је те вечери, седећи у својој просторији са друге стране 

зграде, осећала необјашњив страх у души. Неко злобно предосећа-

ње. Неколико пута је излазила у двориште, гледала у небеса и кр-

стила се, молећи Бога да их несрећа прескочи, и ову кућу, и цео 

град, тамо, у долини.  

И вечерас, у јеку бомбардовања, сећајући се те ноћи, осећа једна-

ку снужденост, једнаки страх. Опет јој се у ум и очи навлачи исти 

осећај немоћи, грозног предосећања. Струје нема, чују се сирене. 

Почиње ваздушна опасност. У даљини, већ потмуло зује мотори 

авиона.  

Оне вечери, близаначке, од које је прошло само три године, јер то 

беше 1996. година, бар је било струје. Улазила је неколико пута у 

просторију где је некад била кафана, у којој је седео Пера и неколи-

ко протува око њега, покушала да га наговори да прекине, да оде 

спавати, да ће ноћас бити неке несреће, можда ће и лед падати. Пе-

тар би, полупијан, у почетку пристајао да прекине партију гледају-

ћи кроз прозор у намргођено небо, али би под наговарањем протува 

остајао у игри, игри до смрти.  

Присутне барабе су псујући терале Емилију напоље претећи јој 

батинама и обећавајући да ће добити своје касније, да се ништа не 

брине. Имаће они времена и за њу. Громогласни смех би прекидао 

те несувисле коментаре и коцкање би се настављало. Емилија је, у 

страху, одлазила у дворишну собу гледајући у небо и, непрестано 

се крстећи, терала сотону са прага.  

И вечерас осећа такав исти страх, па се брзо прекрсти, на једнак 

начин као и тада.  

У пролеће ноћ брзо мења дан. Тама светло. У пролеће ове 1999. 

године као да је тама и дању и ноћу. Емилија дозива своју миљени-

цу Душицу отварајући врата ка ходнику зграде у којој живи. Ова се 

не одазива, не чује се мјаукање. Вероватно је изашла на улицу, па 

не може да уђе кроз затворена заједничка, улазна врата у зграду, 
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тешила се Емилија. Хтела је степеништем да сиђе доле, али се не 

усуди. Било је сувише мрачно. У пролеће тама брзо мења дан. Док 

трепнеш.  

Оне вечери, коју никад неће заборавити, Пера се брже напио него 

што су господари небеса сменили један другог. Изгубио је сав но-

вац који је имао код себе. То је закључила пажљиво, у неспокоју, 

ослушкујући гласове кроз заједнички зид њене собе и угасле ка-

фане. Као да је чула препирку. Онда се све смирило. Онда опет 

граја, па мир. Схватила је да се Пера наставио коцкати, али није 

знала о шта. Све је потрошио. Мангупи су га ухватили у маказе, 

закључила је. Опет би отишла тамо, али се бојала. Вечерас је неко 

зло обухватило град. Чула је ударце. Превртање столова. Почела је 

да дрхти од страха. Убиће га од батина, помисли.   

Вечерас у њој исти осећај. Осећај сировог страха. Страха у самој 

његовој суштини. Мрачно је, нема струје. Отвара врата од стана и 

панично дозива мачку. 

„Шта се дереш, вештице!“- неко јој узвраћа из тамног ходника 

зграде, негде са виших спратова. Не препознаје глас. Брзо затвара 

врата. Хвата је паника. Очајање. Неспокој. Трчи кроз стан ка тера-

си. Са терасе виче Душицу у ноћ. Одјекује њен глас кроз стамбено 

насеље. Тада од немоћи почиње да плаче. Почиње наглас саму себе, 

кроз сузе, панично, да пита где јој је маца. Њена мала маца. Она јој 

сад треба. Да је спасе од бомбардовања, од оне ноћи када ју је 

газда-Пера прокоцкао, а да то није знала. Села је на под, рукама 

прекрила главу. У близини се чуо тресак пројектила који је погодио 

свој циљ.  

Нешто је напољу експлодирало. Вриснула је. Срце јој је снажно 

ударало. Био је то гром. Погодио је нешто у близини. Нестаде стру-

је, врата собе се отворише и у њу утрчаше неки људи, пијани, смр-

дљиви, крезуби, расчупани. Бацише је на кревет. Почела се отима-

ти, али је снажан ударац нечије руке готово ошамути. Почеше је 

цепати, уз вриску, уз неку животињску дерњаву. Сад ћеш ти добити 

своје, неко рече из те гомиле. Обећ'о сам ти, додаје исти, нема сми-

сла да те лажем. Мрачно је. Тама је освојила дан. Тама је њено тело 

открила. Први, други, трећи... 

Уједе је за доњу усну, тај трећи. Груди јој развукоше, ноге ишти-

паше. Из уста им смрди на дуван, на ракију, слине им цуре кроз 

крезава уста. Срамота је и боји се. Један се сручио крај кревета, 

уморан, није ни знао шта се догодило, други га дрмуса да не заспи, 
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трећи виче на њих док је гњечи рукама. Она га не разуме. Од срамо-

те жмури. Више и не преклиње, ћути. Ћути чекајући да све прође.  

Вече је и осећа бол. Тама се спустила и осећа страх. У рукама је 

главу изгубила, у глави се сећање отворило. Сузама прекрива лице, 

од бола, од страха. Да ли је сад овде, или се вратила у оно вече, не 

зна. Дозива мачку, њену Душицу, а из мрака авети јој чупају душу. 

Хтеде устати, али јој на пола ноге постадоше слабе, па се, опет, 

спусти, низа зид, на под. Опет ће је силовати, помисли. Је ли то она 

ноћ, или није. Где сам, грчевито је мислила.  

„Душице!“- викала је и осећала како се гуши од страха.  

Од старости једино је гора самоћа у старости, помисли. Ипак је 

овде, у овој ноћи, закључи, осетивши олакшање што су нестала она 

тројица, у прошлости давне ноћи. Осети бол што нема вољену жи-

вотињу крај себе, да њеним присуством отера авети оне тројице, 

авети које не одлазе, које хоће опет да је напаствују.  

Те ноћи, у ранама, у модрицама, изашла је из собе на двориште 

иза кафане док је хладна, оловна киша падала бубњајући својим 

тешким капима по лименом олуку, једнолично и упорно, као да 

жели потопити цео град. Обишла је око зграде посрћући, боса, мо-

дра, у ранама. Ушла је у дворану некадашње кафане полугола, мо-

кра, дрхтећи од хладноће. Петар је наизглед спавао седећи на сто-

лици нагнут над сто. Главу је уронио у руке. Она му прилази, те-

шка, без снаге, тетурајући се, рукама ухвати сто да не падне. Погле-

да га. У шта си се претворио, Перо, рече наглас и пљуне га.  

После је изјавила пред полицијом да јој је изледао као да спава. 

Већ је био мртав, одговорио јој је полицијски иследник. Петар је 

умро, а њој је остало да сабира све боли овог света. И сабрала их је. 

Све на камару, што би рекла њена покојна мати.  

„Мајко моја!“- изусти Емилија, док се у даљини чуо још један тр-

есак пројектила. Сва се стресе. Вечерас су авети оне тројице дошли 

да наплате рачун. Опет је напаствују крезуби, смрдљиви, рогати, 

дугорепи. Они што врте земаљску куглу и силују старице. После 

траже признања, награде, ордење, па их деле једни другима. За хе-

ројска дела. За мучење немоћних.  

Емилија осети олакшање што није опет у оној ноћи, осети бол 

што је у овој. Седела је на поду и гледала у празно. Руке су јој мли-

таво лежале поред тела. У грудима осети снажан бол, као да ће пу-

ћи. Из дубине мрака ка њој је долазила Душица. Хтеде је Емилија 

позвати именом, али није имала снаге. Осети олакшање, осети бол. 
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Нестаде бол. Нестаде таме. Нестаде Душице. Као да је зашла иза 

ње. Осети нечију руку како јој милује главу. Подигне поглед и угле-

да свог сина. 

„Цвеће, Цвеће мој...“- тихо, двапут рече, и пусти душу. 

Тако су је и комшије нашле сутрадан, како седи на поду, подигну-

те главе, насмејаног лица.  
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БРОЈ СВОЈУ СРЕЋУ 
 

 
„Ти си само један роб. Као и сви остали, ти си се родио 

у затвору, у затвору без мириса и укуса, то је затвор на-

мењен за твоју свест. Нажалост, никоме се не може об-
јаснити шта је то матрикс, ти то мораш сам да видиш. 

Ја сада покушавам да ослободим твој ум, међутим, ја 

могу само да ти покажем врата.  
Ти си тај који ће морати да прође кроз њих.“ 

 

МАТРИКС 

 

 

Сахрана Емилије Језеров, захваљујући напорима Верског добро-

творног старатељства, организације под окриљем цркве која је 

окупљала беспослене жене, организована је само дан након што су 

је затекли мртву у стану.   

Тај дан Арсенија Рауша је пробудило тихо преподне, једно од 

оних мирних, уњкавих преподнева каква постоје још само у предгр-

ађима. Окруживала га је сабласна тишина, каква се не памти. Полу-

луд од тешког сна, заборављеног у праскозорје буђења, изгубио је 

неколико тренутака док се није сасвим разбудио и дошао свести.  

Безбројне намере саткане од жеље да пронађе излаз из овог вре-

мена, кружиле су около попут клетве, пратећи га бешумно све док 

се није нагнуо на светлу страну успомена.  

Да, то је то - овде се, у Србији, мисли прогутају, па забораве. Сло-

мљеног срца, речи се сакривају питајући има ли игде икога да чује 

вапај, има ли силе, има ли чуда, може ли ко угријати нам образе и 

осветлити руке, има ли наде игде на земљи.  

Неспретно и грубо, још мамуран и недоспаван, обукао се и кренуо 

ка аутомобилу, намеравајући да стигне на време до православног 

гробља, гробља у којем би, крај сина, ускоро требало да сахране и 

Емилију. Већ возећи југо улицама града, пловећи асфалтним пото-

цима који су водили горе, уз брдо, до гробља, чуо је сирене, али 

није знао да ли су оне значиле почетак или крај ваздушне 
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опасности. У последњих пар недеља, то му је било потпуно свеје-

дно. 

„Једном се живи, једном се умире. И сви ће умрети једног дана, па 

и они Амери који нас бомбардују. Умреће и Шиптари, оставиће Ко-

сово ко зна коме. Од Косова ће понети са собом само пуна уста 

земље. И ми и они.“- помисли и несвесно погледа ка небу, белом, 

пуном тамноплавих облака који само што нису отворили своје тр-

бухе, заклонивши огромним телима Сунце и топлину његових 

зрака.  

Возио је Мостарском улицом, обилазећи неправилно паркиране 

аутомобиле и нервирајући се због тога. Раздраживале су га те нагле 

промене правца и брзине кретања аутомобила, ишли су му на нерве 

пешаци који су прелазили улицу, глава увучених у оковратнике 

својих јефтиних одела не гледајући ни лево ни десно, у мислима лу-

тајући ко зна где.  

Посматрајући их, схвати да од давних времена до данас, од оних 

времена које анђели памте као да су била јуче, мада су саобразна 

данашњим као што ће личити и на последња, а која зналци разли-

кују таман колико и калај од сребра - иако су, на изглед, једнаки 

једно другом - сви који су дочекали своје рођење добиће сасвим 

малу и кратку улогу, каква се обично прескаче у историјским чита-

нкама, али која има далекосежни утицај на развој и животни пут 

цивилизације. И схвати да ничег новог нема под капом небеском, 

све што би могло да се уради неко је већ урадио. Устани, једи, сери, 

јеби и одјеби. Роди се да умреш. Умри да живиш.  

Чему ратови, револуције, идеали, и ови сулуди народни предво-

дници који ремете друштвени мир и срећу? Зар не може живот по-

јединца да се обогати стварима које ће чинити срећним, не само ње-

га, него и његову непосредну околину? Мора ли се увек, на сваком 

месту и у сваком окружењу, доказивати надмоћ личног мишљења, 

тражећи, без икакве резерве, од других да се прилагоде њему и по-

клоне пред њим?  

Разочаран у људски род, у његову болесну заједничку особину 

оличену у жељи за доминацијом над другим људима, Арсеније 

Рауш је пустио асфалтни пут да га води узбрдо поред некадашње 

кафане Царство небеско.  

И сада је на истом месту нека кафана, али се другачије зове, у 

складу са пословном визијом новог власника. У складу са посло-

вном политиком и маркетиншким стремљењима, готово гласно 
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изговори, иронично, пун жучи. Пун саркастичног отрова у себи 

продужи путем који је водио до градског гробља. 

„При повратку, после сахране, обавезно ћу навратити на пиће,  да 

се подсетим старих дана, макар морао да седим сам у њој. Једно 

пиће у славу прошлости. Биће довољно.“- одлучио је.  

Заиста је желео да види простор у којем се Камено Лице, у ходу 

покисао од суза, створио сенком без емоција. Као да га је почео ра-

зумевати због тога јер је и сам, у свом животном бивствовању, 

почео доносити исте закључке, долазити до истих открића. Сада-

шњост коју је живео није припадала његовом свету. Тај свет као да 

је, у тренутку, умро, неком грешком заборављајући и њега да пове-

де са собом, у непостојање. И сад, ето он лута туђим световима, без 

икакве идеје, без оријентације, без свог створитеља. 

Стран сам себи, немоћно ће сести за шанк очекујући да се решење 

створи само. Чудиће се како се нашао овде и неће наћи ни један ра-

зумни одговор. Све ће га упућивати на то да је ушао у неки туђи, 

паралелни свет, не знајући како исти изгледа, осећајући га само. 

„Где су нестали моји пријатељи, моја младост, где је држава коју 

сам волео?“- питаће се.   

„Можда ћу, још годинама, лутати без циља, можда и деценија-

ма.“- помислиће. 

 „Сам и уплашен, можда ћу временом упознати неке друге људе, 

неке непознате градове, из којих се ником не пишу разгледнице и 

које се не уносе у географске карте, а, опет, ко зна, можда нећу на-

ћи никога, остаћу до смрти сам, луд као коњ и заборављен од свих. 

Лутаћу непознатим долинама, уморно и једнолично, спаваћу овај, а 

сањати онај свет, по смрти душу ће ми одвести изнад далеких гора 

непознати анђели, исти они које је Цветин Језеров срео и који су га 

одвели одавде.“ 

Скренуо је у улицу Дунавске дивизије. Пут пред њим је био пуст, 

па је возио без трзања, без кочења. Као да је неко метлом очистио 

све аутомобиле, помисли, и тек што заврши мисао угледа локални 

приградски аутобус како му иде у сусрет, исти као онај који је од-

вео Дивнића у свет да се више никада не врати.  

Аутобус га мимоиђе, иза њега још два аутомобила. 

Опет је празан пут.  

Возио је за својим погледом у даљину. Околина око њега стварала 

је привид дрвећа тек нешто мало већег од просечног човека и спо-

собног да у трену утопи у сенку свога лишћа раширена крила побе-



173 

 

снелог ваздушног вртлога чиме је спречавало топлом јужном ветру 

да спржи земљу.  

Пут којим је возио водио га је између глатковратих змајева, Саму-

ила и Рагуила, невидљивих људском оку и, попут свих вијугавих 

змија, милих људској души, несавршеној, отуђеној, каква је и њего-

ва, чинећи јој, по правилу, повратак уназад кроз време немогућим с 

обзиром на лако усмеравање живота у једном правцу, а смрти и 

заборава у другом. Прошавши их, остаде му једино да се прилагоди 

околини у коју је зашао, не стварајући више усамљене погледе сво-

је душе упућиване ка прошлости и рађане у непознатим дубинама 

својих очију.  

Све што је било нестало је, и у њему, сатканом од бола прола-

зности, остајала је само празнина.  

 
*** 

 

Испред капеле стајало је свега неколико људи дошлих да испрате 

Емилију Језеров на њен вечни починак. Била је ту и група од чети-

ри бабе из зграде у којој је она живела последњих неколико година, 

иначе чланице Верског добротворног старатељства. Једна од њих 

носила је цегер у чијој ваздушастој утроби се, прекривена крпом, 

налазила флаша ракије, погача и чинија соли да се, после сахране, 

кад буду излазили из гробља, понуди присутнима за покој душе 

покојне Емилије.  

Био је присутан и непознати човек у униформи, вероватно послат 

из војног одсека, јер је дужност државе да подсети присутне како је 

покојничин син, почетком деведесетих, дао часно живот за отаџби-

ну, те постао узор новим генерацијама, тек стасалим, да имају наук, 

и светли пример у рату управо вођеним против НАТО агресора.  

Поп је већ стајао наспрам сандука и читао опело. 

„Со свјатима упокој душу раби твојеја, идјеже њест бољезањ ни 

печал, ни воздиханије, но жизањ безконечнаја.“- његово је појање 

одјекивало капелом.  

Непознато војно лице, у једном тренутку, услед опела, од досаде, 

запали цигарету, што изазва бабе, те се оне широко, руски, прекр-

стише, не би ли, тим гестом, опоменуле дотичног да не кади сотони 

док траје молитва.  

Арсеније Рауш обухвати погледом простор око себе. Растерећен 

од снова и надања, није осећао чежњу, жалост, стрепњу, ништа. Ни 
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додир, ни поглед, туђи стисак руке, ништа. Правећи отиске ногу у 

песку живота, није примећивао тугу у усамљеним деловима трага, 

није отварао духовна врата иза којих царује Емилијин нежни сан, и 

сан свих оних људи који су прешли црту што одваја овај и онај 

свет, није више осећао жељу за писањем речи које би се читале 

широм земаља јужнословенских, није желео ни сада, ни увек, ни-

шта више није желео.  

Остајући у потпуности сам, без пријатеља, без родбине, без Петр-

оварадина из његове младости, стајао је у капели, пред самртним 

одром старице, осећајући се као остављен на неком путовању кроз 

привид, заборављен од свих на некој шетњи поред малих ствари. Са 

зебњом у срцу остаће у вечност да живи са погледом на птице у ле-

ту и скакавце у трави, док у некаквој безвременој тишини не заспи 

у сну, заборављен од јаве.  

Стајао је као укопан схватајући да ће други људи са својим го-

рким судбинама попунити улице града, очекујући и сами да се не-

што догоди у њиховим малим животима, нешто вредно живљења, 

нешто неопходно, потребно целом човечанству. И нико неће памти-

ти ни њега, ни ову старицу Емилију, ни њеног несретног сина, нити 

џез бенд. Остаће он сам и његово сећање. Остаће он и његова жеља 

да поново сретне тог непознатог Перуна, који носи личну карту са 

смешним, глумачким, именом, да му постави неколико битних пи-

тања, да затражи објашњење. Како? Зашто? Због кога? 

У неко доба, већ при крају опела, угледа, крајичком ока, перифе-

рним видом, у даљини прилику која се приближавала капели. Био је 

то гробар, старији мушкарац, малог раста, отромбољене телесине. 

Ходао је као патак.  

Рауш расејано упери поглед у његово лице, али му оно, покривено 

плавом, платненом, радничком капом, остаде скоро неразговетно, 

нејасно, као да је у свакој секунди мењало своје основне црте поку-

шавајући, на тај начин, сакрити своју позадину, своју личност. 

На неколико корака испред сандука стаде и сачека да се формира 

малена погребна поворка. Поворка је кренула тик поред њега, али 

се он скоро и не помери. Гробар стави на нос велике тамне наочаре 

скривајући очи иза њих, па, сачекавши да, ходајући у поворци, Ар-

сеније Рауш дође до њега, прикључи се и сам спроводу. Стаде ла-

гано ходати упоредо са њим. 

„Куд се баш на мене наврзе.“- помисли Рауш, и управо у том тре-

нутку, као да му одговара на његову мисао, гробар рече: 
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„Не каже народ џабе, не тражи ђавола, и нећеш га ни наћи.“ 

Рауш га погледа изненађено, али не рече ништа. Лице гробара на-

кон ових речи доби познат израз. Био је то деструктор Перун. Пре 

него што настави, скиде наочаре и стави у леви џеп изношене кари-

ране кошуље са исцртаним коцкама у неколико нијанси плаве боје. 

Затим, пружи десну руку у знак поздрава широко раширивши пр-

сте, као кад се, стари пријатељи, после дуго времена, срећу. Тихо, 

као да му шапуће у уво, рече: 

„Извини, одвикао сам се од шапутања по различитим спроводима 

грчећи језиком африкате, а зубима сонанте. Поготово нисам кадар у 

истом тренутку и рећи и ослушнути.“ 

Рауш, збуњен, једва изусти: 

„Тражио сам те годинама.“ 

„О, да, знам. Мене многи траже, на свим странама света.“ 

Опет се обојица ућуташе. Рауш је тражио речи, тражио мисли, ра-

зочаран чињеницом да је Перуна срео овде на гробљу како ради као 

гробар.  

„Зар је то човек који је требао да ми обезбеди песничку карије-

ру?“- заврши мисао гледајући овог искоса, са висине. 

„Немој да те заварава мој посао.“- одговори овај опет, као да му 

чита мисли: 

„Онима који припадају раси hommo destructors посао гробара пре-

дставља врхунац успешне каријере на земљи.“ 

„Верујем.“- заједљиво одврати Рауш. 

„Слушај, малац, само прост свет и глупаци смеју се мом занима-

њу питајући се шта радим по цели боговетни дан и ноћ на овој оса-

ми, и како се не бојим. Чуј, а кога? Испод ока ме гледају, опрезно, у 

дубини мисли својих верују да сам луд, да ми фали нека цепаница у 

глави, а ја надмоћно одговарам на њихова радознала питања. Да, да, 

пријатељу, ја сам чувар ваших душа и моји дани ваше су ноћи, а 

ваши страхови моја су откровења. Ваши покојници моји су дру-

жбеници.“ 

Перун нагло ућута и лицем се окрену ковчегу, настављајући да 

хода лагано у поворци, језиком перући зубе као да растерује кома-

рце из загрејане собе.  

„Ех, да нисам дигао руке од свирања сакса и писања поезије сад 

би се баш разочарао. Овај ни себи не може помоћи, а камоли ме-

ни.“- настави Рауш у себи да плете мисли. 
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Перун га дискретно повуче за рукав како би му скренуо пажњу на 

себе и, затим, погледавши мало неповерљиво около, лево и десно, 

плашећи се да би неко могао да прислушкује, настави тихим гла-

сом. Штавише, говорио је тако тихо да је Арсеније морао главу 

примакнути ближе њему како би боље чуо.  

„Ја чујем твоје мисли и знам за твоје жеље. Ја те чујем у безвреме-

ном непростору, у димензији која то није, јер нема дужину и не 

може се измерити овоземаљским мерама.“- као да му се правда, 

изговори у даху. Затим настави нешто лаганије: 

„Уосталом, велики дечаче, подсети се речи твоје песме о бројању 

среће. Како беше: 'Број своју срећу, број, и ничег се не бој.' Јел тако 

иде, а? Видиш како се сећам, а можда је чак ни ти више не па-

мтиш.“ 

Рауш слегну раменима потврђујући, на тај начин, ову тврдњу, 

што окуражи његовог саговорника, па он, у даху, победоносно, 

изговори наизуст текст целе песме, више декламујући него рециту-

јући: 

„Број своју срећу, број, јер ми смо део ње.  

Немој бити као они  којима су чаше до пола празне,  

твоје нека су до пола пуне.  

Јер деца божија толико љубе оца свог, 

створитеља небеског,  

да им је најслађе јело извршење воље његове.  

Број своју срећу, број и ничег се не бој.“ 

Понови још једном последњи стих, па као гоњен, без даха наста-

ви: 

„Број, дакле, своју срећу и не губи време на изабране. Моли се да 

на тебе сиђе огањ с неба, да те сажиже, уништи, претвори у прах, јер 

не вредиш ни макова зрна, бедо. Не хвали те онај који се опасује већ 

онај што је распасивању склон.  

Заборави на новац, славу, жене, угодан живот на високој нози, 

окрени главу од свег богатства и славе, нек' свака жеља нестане у 

ноћи која је прошла, јадниче, јер ја те чекам на вратима кроз која се 

излази одавде.  

Ако будеш схватио ово што ти говорим на прави начин, ако при-

миш то у себе с вером, попут детета, бићеш од мене поштован као и 

она седморица монаха која лутају Светом гором у осами и за које 

се, чак и међу нама, сатирачима људских душа, сматра да ће одржа-

ти последње богослужење на земљи. Зато их и поштујемо.“ 
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Застаде, узме ваздух дајући до знања да ових неколико реченица 

представља, у ствари, увод у оно о чему је мислио да говори, да њи-

ме, на неки начин, припреми Арсенија Рауша, па лагано, као да је, 

одједном, испред њега све време света, настави: 

„Ако будеш, лоло, довољно мудар, па сложиш свој живот по рас-

пореду који је сагласан учењу о древним елементима: води, ватри, 

земљи и ваздуху, верујем да ћеш открити бар седам улаза у просто-

рно-временске димензије о којима су велики пророци кроз историју 

људског рода проповедали, говорили, и поучавали, па о тим својим 

открићима остављали трагове и записе на које ти до сада ниси обра-

тио пажњу. Да јеси већ би у њима нашао и посебна откровења о на-

шој раси и њеној улози у свеукупној креацији.“ 

Поворка се лагано кретала ка делу гробља најудаљенијем од ка-

пије и капеле, у правцу свеже ископане раке. На њеном челу је је-

дан од запослених на одржавању гробова, мршави средовечни лик 

са, од алкохола испуцалим капиларима у очима и узаних рамена, 

носио дрвени крст на којем је било исписано име и презиме поко-

јнице. 

Иза њега ишао је свештеник у дугачкој, црној мантији носећи 

књигу Требника са молитвама у левој руци, а позлаћени крст са по-

стољем у десној. До свештеника своје место имао је његов помо-

ћник, младић са смеђом косом везаном у реп и тек никлим длачица-

ма браде, сувише нејаким, ретким, да сакрију рошаво лице.  

С времена на време, тај младић је десном руком помагао другом 

службенику гробља, једном високом Циганину, из неког разлога, 

намргођеном, када би он, гурајући колица са ковчегом, почео, губе-

ћи правац, кривудати.  

Иза колица ходале су, већ по навици, уцвељене жене из Верског 

старатељства, а за њима Арсеније Рауш, те човек у војној унифо-

рми и неколико људи из стамбене зграде где је живела Емилија, ко-

ји донекле беху блиски с њом. Деструктор је држао Рауша за миши-

цу леве руке, тобож, у страху да ће се овај отргнути и удаљити.  

Но, уместо тога овај га је гледао у по очију секући их, помало 

дрско, попут најоштријег ножа, намргођен и љут као огладнели ку-

рјак, све време ћутећи у свом срцу и у мислима ловећи ситну пау-

чину, док је испод трагова попуцале вечности трулило тело попо-

днева.  

 
*** 
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„Поново те опомињем, немој да те заварава моје гробарско одело. 

Можда ме следећи пут деградирају, па постанем директор некаквог 

предузећа или, не дај ти боже, министар. Све су то спољне манифе-

стације личности, суштина је, по правилу, супротна. Него, џајићу, 

ти буди другачији. Рецимо, као детиња душа буди, јер мудраци овог 

света не примају проповед о спасењу. Сети се, овај свет је материја, 

материја пролазна као јучерашњи дан, тек се родиш, а већ ево, нема 

те.“ 

Деструктор, показујући отвореним дланом на сандук у коме је 

лежала Емилија, нагло пусти мишицу на левој руци, па се удаљи од 

Рауша и поворке.  

Недуго затим, стигоше до гробног места. Пре него што ће двојица 

гробара, онај алкохоличар што је носио крст и Циганин који је гу-

рао колица са ковчегом, спустити тај ковчег у раку, поп је очитао 

кратку јектенију која се завршава са вечнаја памјат.  

Рауш погледа у даљину, иза баба које су окружиле раку. Заго-

нетни Перун-Чак Норис нестаде из његовог видног поља. Осети се 

беспомоћно попут детета залуталог после далеке шетње незнаним 

просторима, осети се уплашен од бола непознатих даљина, сам. 

Гробари почеше затрпавати сандук, а присутни се окретоше, неу-

месно хитро, желећи да се врате кућама. Они најстарији, по неком 

суманутом обичају, каквих је неприлично много у простом народу, 

сада су ходали брзо ка излазу, много брже од Рауша, вероватно из 

жеље да пред неумитном судбином смрти заварају своје трагове. 

Поп је хитао на челу знајући да овде неће добити напојницу и са 

чврстим уверењем да је већ довољно свог хришћанског милосрђа 

утрошио на покојницу, толико да ће то сасвим сигурно задовољити 

свевишњег којег је до малочас молио за опрост грехова.  

Рауш је ускоро ходао усамљен на неком замишљеном зачељу ове 

колоне што се све више растезала и утапала у околину престајући 

да постоји у свом дефинисаном облику. Тако ходајући, постајао је 

синтеза свих својих унутрашњих растакања и суштинских разлика 

између живог и неживог, између осећаја радости или туге које носи 

живо ткиво угравирано у себе и фасцинирајуће питоме суровости 

изгледа неживе природе, те престаде разликовати тугу од кајања. 

„Надам се да ћеш, најзад, схватити да ваше душе настављају жи-

вот и после телесне смрти.“- поново је зачуо познат глас негде иза 
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себе. Махинално се окрену, тек да ухвати погледом Перуна док је 

продужавао да говори: 

„Сваки човек у току свог живота накупи толико искуствене енер-

гије, толико умота своју личност жељом и страшћу, мржњом и ос-

ветом, болом и тугом, да његова душа, након смрти тела, наставља 

да носи све те осећаје кроз безваздушни простор, немајући где да се 

врати. Бића којима ја припадам уредно лове усамљене људске ду-

ше, преплашене у непознатом простору, и хране се њима, њиховим 

искуственим осећајима, стеченим у физичком телу. То је наша хра-

на.  

Разуми ме, ваша смрт нама је живот. Као што ви храните животи-

ње да би их појели тако и ми одгајамо и једемо вас, вашу суштину, 

вашу личност. Планирамо побуне и ратове, подмећемо земљотресе, 

поплаве и друге, за ваше око, природне катаклизме, а све ради своје 

гозбе, све за нашу трпезу. И тај обичај, буразеру, траје милионима 

година.  

Ми вас људе гајимо исто као што ви гајите домаће животиње да 

би могли да преживимо у нашем свету који је за вас духовног кара-

ктера, иако на самој граници физичког. Зато нас, у свеукупној Кре-

ацији, сматрају незаситим ждерачима људских душа, и називају де-

структорима. Уништивачима остатака физичког света. Чистачима 

чистоте виших димензија о којима ви немате појма, а само неки од 

вас понешто наслућују.  

Као што ви у природи која вас окружује имате лешинаре, тако и 

духовне цивилизације имају нас, деструкторе. Ми ваше душе тако 

педантно растачемо у ништавило извлачећи из њих животне супс-

танце обогаћене искуством стеченим животом на земљи, у матери-

јалном свету да нам се многи, из виших светова, диве. Ви, људи, ко-

јима је дато да господарите материјалном природом, малтретира-

јући све редом у њој, кад се ослободите својих земљаних, блатња-

вих тела, тада постајете немоћни, као јагњад, глупи, јадни и упла-

шени. Готово да нам је и жао док усисавамо вашу суштину, ваше 

истинско биће. Наравно, шалим се. Што би вас жалили, па ми и по-

стојимо захваљујући вама. 

Временом смо осмислили и правила за лов на вас, јер није свака 

душа иста. Ником се не исисава живот из оних што су водили је-

днолични, досадни живот. Они су нам мрски, као дијетални јело-

вник. Зато смо и осмислили забаву која се базира на правилу о три 

смрти и он деструктору даје неотуђиво право на душу богато укра-
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шену овоземаљским искуством, ако предходно учини да њене две 

блиске душе заврше свој живот у телу у року од једног обрта Земље 

око Сунца.  

И не само то, деструктор може да ту трећу душу, на коју има 

право, слободно убије у телу, како би пре прешла у духовни амбије-

нт где се гости и остатком њене личности. То се догодило и са Ка-

меним Лицем. Он није убијен метком противничког војника, већ од 

стране деструктора који је стекао право на његову душу, од мене. 

А начина за ваше убијање има безброј. Мноштво неизлечивих бо-

лести осмишљено је у нашим лабораторијама, па и канцер. Зато вам 

је и немогуће наћи лек за њега.  

Ја припадам оним деструкторима који су се спустили на ниво 

физичког света да би појачали утисак уживања. Врло сам стар, не 

вреди ни да ти говорим колико, нећеш разумети, и веруј ми, ова 

промена ми је и те како одговарала. Потпуно ми је свеједно, и мени 

и мојој сабраћи, што нас прост народ назива ђаволима, змајевима, 

алама, вилама, вампирима или ведогоњама, здухачима или вукодла-

цима, и што нас се боји. У ствари, то нам и годи.  

И страх је емоција, а њега овде, на Балкану има напретек, зар не?“ 

„Јеси ли ти као неки бог?“- невољно га Рауш прекиде питањем. 

„Па, ви људи ме можете слободно и сматрати богом, јер о правом 

Креатору немате никакву представу. Ја могу птице у лету да задр-

жавам, ток реке да заустављам, стоци ход да одузимам. Може ми се 

јер ја познајем тајну, тајну постања, тајну живота. Што се људи от-

имају о живот који немају, о безначајни тренутак у заједничкој ве-

чности. Њихова прошлост и будућност ништа су, чак ни прах. Не 

постоје. Тренутак окружен вечношћу део је те вечности. Ако си био 

ништа, и ако ћеш бити ништа, онда и сада ништа си. Гомила земље 

која је устала да би легла на другом месту. Споменик који се креће 

да би избегавао птичија говна.  

Но, и такав имаш своју улогу у свеукупној креацији, и потребан 

си јој. На крају крајева, у заједничком телу васељене сви смо део 

истог живота, је л'  то јасно?“ 

„Да будемо начисто!“- поново га, прилично неучтиво, прекиде 

Рауш. Перуну од изненађења остадоше уста пар тренутака полу-

отворена, али не реагова већ сачека да чује коментар. 

„То што ти говориш је, у најмању руку, тешко схватљиво. Да је 

то тачно, убеђен сам да би се знало за ваше постојање. Не би све ре-

лигије причале о рају и паклу, причале би о вама, зар не?“ 
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„Би, синовац, да то иде нама у прилог, али нама општи очај и пе-

симизам не одговарају, нити нека дуготрајна лагана резигнација. 

Напротив, нама одговара када ви уживате све радости које вам жи-

вот пружа не размишљајући о ономе што долази после.  

Но, и поред свег нашег опреза, понекад се роде људи способни да 

намиришу и открију наше постојање, па и да анализирају рад поје-

диних деструктора присутних овде, на земљи, у физичком телу. Да 

ли је то нека аномалија свестварања, не знам, али се догађа! Уоста-

лом, ми смо намерно, у некој дозираној количини, наше трагове 

остављали широм земљине кугле, од почетних култура примити-

вних народа, па све до данашњих дана, све у функцији развоја љу-

дске склоности ка страстима и сујети.  

Спомињу нас Питагора и Овидије, овај други чак нас је називао 

великим филозофима узгред тврдећи својим савременицима да по-

седује оригинални текст којим смо писали законе грађанима Крото-

на, што је, наравно, било тачно све до тренутка док ми тај текст ни-

смо, због његовог брбљања, уништили. Платон нас спомиње у свој-

им дијалозима о Тимијусу, а Крантор са открићима у Египту.  

Средњовековни језуита Atanasijus Kircer, најученији човек XVII 

века, такође се позива на нас као ауторитет, али и Ignacijus Do-

nnelly, рођен 1831, а упокојен 1901, писац и амерички конгресмен, 

чија је књига о Атлантиди путоказ свим будућим истраживачима 

потонулог континента.  

Некакво примитивно схватање нашег постојања помињу, поред 

Donnelly-а и безбројне легенде, почевши од оне најстарије, из циви-

лизације која је и сама под знаком неверице у главама већине дана-

шњих људи, цивилизације Атлантида, где је отелотворени дестру-

ктор познат под именом Thoth сматран врховним свештеником и 

краљем. Међу познаваоцима ове проблематике - међу људима, на-

равно, код нас деструктора је све већ, мање-више, познато - нагађа 

се да је исти, након потонућа Атлантиде, основао колонију на месту 

данашњег Египта, изградио Велику пирамиду у Гизи (која се погре-

шно приписује Кеопсу) и у њој оставио древну мудрост и тајне.  

Преко 16.000 година владао је Египтом уздижући примитивну 

масу на цивилизацијски ниво, напуштајући и мењајући физичка те-

ла по својој вољи. Његово знање учинило га је владарем више коло-

нија насталих након распада Атлантиде, укључујући и оне у Сре-

дњој и Јужној Америци. Његови крвни потомци, рађани од жена 

које је он оплодио, владали су тим племенима кроз све временске 
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периоде прошлости, а, буди сигуран, и данас владају над мноштвом 

народа који се сматрају модерним.  

У каснијим временима међу деструкторима се нарочито истакао 

Hermes. Њега као биће нарочито поштују данашњи окултисти због 

писаних докумената која су његово ауторско дело, где је детаљно 

објаснио, за људе прилагођену, верзију древне мудрости. Azteci су 

такође једног од деструктора сматрали за свог бога. На својим 

сликовним документима детаљно је описан под именом Quetza-

lcoatl. Њему су приносили као жртву младе девице не би ли га, на 

тај начин, умилостивили и спасли своје гузице, не схватајући да ми 

на свет гледамо потпуно другачијим мерама од људи.  

Девице су нам слаба храна, нису искаљане, далеко масније нам је 

усисати душу некаквог маторог покварењака, који је знао да живи, 

хедонисте, нагојеног свим овоземаљским гадостима, и то је управо 

квалитет какав највише ценимо.  

Ипак, ти моји побратими, иако беху сурови, подучавајући људе 

да служе њиховим намерама, постали су главни инжењери у проје-

ктовању свега што ви данас зовете траговима прошлих цивилиза-

ција. У првом реду мислим на статуе Ускршњег острва,  NAZCA ли-

није на Андима и загонетке пирамида, не само оних у Египту, већ и 

других сличног дизајна и исте сврхе, у Кини и у Јужној Америци.  

Наши трагови постоје и у данашњим богослужбеним књигама 

хришћана и муслимана, Јевреја и Азијата. Стари Завет је препун 

прича чији су корени у Сумеру, преплављеном мистериозним бого-

вима у којима су препознавана наша обличја. Исто ти то тврдим и 

за богове старе Грчке, старог Рима, Персије, Македоније, варвар-

ских племена словенских и германских, монголских и  индијанских.  

Рецимо, мене су стари Словени сматрали богом ватре и грома и 

називали ме Перуном. И дан данас ја сам стални пратилац словен-

ских народа, нарочито Срба и Хрвата. Ваша духовна прљавштина 

ми највише прија. Обожавам вас такве одвратне какви сте од поста-

ња, па до данашњег дана. Веруј ми кад ти то кажем, јер ја у себи но-

сим хиљадугодишње искуство чишћења горњих светова од вас и 

сав сам саткан од ваше прљавштине, јер ви и даље живите кроз 

мене. “ 

Сенка непријатељства прође преко Арсенијевог лица, што Перун 

примети и крајичком усана се насмеши.  

Свуда около њих била поразна тишина. Људи који беху прису-

ствовали сахрани Емилије Језеров већ су отишли, једино су се у 
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даљини виделе прилике преостале двојице гробара док, ужурбано, 

лопатама затрпаваху раку. 

 
*** 

 

„Јесу ли и њих двојица деструктори?“- Рауш показа руком ка 

њима. 

„Не, шта ти је, синак, зар бих ја трпео у својој близини конкуре-

нцију?“- нашали се Перун. 

„Добро, то могу да схватим. Него, реци ми, уколико би то што го-

вориш било све тачно, зашто ми то откриваш? Чиме сам заслужио 

ту част?“ 

„О, братац, има пуно разлога за то. Још си у младим годинама, 

здрав си, згодан, баш такав ми и одговараш.“ 

Рауш га је гледао запањено, без речи. Перун се трже, па брзо кре-

ну да образложи: 

„А, не, није то што мислиш. То никако. Ми смо превазишли по-

требу за сексом. За нас је то обична људска гадост, нарочито међу 

истим полом. Говорим о нечем другом.“ 

За тренутак ућута, па настави: 

„Види, ово тело у којем сам сада је, искрено говорећи, поружне-

ло. Не зато што је одебљало или оћелавило – стоти пут ти кажем да 

наша и ваша мерила нису иста – већ зато што му је крај близу. 

Просто, време је за нови walk-in поступак; поступак, дакле, улаже-

ња у ново, туђе тело. Разумно је да то тело буде боље од предхо-

дног. Другим речима, твоје тело је моја следећа база. Јел' сад капи-

раш?“ 

Арсеније Рауш се грохотом насмеја, па одједном застаде окрену-

вши се око себе у страху да неко не види како се неукусно понаша 

на гробљу. Перун је, без икаквог знака нервозе, наставио: 

„Теби је то смешно зато што ништа не знаш о томе. Ви људи сма-

трате да све оно што не видите и не постоји, а? То је зато што сте 

глупи и надмени, а нама баш такви и одговарате. Ми вас и васпита-

вамо да будете такви.“  

„Добро, пријатељу, а где ћу ја, да извинеш, ако ти узмеш моје 

тело?“- прихвати Рауш сматрајући ове речи шалом. 

„Тамо где и твој предходник, овај у чијем сам телу. Тамо где су 

отишли свих оних хиљаду триста дванаест људи пре овог несрећни-

ка у којем сам сада. У ништавило, пријатељу, у нестанак. У непо-



184 

 

стојање, ако баш тако желиш. Не можемо обојица бити на истом 

месту, не гласи ли баш тако неки од закона физике. Тако ти је то у 

природи, велики једу мале, зар не?“ 

„Па зар мислиш да нико не би приметио мој нестанак?“- настави 

игру Рауш. 

„А ко каже да би ти, у очима људи који те, тобоже, познају, не-

стао. Додуше, мало би променио навике, што је и логично, зар не? 

Међутим, твоје тело, твоје лице би остало исто. Па где је онда 

промена?“ 

„Моји родитељи би сигурно увидели разлику.“ 

„Глупост. Њих и тако ретко посећујеш. Ја би их посећивао чешће, 

понашао би се одговорније према њима и њиховој старости. Убеђен 

сам да би их купио својим талентом за манипулацију, јел да? Уско-

ро би били одушевљени што им се уозбиљио син, што је почео да 

обраћа пажњу на њих, да води рачуна о њима и њиховим осећањи-

ма.“ 

„Добро, бре, али зашто баш ја?“ 

„Па, искрено да ти кажем, ја сам се прво намерачио да дохватим 

оног твог Дивнића што га зовете Дука...“ 

„Дјук!“- исправи га Рауш, али реч оде у ветар. 

„Нажалост, тип ми је збрисао у последњем тренутку. Показао се 

интелигентнији него што сам мислио. А, искрено, и ја сам у овим 

колима...“- показа на себе: „ко везана врећа. И да узмем све папире 

за иностранство сумњам да бих издржао толики пут. Знаш како је, 

кад си у телу онда си ограничен физичким законима, ма ко да си. А 

морам признати да ми је Дука лепо запржио чорбу. Меркао сам га 

годинама, чак сам преко тебе и оног маторог Пере хтео да га контр-

олишем, али он ми се некако, ипак, измигољио, и то не у суседну 

варош, или, бар, државу, него ми је преко два континента одлетео. 

Што је много, много је.“ 

„А ја сам упао као резерва?“ 

„Тако је, фацо! Ти си моја златна резерва. И, морам да признам, 

не заостајеш по квалитету за Дуком. Музичар си, добро, тренутно 

си баталио свирку, али, буди сигуран, са твојим мозгом и прстима, 

брзо ћу ја то савладати и наставити са каријером. Иначе, бити музи-

чар је сјајно.“ 

„Мислиш?“ 

„Не, стварно. То је сјајна професија. Не зна се ко је надуванији и 

прљавији, да л' ви који свирате или они који вас слушају. Ви сте, 
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сви џумле, сјајна храна за нас, просто се отимамо кад неко од ва-

ших баци кашику. Замисли каква је гужва била око Hendriksa или 

Morissona, да не спомињем остале, све редом. Ја сам, нажалост, све 

то посматрао из даљине, просто, нисам могао да приђем.“ 

„И не само то!“- одједном се, опет, досети Перун: „Замисли посао 

чији је саставни део путовање, а да ником ниси сумњив, јер ти си, 

ипак, музикант, је ли, луталица. Колико ћу само контаката да оства-

рим, колико људи да упознам? Све је то моја будућа храна. Ма, не-

ће ми бити жао ни овај посао да оставим, веруј ми.“ 

„Драго ми је због тебе,“- поче се, сада већ отворено, шегачити 

Рауш: „кад већ ја немам никаквих изгледа на спасење.“ 

„О, имаш, али си, попут, осталих људи довољно глуп да их про-

нађеш.“ 

„Где да их тражим?“- опрезно упита Арсеније, не знајући ни сам 

шта очекује од овог питања. 

„Ето, видиш, рекао сам ти да си глуп. Да си ме слушао знао би, 

не бих морао да ти понављам једно те исто. Дакле, ми смо чистачи 

духовног света и из њега чистимо душе испрљане земљаним тели-

ма, је л' сам тако говорио?“ 

„Добро, јеси.“ 

„Е, сад, оне душе покојника које су се очистиле од овоземаљских 

прљавштина, а које педантно описују свете књиге разних религија, 

ми не дирамо. Оне су нам гадне на исти начин на који ви правите 

разлику између животиња које су за јело и оних које то нису.“ 

„Онда, значи, ја још могу да се спасем ако се будем држао,  реци-

мо, поука из јеванђеља и живео попут свеца.“ 

„Ти, лично, не можеш, али, теоријски гледано, неко други би 

могао.“ 

„А зашто ја не могу?“ 

„О, боже, шта ћу с њим? Па ти ме уопште ниси слушао. 'Ало, 

јаране, па ја ћу, једне од наредних ноћи, док будеш спавао, преузети 

твоје тело.“ 

„А зашто кад будем спавао? Зашто то не учиниш сада?“ 

„А не, ортак, сад си на неки начин заштићен својом свешћу о 

присутности, о постојању која твоје астрално и физичко биће чини 

нераздвојивом смесом. Тек у сну, или у хипнози, или при обреду 

црне магије, кад се олабаве споне између твог унутрашњег и спо-

љног бића, односно твоје суштине и твог тела, онда ми, без муке, 

заузимамо возило у којем се вози човечија душа. Ја, лично, то 
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радим у сну, мада, међу нама, има и специјалиста за улажење уну-

тра и у другим, малопре поменутим, условима.“ 

„А ја?“- изусти Рауш махинално као да говори о некој најобични-

јој пословној погодби:  „Шта ћу ја после?“   

Перун га није удостојио одговора у магновењу мењајући своје 

лице, час га чинећи насмејаним и топлим, час се мрштећи, ствара-

јући од њега нешто страно и далеко. Било је очигледно да је рекао 

све што је хтео да каже, па окрете леђа Раушу и крену ка унутра-

шњости градског гробља. Рауш нервозно ухвати за кваку капије 

која је водила напоље, ка спољном свету и, некако за себе, про-

мрмља: 

„Море, лакше ћеш ти пољубити птицу у дупе, док лети, него то 

што планираш.“ 

Отварајући метална, решеткаста врата, на којима су остали само 

остаци плаве боје којом су некад била офарбана и препуној коро-

зије по облој површини, са унутрашње стране и, једном ногом кора-

кнувши напоље, примети да је гробље опустело, без посетилаца. 

Била је то некаква чудна празнина, тако да му се учини како је и 

сам прешао линију која раздваја овај и онај свет. После неколико 

тренутака затвори, са спољне стране, та огромна, решеткаста врата, 

обојена одјецима тужно плаве боје, огрнута у најзначајније нијансе 

унутрашњих дилема, изнад којих је масним словима обавештавана 

најшира публика да је ово улаз у простор градског гробља. 

Окренувши им леђа, убрза корак до паркинга где је оставио 

аутомобил. У мислима му је превагнула потреба за тишином у којој 

се скривају тајне. Тајне виђења света у којем престаје сав умор – 

света мртвих.  

У свету мртвих сенке не постоје, сада је знао. У свету мртвих гра-

не се не савијају ка земљи. У свету мртвих звуци се претварају у 

тишину која се осећа на длановима попут грашака зноја. Сунце не 

свиће у свету мртвих, само бескрај, рођен пред очима као изненађе-

ње о којем се не сања ни у најсмелијим сновима.  

Питања му зачас затворише видик:  

„Зар смо због овога требали да се родимо? Зар су све моје године 

нестале испред овог глупог ишчекивања у бескрају?“ 

Све оно што је чинило суштину његовог интересовања, нестало 

је. И сада, уместо да чека смрт, он ће почети да живи у два света, 

спољашњем, који сасвим добро зна како се згодним девојкама 

прашта глупост, а ружним вара ум, и оном унутрашњем, у којем 
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хронично недостаје жеља за остављањем доброг утиска и језди по 

трагу незнаних даљина разних светова, стрпљиво сањајући живот, а 

живећи сан.  

 
*** 

 

На изласку из паркинга на пут који спаја Петроварадин и гробље, 

и даље Каменицу, била је наплатна рампа, и, поред ње, кућица чу-

вара. Огромни, дебели чувар чије су маље извиривале изнад кошу-

ље ширећи своје крајеве око врата као шал, изашао је из ње и 

показао му руком да стане, чиме прекиде његове мисли и Рауш се 

усредсреди на њега. Тако огроман, мастан, униформисан, длакав, 

личио је на папагаја, чак му је и нос био кљунастог облика. 

Зауставио је аутомобил крај чуваревих ногу, спустио стакло на 

вратима и дао му новчаницу, нешто већу од цене паркирања. Вели-

ки, шарени папагај са човечијим рукама узе новчаницу, удари прс-

тима по типкама своје мобилне касе, стави новчаницу у њу и, виде-

вши да Арсеније Рауш нервозно добује прстима леве шаке по каро-

серији чекајући да се заврше формалности, па да крене даље, поку-

ша да буде духовит: 

„Чекај да добијеш рачун. Без њега, брајко мој, твој пут води, једи-

но, назад.“ 

Арсенијеве уши запара његов одвратни глас, крештави крик какав 

се нису рађао ни у најдаљим годинама првих култура, чији се извор 

налазио у дубинама чуваревог кљуна и који, као да му је стављао до 

знања, да је пред њим птица, а не човек, птица која је попримила 

људске црте у тој мери да је сада чудовишна и папагајима и љу-

дима.  

Кљуном је шарао кроз ваздух, мерећи га погледом од главе до 

пете. Био је, једва, нешто мањи од Рауша, а читаву своју констру-

кцију је базирао на пару дебелих, длакавих, пернатих ногу, чврсто 

постављених на бетонску подлогу. 

„Ух, каквих има људи.“- помисли Арсеније, па пружи руку да 

узме рачун.  

Већ следећег тренутка даде гас. Руке му се заковаше у обнажену 

раван волана и он, убрзавајући брзину аутомобила, крену улицом 

Дунавске дивизије ка центру Петроварадина, из сасвим разумљивог 

разлога, тужан.  
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„Зар нам је то судбина, пријатељи? Џезери! Ви који сте већ оти-

шли у бескрај и ништавило.“ - говорио је у по гласа док је возио 

аутомобил. Успоривши брзину, спустио је прозор на вратима до 

пола и ослушкивао ветар док је шуштао кроз лишће јасенова, хра-

стова и липа и сваког другог дрвећа раслог крај пута, на домаку 

града. 

Волео је тај звук више од музике коју производи човек на својим 

инструментима. Он га је опуштао, он га је одмарао, одвајао од ства-

рности и овога света, односио његове мисли и дадиљао душу, чи-

нио га безграничним, без суштине, тако му јасно усађујући спознају 

да је део свеукупног божијег ткања, тог неописивог дела. 

Празан пут, без саобраћаја, омогућио му је да посматра травнати 

тепих лево и десно од асфалта. Колико ли је пута газио по зеленим, 

дугуљастим телима трава и маслачака док су се они безболно по-

вијали под притиском његових ногу, помисли. Осети да је безмерно 

срастао са овом земљаном кором, на којој су се рађали и умирали 

познати и драги му људи, остављајући у туђим мислима успомену 

на себе и онда кад би престали ходати улицама и дисати ваздух. 

У неком тренутку поново, овај пут са друге стране, прође поред 

зграде где некад беше кафана Царство небеско, али, у некој безво-

љности, опхрван чудном слабошћу, није смогао снаге да испуни 

обећање себи дато при одласку на сахрану. У трену му се све учини 

неважним, и кафана и живот, и пиће у славу старих дана. 

„Зар нам је то судбина, џезери?“- понови опет, као у заносу, и 

даље осећајући своје познанике невидљиво присутним.   

Тај осећај близине између њега и њих извлачио му је све страхове 

из плућа, све параноје из главе, сву опрезност из стомака. Пријала 

му је усамљеност која то, уствари, није, и ова удаљеност од градске 

вреве, од семафора и пешачких прелаза, редова у самоуслугама и 

банкама, безличних лица чије очи гледају кроз њега очекујући не-

што што би могло променити њихов досадни, глупи, непотребни 

живот којег држе као бика за рогове, иако знају да ће се он истопи-

ти у тренутку и отићи у вечност.  

А ускоро ће, заједно са многима од њих, и он, све што воли изгу-

бити. Можда већ и вечерас! 

И никог више неће интересовати када је његов живот почео, ни 

како је растао у једној фрушкогорској вароши за чије улице је био 

везан као пупчаном врпцом, чији су становници постали као, нека-

кав, продужени део њега. Шта му преостаје, питао се.  
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Да проведе тај малени остатак живота окружен глупим њушкама 

безличне малограђанске људске масе, бесловесне масе дубоко увер-

ене да је господар света и времена – тешко!  

Он у тој школи неће матурирати.  

Неће провести остатак живота у страху од сваке наредне ноћи и 

лицемерно глумећи задовољство пред истим онаквим губитницима 

какав је, до скоро, био и он сам.  

Остаће у срцу тинејџер, у очима родитеља и блиских рођака зау-

век неспреман да се уозбиљи, да сазре  као човек, па да, попут ра-

дне машине рмбачи за неког лопова, утицајног члана бивше кому-

нистичке партије, у међувремену обогаћеног на неки волшебан на-

чин, или за неког полуписменог шверцера пристиглог из неке вуко-

јебине, који је дошао до велике лове захваљујући пљачкању туђих 

кућа током ратова у Хрватској и Босни, а сада би, за ситне паре, да 

скида људима кожу с леђа. 

Остаће свој и остаће слободан, све до свог последњег сна којег ће 

испратити загледан у безвремену вечност пролећа, тамо где ветрови 

претварају воду у земљу, а птице односе погледе изнад облака, да-

леко од времена и простора. 

 
*** 

 

Тада, тек неколико сати након сахране Емилије Језеров као да се 

нешто прекинуло у њему. Одлучи, не само да одбаци сву тежину 

сећања и меланхолије, већ и сву тежину живљења. Паркирао је југо 

недалеко од дунавског моста, у старом делу града. Није закључао 

врата, иако то увек чини. Кључ, који већ беше држао у руци вратио 

у џеп. С обзиром да се више никад неће врати-ти, нема ни потребе 

да их закључава, мислио је. Уосталом, овако их бар надлежни 

органи неће морати разваљивати.  

Мада га је свеж, вечерњи ваздух на улици тренутно вратио у 

овај свет, већ следећег тренутка Арсеније Рауш поново беше у пре-

ђашњем стању растројства, наставивши расејано корачати ка обали 

реке. Ходајући улицама Петроварадина, гледао је лица људи који су 

га мимоилазили као да се опрашта са њима, гледао је фасаде зграда 

као да их види последњи пут, жардињере, лишћем прекривене гра-

не дрвећа по парковима, ћелаве стубове са саобраћајним знацима, 

бљештаве рекламе разних предузећа, као да ће их оставити заувек 

негде у прошлости.  
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Својој прошлости.  

И заиста, намеравао је све да остави, да оде, али не на неко дру-

го место, други град, већ у смрт, у прекид трајања, у вечност непо-

стојања. Хтео је да учини гест протеста према атмосфери коју је мо-

рао удисати, да се побуни због преваре на коју је приморан, преваре 

што се животом назива. У тој превари није желео више да статира. 

Хтео је да се убије, тело да утопи у Дунаву, душа да му нестане 

у праху времена. Та му је мисао дуго колала у глави од тренутка 

када је схватио суштину открића да није, и поред милиона људи, 

наизглед сличних њему, рођен да буде роб боговима који су разара-

ли вољену му државу, машина за производњу туђих смрти и лоших 

вибрација, а све зарад своје егзистенције и свог опстанка.  

Он је уметник, сетна душа, говорио је себи, његово дисање се у 

потпуности разликује од дисања људи који га мимоилазе, те га 

стога нико и не схвата. Они су рођени из воде, а он из ватре. Они су 

створени од праха земаљског, а он од даха небеског. Зато и воли 

jazz, музику насталу у потреби hommo sapiensa сведеног на ниво ра-

дне животиње да утеши своју душу и осети се човеком, да сања на 

јави и живи своје сне, да гледа у биљне душе као што они гледају у 

животиње.  

Рауш је, откривајући бесмисао бивствовања, осетио и трулост 

гордости душе, која је увила и, на тај начин, сакрила, сам разлог 

стварања човековог. 

„Људи је толико мало да могу стати под једну воћку.“- говорио је 

себи у брк идући ка обали Дунава и размишљајући о свему. 

Долазећи улицом од Војне болнице, послушно је стао на раскр-

сници код Магистрата. Када се боја на сивом, металном семафору 

променила на зелену, кренуо је преко зебре у мноштву других гра-

ђана, ни по чему се не разликујући од њих. Десетине људи, окрену-

ти својим мислима, својим проблемима, хитало је крај њега с посла 

кући и обрнуто не обраћајући пажњу на своју околину, нити на 

друге људи сличне себи. Какве ли васељене они носе у својим 

маленим главама? 

На другој страни скренуо је десно намеравајући да продужи ка 

остацима моста што је до пре пар недеља спајао Петроварадин са 

Новим Садом, а сада беше срушен у бомбардовању НАТО авијаци-

је, ка мосту којег је, чинило му се, тек пре неколико тренутака, гле-

дајући из свог аутомобила, први пут видео порушеног.  
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Као да се у дугим колонама још увек налазе иста она возила која 

је, свих ових година, виђао из дана у дан. Некаквим опроштајним 

погледом сада је замишљао возаче и њихове аутомобиле како дола-

зе са бачке обале. Да, лагано је схватао, они ће, и без моста, наста-

вити своје залудне животе срећни или несрећни, сањати топле, уре-

ђене станове, желети довољно новца за све своје хирове, лепе жене 

или мужеве који ће бити само њихови, успешну децу, успешне ка-

ријере, а он ће се нечујно искрасти са позорнице догађаја, сам, нео-

плакан, непримећен.  

Извините што сам уопште постојао, погледом је говорио прола-

зницима, пешацима, возачима, саобраћајним полицајцима, радни-

цима у наранџастим јакнама комуналног предузећа. Нико тај по-

глед није разумео журећи за својим потребама. Нико га није видео. 

У улици нестало је људи, у трену га пресече мисао, нико никог не 

види, нико никог не памти. Увучени у љуску свог тела ови робови 

свакодневице постају роботи вечности.  

Као машине неке, своје светове претачу из непостојања у привид.  

Тек силазећи са главног пута широким барокним степеницама ко-

је као да је неко правио за изложбу, а не за употребу, степеницама 

што воде ка Ђачкој улици, опази чудну ускомешаност међу љу-

дима. Прво га је изненадила сама чињеница да непознати људи ко-

муницирају међу собом. То се у овом граду не догађа случајно. Не-

што се десило доле, испод моста, закључи, нешто што је узнемири-

ло жабокречину свакодневице, па убрза кораке ходајући, узбуђено, 

низ степенице. Његова потиштеност на тренутак устукну пред нале-

том радозналости. 

Испод надземног дела моста који је, до скоро, водио ка Новом 

Саду, и у виду надвожњака пресецао Каменички пут, окупило се 

мноштво људи, путника са оближње станице градског аутобуса, 

случајних пролазника, пецароша.  

Огромно тело непознатог мушкарца лежало је на бетону.  

Да није неко прегажен, помисли, али се одмах исправи видевши 

да у близини нема ни једног аутомобила. Да није човеку позлило, 

још једна карика упетља се у ланац мисли. Готово је стрчао доле, 

заборавивши на своју малопређашњу намеру. Умеша се у гомилу 

људи, неки су панично давали наредбе вичући у ваздух и не обраћа-

јући се ником посебно - да се зову кола хитне помоћи, други су га-

дљиво окретали своје главе шкиљећи, ипак, једним оком, трећи су 
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радознало и немо гледали у леш, четврти се весело удаљавали по-

дгревајући се новом темом за разговор са пријатељима.  

Шта се десило – викао је долазећи народ. Убио се човек, скочио је 

са моста, одговарали су староседеоци. 

Напокон, препознаде га један човек, мајстор из оближње аутоеле-

ктричарске радионице, који је на место догађаја дотрчао у  изноше-

ној, исфлеканој кошуљи што једним крајем беше увучена у стра-

шно измашћене фармерке, док јој је други крај слободно падао, па, 

угледавши покојника, дубоким, подераним гласом, бришући своје 

уљане руке некаквом крпом, узвикну:  

„Па то је син покојног Стеве месара!“ 

Главе присутних људи се, као по команди, окренуше ка њему, те 

он настави говорити, широм отварајући капке раскрвављених очију 

на врху, подбулог од пића, лица. 

„Ма, Стеве, чек како се презивао..., што је живео са матером од је-

дног конобара, горе у кафани код покојног Пере, горе ка гробљу. 

Не могу сад да се сетим презимена, али његов пасторак, тај Цветин, 

исто покојни, он је погинуо у рату... А мати му је данас сахрањена.“ 

Настави мајстор да везе узбуђено, без икаквог поретка док неко 

не добаци из гомиле: 

„Покојни Стева, покојни Пера, има ли неко код тебе да је жив?“ 

Народ се, тако над лешом, поче мешкољити, помало смејуљити и 

поспрдно сашаптавати, док се мајстор, сметено трљајући потиљак, 

покушавао сетити презимена Стевиног, и даље везући речи без сми-

сла и редоследа. 

„Та није људи, знам ја тог човека, живео је његов покојни отац 

доле, у Старом Мајуру, са покојном...“ 

Поново присутни људи заграјаше, некима се, на трен, на лицима 

забелеше зуби од осмеха који, потом, услед неприкладног прису-

ства леша, поново добише леден, озбиљан изглед. Арсеније Рауш, 

иако је све време, немо, безвољно, слушао мајстора како покушава 

да се сети презимена, најзад му се обрати. 

„Орловић се презивао!“- рече кратко, па се нагло окрену и стаде 

удаљавати са места догађаја, док је аутоелектричар, у заносу потвр-

ђивао: 

„Тако је, баћа! Орловић Стеве син је то. Знам ја, и оца сам му 

знао. А како се беше он зове, чек да се сетим...“   

Већ из даљине, леђима окренут, хтеде Арсеније да му довикне и 

име овог несрећника, али намах изгуби вољу, па се предомисли на-
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стављајући Каменичким путем ка Тврђави, као да га све то није 

дотицало, не мислећи ни о чему, готово се више не сећајући ни сво-

је данашње намере.  

Поглед му је, без мисли, без садржине, одајући збуњеног 

власника, остао прикован низ Дунав, ка ушћу његовом у Црно 

море, ка Ђердапу, ка Великом ратном острву и граду Земуну, ка 

Крчединској ади и банатској пустари где је Нинослав Лазор нашао 

свој мир. Тамо, у даљини, на хоризонту, хладан додир пустоши 

затвори му позорницу погледа.  

У тим тренуцима, опет је одлучио да живи сахранивши без трага 

мисаони прекид, схвативши да су некакви унутрашњи демони који 

хтедоше да га униште побеђени дајући му, у свом поразу, прилику 

да живи даље. Али колико дуго, питао се и уздрхта. До које ноћи, 

до којег сна у којем ће деструктор Перун растргнути његову душу и 

преузети тело. 

Неки необјашњиви страх опседао му је биће.  

Горко се насмеши видевши групе пензионера како безбрижно 

играју шах седећи на клупама. Каква иронија, један млад човек се, у 

свом душевном безнађу убио, а ови Метузалеми, свега неколико 

десетина корака даље, покушавају у недоглед да продуже своје мо-

нотоне и, сваким даном, све бесмисленије животе.  

Мада и даље опхрван својим туробним мислима, ипак, поставши 

некако необи-чно озарен, скоро радостан, као да је поново рођен, 

умеша се међу њих, слушајући њихове коментаре и пратећи потезе 

доле на шах таблама. 

„Треба побећи том демону!“- схватио је. 

Да, али како. Смрћу би хрлио у сусрет њему. Треба повући прави 

потез, потез који би разочарао деструктора. Просто га разоружао. 

Омаловажио. 

Потез ловцем, топом, краљем. Неки потез који би га матирао. 

Напречац, без размишљања, како је дошао тако и напусти плато и 

пензионере шахисте. Врати се до свог аутомобила, па оставивши у 

претинцу испред сувозачевог седишта кључеве и новчаник са доку-

ментима, са задњег седишта узе сивомаслинасту ветровку и залупи, 

с треском, врата одлучан да се више никад не врати. 

После извесног времена пешице прође поред свог стана и не по-

гледавши горе, ка прозорима. Не марећи за бомбе и пројектиле сла-

те преко света да разарају мостове и градске четврти, кренуо је без 
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икаквог циља ван града, у велики свет, желећи да оде управо онако 

како то и приличи слободним људима - аутостопом.  

Било је то с пролећа 1999. године, и од тада га ни један Варадинац 

више није видео.  
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JAZZ PLAYHOUSE 
 

 
 „...Не жели сувише да знаш..  

Што се мање зна, лакше се живи. 

Знање човека чини слободним, али и несрећним." 
 

Ерих Марија Ремарк  ТРИ РАТНА ДРУГА 

 
„Песниче, вече се примиче. 

Твоја коса седи. 

Чујеш ли у својим осамним мислима 

поруку другога света?“ 
 

Рабиндранат Тагоре   ГРАДИНАР 

 

 

(New Orleans, 28. август 2005.) 

„Ово је тако велика олуја да ћемо од ње почети мерити године.“: 

неприродно гласно, готово усхићено, говорио је у директном теле-

визијском преносу професор Alexander Walker, председник Амери-

чке метеоролошке федерације, док му је неспретни репортер гурао 

крушку микрофона право у ноздрве, и сам опхрван чињеницом да 

се, на само десетак сати од места где се њих двојица тренутно нала-

зе, ка њима креће огромни ураган најјаче категорије по званичној 

Сафир-Симпсоновој скали. 

Ураган је већ погодио Флориду узрокујући веће поплаве и десе-

так погинулих лица, а затим је, добијајући на снази, наставио да се 

креће ка Лујзијани и Мисисипију. 

Професору је поглед са лица репортера склизнуо право у око ка-

мере, па машући кажипрстом леве руке и разгорачивши широм зе-

нице, одлучи да изнесе закључак дубоко убеђен да ће га, захваљују-

ћи томе, потоње генерације памтити као великог визионара: 

„Ја сам убеђен, а велики број мојих колега дели то мишљење, да 

ће грађани држава које излазе на Мексички залив имати, не само 

први, већ и, сасвим извесно, једини пут у животу прилику да осете 

додир једног природног горостаса какав је ураган Кетрин. Због тога 
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апелујем на прибраност и беспоговорну послушност у односу на 

припаднике националне гарде.“ 

Репортер се захвали професору и окрете према камери намерава-

јући да, док до њега не дође нови, уважени, саговорник, време по-

пуни неким детаљима везаним за надолазећи олујни ветар, читајући 

их са папира у руци и повремено бацајући поглед ка камери:  

„Поштовани гледаоци, велики део, још не упућене популације, би 

морао да буде свестан опасности која се одвија пред њом. Зато је 

професор Walker потпуно у праву када тврди да ће се од ове време-

нске непогоде мерити време. Дакле, да поновим, ураган Кетрин на-

стао је пре четири дана крај Бахама, а његову рушилачку снагу гра-

ђани су осетили широм Флориде, Алабаме и Тенесија. Узроковане 

су велике штете на приобалном делу којим је ураган прошао, дошло 

је до изливања нафте из једног броја нафтних постројења, а град 

Meraux је поплављен мешавином воде и нaфте. Све сцене које по-

знајемо из досадашњих урагана биће не исте него и горе овде, у Њу 

Орлеансу, те се због тога апелује на становништво...“ 

 
*** 

 

Dimitri Divnich, висок и мршав човек, таман у лицу као иловача, 

дугачких, узаних ушију и са густом косом уредно чешљаном на де-

сну страну лица - иако је, у целини, изгледао много млађе, ипак је 

пре неколико недеља напунио тачно пет деценија свог живота – се-

део је на високој шанк столици па, у једном тренутку, не скривајући 

одвратност према ономе што је на њему гледао, поглед нагло окр-

ену од екрана LCD-а који је висио изнад полица са разноврсним пи-

ћима, ка великом, тамном, задимљеном остатку унутрашњости про-

сторије Jazz Playhouse клуба у улици Bourbon. Та празнина унутра-

шњости му се у трену учинила заборављена у пунини изгубљених 

уздаха присутних гостију и утонула у некакав имагинарни, пенуша-

ви осмех до непостојања удаљене надолазеће катастрофе.  

Данима већ, осећао је у себи некакву мешавину нервозе и треме, 

постало му је све мрско, све ташто, досадно, без укуса, попут нео-

сољене супе.  

И сада, његови тајни емотивни болови, као да су у тренутку уга-

шени, растерујући, успут, светлост састављену од хиљаду боја дана, 

покушавали су завирити у јастуке нервних завршетака – како је 

обичавао да каже - људи чија су тела седела за столовима. Тако их 
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је и посматрао за све време свог добровољног изгнанства из земље 

коју је волео - као особе чија се тела крећу око њега. 

Велика, неуредна до зла бога, просторија, која као да својој хаоти-

чношћу жели да се супростави долазећем ветру, садржавала је у се-

би десетак, готово хипнотисаних, људи који су, сви одреда, не гово-

рећи, без даха, посматрали екран, и помно слушали оно што је на 

њему говорио репортер.  

Десно од њега, на суседној столици полукружног шанка седела је 

Sofia Anderson, у локалним оквирима позната џез-певачица, изгле-

дајући скоро заспала, неспретно налакћена на угашену шаку леве 

руке и очију претрпаних од историјских казни. Некад, док бејаше 

млада, радо и често је посећивала све концертне манифестације у 

граду, бивала њихов заштитни знак, музичари су се радо сликали са 

њом, њена присутност се сматрала питањем престижа за дотични 

скуп, а и она сама није одбијала како та окупљања тако и, након то-

га, упућене позиве на непроспаване ноћи у заједничком кревету са 

неким од тих обожавалаца.   

Сада, након мноштва скупљених година живота, заборављена по-

пут царице из старе ере, бивајући готово на прагу да се назове умо-

рном старицом, загледана у белу ивицу загрљених ветрова који јој 

однесоше године, младост и лепоту, нехајно је руком гладила косу, 

толико дугу да ју је зими користила уместо шала. 

Њих двоје, вечерас, беху чудан пар, он, утонуо у лични заборав 

тако да је чинио сушту супротност својој пратиљи, чији је осмех 

откривао њену сталну спремност на пољупце у троје и увек неми-

рној, попут игле. Њих двоје, у тандему, личили су на људе успеле 

да у даху угуше сваки безразложни гнев, да напуне желудац же-

дним чежњама способним да замене светлост за сенке, да замене 

пупољак за увели цвет. 

Њему је лаки, поподневни дремеж за столом локалног клуба био 

проткан непријатним болом у мислима, болом који је потапао цело-

купну сласт неформалног разговора са Софијом.  

Живот му је већ дуже времена деловао као обична пустош, равна, 

песковита, без икаквог трептаја, као мртва. И сада му је мозак, као 

и данима пре, тражио узрок те пустоши, тог бола у срцу и уму, тог 

проклетог демона унинија. Та празнина која гуши, празнина око 

њега, празнина коју неки називају носталгијом, у њему је рођена 

управо у тренутку одласка из града где је живео, из земље где је 

био рођен. 
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У доба док још беше релативно млад, смејући се судбини у лице и 

свим својим непријатељима, веровао је да одласком из земље пред 

чијом су се непосредном будућношћу надвили облаци грађанског 

рата, може пронаћи за себе сигурну оазу од насртаја судбине и ло-

ших људи, од метафизичких утицаја човечијем уму необјашњивих 

сила и злобе, не схватајући да, и поред тих немира, разговора или 

препуцавања, постоје и све оне добре ствари, заједничке свирке, ру-

чкови, излети у Фрушкогорје и радови у пољу и дворишту, које не-

стајући, односе са собом и сву његову снагу.  

Често му је кварио мисли и онај тајанствени грађанин што се на-

зиваше сакупљачем људских душа и што га кушаше обећавајући му 

свет под ногама, ако се поклони пред њим. Додуше, само у почетку 

је обећавао, па и хвалио, а после, кад поче и да прети, постаде кап 

која је прелила чашу трпљења, те учини да Дивнић, најзад, преломи 

и оде у бели свет, верујући да бежећи од његове уцене одлази и од 

опасности коју та уцена може донети.  

Иако је, у први мах, загледан у целу ствар из угла своје агности-

чне личности, веровао да има посла са неким агентом из Службе 

државне безбедности, неком високо позиционираном комуњаром, 

тек је после, током боравка у Јужној Африци, схватио да је, у ства-

ри, од оваквих грабљиваца, немогуће побећи, да је, по њиховим 

принцима, саздан сав видљиви свет. 

Пошто су, заједничким напором, време и простор, све те нејасно-

ће и тајне из старог завичаја однели у несагледну, непојмљиву да-

љину, тамо где његово интересовање не досеже, оставили су га ус-

краћеног за сазнања разних детаља даљег животног пута оставље-

них пријатеља, детаља везаних за њихове каријере и потребе, у ме-

ђувремену заснованих, породица, те му остаде само да се рве са 

празнином насталом на месту где они некад беху.  

Пустош, кроз мозак Dimitriа Divnichа опет непријатно проструји 

та реч и расањујући га врати потпуно у окружење клуба са нека-

квим необјашњивим осећајем тежине доводећи га, готово, на ивицу 

суза. 

Тренутак потом, подиже шољицу са већ попијеним продуженим 

еспресом, погледа у њену празну унутрашњост и незадовољно, вра-

ти је назад у почетни положај унутар белог тањирића оивиченог, у 

разним бојама исликаним, цветићима. Погледа ка страни стола где 

је седела Sоfia, његова пратиља и опази како је њено лице некако 

чудно, непомично, тихо, док се препушта лаганој мелодији из LCD-
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a, мелодије која као да покушава надвладати претећи тон упорног 

репортера чији ју је баршунасти баритон, с времена на време, пре-

кидао ради даљег обавештавања становништва о надолазећој олуји 

и, у потпуно неравноправној борби, стицао наклоност слушалаца.  

Њена рамена, прекривена лаком, свиленом хаљином, њене груди 

које су се равномерно подизале и спуштале у хармонији са диса-

њем, одавале су утисак њему далеке особе, утисак лица без икаквих 

емотивних спона и заједничких интереса са њим. Не желећи да 

наруши тај утисак удаљености између њих Divnich лагано устаде, 

као да се диже из кревета тек пробуђен, и оде до тоалета, без речи.  

Шанкеру, који их је све време дискретно посматрао, учинило се 

да Sofia тај одлазак није ни приметила. Тек, њиме, он изгуби свако 

интересовање за овај пар, и њихов живот у међусобном менталном 

изнуривању, па махинално погледа на супротну страну просторије 

где примети неколико празних столова и на њима уредно испра-

жњене пепељаре.  

При крају, седајући за столове поред самих улазних врата, заузели 

су себи места управо пристигла два госта, један средовечни кепец, 

главе несразмерно велике у односу на рамена и остатак тела, која 

као да је замотана венцем коврџаве, седе косе око потпуно ћелавог 

потиљка - њега је шанкер познавао јер је живео у овом крају и че-

сто навраћао у клуб - и, за суседним столом, афроамериканац густо 

црних обрва изнад бабурастог носа. Он је зубима нервозно стискао 

филтер цигарете, гледајући помно ка површини LCD-a.  

Шанкер је знао да је кепец познати доктор Abelard Abelardus, те 

да су његови преци играли значајну улогу у оснивању и развоју че-

тврти где се клуб налазио, па је као такав био веома уважаван међу 

суграђанима. Други посетилац, нервозни афроамериканац, звао се 

Martin Cotton и сасвим сигурно би, захваљујући свом необузданом 

темпераменту, да је живео пре неколико векова, од њега дрхтали 

народи и племена широм шара земаљскога.  

У граду чије су улице и стамбене четврти, панично, напуштали 

становници, у првом тренутку, читалац би закључио да ова четири 

госта нису имала где да побегну. Шанкер не дели то мишљење, 

уствари, он уопште нема мишљење о том - он зна!  

Зна да су вечерас у просторији Jazz Playhouse клуба у улици 

Bourbon окупљени деструктори који су преузели тела обичних 

људи, Martinа Cottonа, афроамериканца склоног инцидентима,  
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Abelardа Abelardusа, уваженог грађанина и Sofi Anderson, љупке 

бринете запирлитаног струка.  

Он зна јер је деструктор и он сам.  

Шанкер зна да ће се он и његови партнери, припадници рода 

hommo destructors вечерас, по налету урагана ослободити досада-

шњих тела, винути у бестелесне висине до мноштва припадника св-

оје врсте и у том мноштву учествовати у гозби људских душа.  

У потпуности му беше неважна судбина осталих десетак гостију, 

беспослених припадника људског рода, расејаних на разним мести-

ма широм просторије клуба. Потпуно беше равнодушан и према су-

дбини Dimitriа Divnichа, тог странца, дошљака из Источне Европе, 

што је побегао из своје земље да не би постао жртва једног од тамо-

шњих деструктора, који, иако је много тога знао о принципима де-

ловања бића hommo destructors расе, ипак се вечерас нашао у самом 

осињем гнезду, несвесно, потпуно случајно, захваљујући некаквој 

ирационалној везаности за своју пратиљу Софију Андерсон.  

 
*** 

 

„И, напокон, поштовани гледаоци, време је да чујемо извештај на-

шег репортера са докова градске луке, Stivena MacNamaru. Stiven, 

каква је тренутно ситуација на обали?“- изрече, у једном даху, во-

дитељ програма уживо и камера у крупном плану пренесе лице ре-

портера MacNamarе широм планете преко глобалне мреже КYZ 

телевизије. У последњој реченици водитељ покуша да звучи нонша-

лантно, чак надмоћно у односу на предстојећу непогоду па, са иро-

нијом у гласу, упита: 

„Има ли нам спаса?“ 

Репортер се, тобоже, од срца насмеја показавши заинтересованој 

публици ниску белих, редовно одржаваних зуба, па, извештачено, с 

муком прихвативши шалу, рече: 

„Ја сам убеђен да ће се, ипак, пре открити тајна coca-cole од ове 

тајне, али ћу, ипак, оставити љубитељима петпарачке штампе могу-

ћност да нагађају и, тако, шире, фаму о урагану Катрин, јер као што 

знате, кога нема у медијима, тај и не постоји.“ 

„Али свакако опасност од ове непогоде се чини прилично реал-

ном, зар не?“- настављао је репортер упорно не би ли извукао макар 

мали делић онога што ће анимирати телевизијску публику да оста-

не на њиховом каналу:  
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„Барем судећи по таласима који се виде иза твојих леђа.“ 

„Да, потпуно си у праву...“- настави, сада већ у званичном тону 

MacNamara, дајући исцрпан извештај о стању на самим доковима 

Њу Орлеанса. 

 

*** 

 

Вративши се, Dimitri Divnich немо, наслањајући се лактовима на 

плочу шанка, у себи поче крити стрепњу да му информације са екр-

ана LCD-a не прогутају мисли, што би значило крај сваком разгово-

ру пре његовог почетка. Покушавајући пренети лик животне ватре, 

махинално је скупио прсте и савио руке у лактовима с намером да 

их стави у џепове.  

У тренутку погледа испод ока шанкера, и он му се, управо када је 

већ погледом прелазио са њега на своју пратиљу, учини тако позна-

тим, на неки начин и блиским, као да је на њему, на његовом телу 

приметио одсјаје свог далеког завичаја. Већ гледајући ка Софији 

мисли му се почеше развијати, па се сети и свог старог друштва из 

Царства небеског, својих пријатеља музичара, те Каменог Лица на 

ког га подсети присутни шанкер.  

Овај му се, на кратко, осмехну и Димитрију се управо то и учини 

посматрајући га са стране, својим периферним видом. Поново окр-

ену главу ка њему, али не откри ништа, јер шанкер је незаинтересо-

вано брисао стаклене чаше и слагао их по равној плочи стола, пока-

ткад пружајући десну руку ка пепељари на којој се пушила цигаре-

та. 

„Свашта!“ - изрече Divnich, готово наглас, па нагло скрену очима 

ка Софији, и она тај поглед, збуњен попут, у лету заспале, птице, 

погрешно протумачи као прилику да да одушка свом необузданом 

темпераменту.  

Као да је, у ствари, она домаћица просторије - а не шанкер који је 

мирно засео на столицу у унутрашњем делу шанка гледајући у екр-

ан телевизора па, необавезно и споро палећи другу цигарету након 

што је предходној згужвао филтер о дно стаклене пепељаре, дело-

вао сасвим незаинтересовано за госте у кафићу - одевена у лаку, 

свилену хаљину, донесе однекуд из ништавила флашу напуњену до 

пола вискијем и, прилазећи Дивнићу, стави пред њега покретом ка-

квим се у стаклену вазу ставља свеже донесено цвеће. Након тога, 

ноншалантно забаци косу иза рамена и упита гледајући га у очи: 
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„Слушају ли jazz тамо у Југословакији?“  

Док су се бледо ружичасте нијансе течности грлиле у загрљају 

стакленог зида флаше, стварајући сенку насупрот светиљки на пла-

фону потапаних густим облацима дима и прашине, он у првом тре-

нутку хтеде рећи: „Наравно, па тамо сви дишу у ритму таласа Ми-

сисипија.“, али управо се у том тренутку разиђе са демоном гордо-

сти, те изусти сасвим неважну реченицу и за овај тренутак у потпу-

ности непримерену. 

„Увек превише споро реагујем на промене годишњих доба, због 

чега се, по правилу, сваког пролећа просто кувам у крзненим јакна-

ма, а јесени преживљавам цвокоцући у кошуљи или танком сакоу.“- 

готово се извињавао, утапајући свој поглед на раван њеног лица као 

да желида се угрије. Шарао је ваздухом, рукама гестикулирајући и, 

на тај начин, махинално исписујући неразумљиве поруке, а затим 

се, завршавајући мисао, нагло умиривао спуштајући шаке у крило. 

Гледајући лице лажне домаћице све више га је откривао као насме-

јано и некако пријатељски топло. 

Sofia Anderson се горњим делом тела погне напред, тек толико да 

га је могла рукама додирнути и почне миловати по коси. Затим се 

нагло окрену и дугим корацима оде до дела шанка иза којег је седео 

беспослени шанкер. Наже се преко плоче стола ка њему и шапну 

нешто због чега, овај, послушно утиша телевизор и пусти музику са 

мини линије. 

Sofia се врати ка Дивнићу, па погледавши, сасвим нехајно, локне 

своје косе која је падала преко рамена и коју је до малопре дотери-

вала длановима, поново, упита: 

„Слушају ли jazz тамо одакле си?“ 

Слушајући прве тактове тромбона Franka Rosolinia, док је његов 

слушни простор бивао потапан поигравањем трубе и клавира у пе-

сми Misty, Дивнић схвати да је Софија већ заборавила име његове 

земље, па беспоговорно, најзад потврдно климнуо главом без ика-

квог даљнег објашњења. Поново седајући на високу столицу поред 

шанка, Софија се осмехну пружајући руку ка чаши са вискијем у 

коју је Дивнић већ наточио light orange течност из флаше, па је, не 

заустављајући се, испи. 

Са оба лакта наслони се на сто и, погледавши у сву тројицу при-

сутних деструктора понаособ, поче говорити речи израсле из  зата-

мњених дубина истинске љубави, затамњених од људског заборава 

и усиљене гордости. Оно о чему је говорила обраћајући се  Дими-
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трију Дивнићу, звучало је попут рецитације, мада реч је, реч сатка-

на од љубави која се више не догађа другоме и другде, већ свакоме 

ко окуси плодове патње чији узрок беху овоземаљски силници. Рас-

певана у сутрашњици, говорила је о последњим данима овога града, 

о чему његови становници не знају ни толико колико траје плач вр-

апца.  

Њено лице постајало је снажно и одвратно до те мере да се затече-

ни саговорник једва одупирао силаску с ума. Одједном је бивало 

издужено и сувоњаво и на њега беху слепљене ситне очи, нос танак 

и несразмерно дуг у односу на остатак, очи изникле из тела које као 

да је прекривено меким крзном. Након извесног времена као да је 

почела исчезавати, скривајући се у некаквом зиду иза, улазећи це-

лим телом у њега, остављајући само своје очи, те своје очи ситне, 

слепљене и поглед, тај поглед грабљивца, дајући на тај начин до 

знања да је још присутна. 

Гледајући слику њеног наступа, Dimitri Divnich је личио на чедну 

девојку изненада нађену у неприлици, па одлучи да гради до незна-

них висина свој очајнички страх, очерупан од нестрпљења и злобе. 

Сведочанство њеног немира почело се преливати преко доњег реда 

зуба у виду упућене му реченице:  

„Пре него што упознаш судбину одређену самим чином рођења у 

телу због чега од ње не можеш побећи где год да одеш, изађи напо-

ље, на улице, међу поплашену и полуделу руљу, међу пљачкаше и 

разбојнике чије насиље више ни полиција не може контролисати, 

међу јаке који се и не осврћу на запомагања слабих, показујући 

анђелима колико љубави носе из поднебесја, па ће ти постати јасна 

сврха нашег постојања.“ 

Насмеја се од срца, грохотом и додаде:  

 „Одлази. Одлази и нађи своје место у бесмислу живота.“ 

Устајући са столице, на тренутак је опет погледао ка шанкеру и 

приметио да овај сада и лицем својим, и покретима, и самом равно-

душношћу за све око себе бива потпуно исти као и Камено Лице. 

Збуњен овом нелогичношћу у времену и простору, дуго је и споро 

корачао ка излазним вратима док су га присутни hommo destructors 

пратили својим огромним, воденим, очима. 
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ВРЕМЕ ЛУТАЊА 
 

 
„А кад он дође на ону страну у земљу гергесинску, сре-

тоше га два бесомучника, излазећи из гробова, тако опака 

да не могаше нико проћи путем оним. И гле, повикаше го-
ворећи: 

Шта хоћеш од нас, Исусе, Сине Божији? Зар си дошао 

амо пре времена да нас мучиш? 
А далеко од њих пасло је велико крдо свиња. И демони га 

мољаху говорећи: 

Ако нас изгониш, дозволи нам да идемо у крдо свиња. 

И рече им: Идите.“ 
 

Јеванђеље по Матеју, 8. 28-32 

 

 

 

Правац лутања Арсенија Рауша, ослањајући се на стечена преда-

ња, разна нагађања, приче сведока, новинских чланака писаних на 

тему маргиналних група, приповести поузданих појединаца и више-

значних поетских трагова у песмама које у појединим деловима зе-

мље већ сада слове као народне, могао би се, до извесне мере, реко-

нструисати. Ипак, и тај мали део познања овог наизглед бесциљног 

путовања остаје у сфери нагађања, без чврсте сигурности у реално 

присуство овог путника на појединим местима у одређеном време-

ну.  

С пуним правом се наслућује да су правци његових лутања одре-

ђивани жељом за успешним сакривањем свог постојања од  дестру-

ктора који је желео да преузме његово тело, те за што бржим теле-

сним самоурушавањем, како би престао бити овом бићу привлачан. 

Ти правци често нису били утврђени некаквим правилом или логи-

ком, углавном су се сводили на тренутна нагонска решења или иде-

је доношене без икаквог предходног планирања. 

Арсеније Рауш је тај образац користио од самог почетка, од тре-

нутка када је оставио аутомобил или прошао поред свог стана, па и 

кад је, судећи по изјавама грађана који су се, стицајем разних  око-
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лности, на том простору затекли, руке држећи у џеповима сивома-

слинасте ветровке, виђен како брзим кораком прелази преко обе ас-

фалтне траке карловачког друма, користећи кратко затишје у прола-

ску аутомобила и међуградских аутобуса, у намери да оде из Петро-

варадина. 

На град је већ почело да пада ветровито, још увек благо, пролећно 

вече. Светиљке по околним становима тек су, насумично, биле укљу-

чене, тако да је сва околина изгледала као избраздана неправилним 

светлосним коцкама и линијама. 

Прешавши пут, Рауш се окрену ка саобраћајној траци којом су во-

зила долазила од центра вароши, па се нехајно наслони на један из 

мноштва на тротоару паркираних аутомобила. Како му се које вози-

ло из поменутог правца приближавало, он је лењо вадио десну руку 

из џепа и, испруживши палац, подизао је гледајући надолазећег воза-

ча право у очи, а затим, по проласку, једнако споро би је враћао на-

зад, у џеп. То је учинио безброј пута, стрпљиво, као да нигде не жу-

ри, као да се двоуми да ли би требало, уопште, било где да крене.  

Тек у неко доба, један возач заставе 101, не обазирући се на возила 

иза, заустави свој аутомобил боје труле вишње, са прогорелим ау-

спухом, у намери да повезе овог необичног путника. Рауш отвори 

врата и седе у аутомобил тешком муком процедивши кроз усне по-

здрав.  

Возач, значајно га гледајући испод проседих шишки које су му 

лепршале преко чела, видевши његово, још увек младолико лице, 

обазревши се на изношену ветровку, значајно подиже обрве одлу-

чивши у тренутку да му не персира, те упита: 

„Куда, момче?“ 

Осмехнувши се крајевима усана и дајући некакав неодређени 

одговор, уз то и неразговетно изговорен, Рауш седе наваливши се 

пуним леђима на наслон седишта и поново, тако седећи, стави руке 

у џепове.  

Возач хтеде да понови питање, те окрену главу ка сапутнику, но, 

видевши како овај седи као да му је само небо пало на главу, одуста 

од намере готово се кајући што га је уопште и повезао, па, убаци-

вши мењач у брзину, гледајући истовремено ретровизор, лагано по-

крену, већ одавно, добро разгаженог стојадина. И заиста, Арсеније 

Рауш, мргодног лица, сувоњав, некако накривљеног тела због држа-

ња руку у џеповима јакне што је свом својом дужином падала преко 
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кукова на избледеле фармерке, није баш одавао утисак особе од 

поверења. 

Док је на радију досадни глас спикера говорио о високим темама 

из културе које никог нису интересовале сем појединаца чији је је-

дини циљ био да се огребу за било какву донацију из надлежног 

министарства, те су због тога и ангажовали све своје пријатеље на 

разним утицајним местима да преко њих излобирају ту могућност, 

и тако наставе свој лењи, ником потребни, уметнички живот, док је 

возач, слушајући, а не чујући ништа, чекао музичку нумеру која би 

прекинула брбљање ове вокалне досаде, сигурно је, вођем својим 

искуством и познавањем града, пловио возилом кроз асфалтну реку 

чији је ток усмерен према Карловцима, Инђији и даље, ка Београду.   

За све то време Рауш је мирно седео не вадећи руке из џепова и 

нехајно гледајући кроз прозор. Ту и тамо, понеки предмет крај пута 

привукао би му својим изгледом пажњу и он главу тргнуо у том 

правцу, но већ следећег тренутка, као последица вожње, дотична 

ствар или појава, губећи се из видокруга учинила би да и он све 

заборави у блиској прошлости.  

У току вожње, возач, одједном пун срџбе на досадног, монотоног 

водитеља који није затварао уста, дохвати дугме радио апарата и 

потражи другу станицу, неку која емитује музику. Умири се тек 

када унутрашњост његових кола поче потапати мелодија непознате 

турбо фолк песме. 

Рауш испод ока погледа човека у чијим је колима седео, дође му 

мисао да му ни име не зна, мада није ни осетио жељу да сазна, јер 

не само што га оно није интересовало, већ није ни играло никакву 

улогу у даљем току његовог живота.  

Уопште, чему имена и служе кад их има неупоредиво мање од 

људи тако да стотине њих носи исто име и презиме, мислио је. А 

гледајући у прошлост човечанства, постају у питању хиљаде, мили-

они. Милиони истих глупих имена која не значе ништа планети што 

се обрће око сунца, ништа месецу и ништа звездама. Милиони име-

на и њихових идиотских власника убеђених да ће оставити некакав 

траг у васељени. Збогом памети! 

Арсеније Рауш, од сусрета са деструктором, није више волео 

имена и јако га је раздраживала чињеница да она постоје, да посто-

ји било каква индивидуализација. Протестујући због тога, отишао је 

из провинције не дугујући ником ништа и не исповедајући се нико-

ме. Отишао је са жељом у срцу да живи од данас до сутра и да не 
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тражи ништа од живота. Да живи како хоће и где хоће, са људима 

који душу своју граде, далеко од Перуна и осталих деструктора.  

Да мало скита по свету, без неких великих планова о будућно-

сти. Да спава у остављеним вагонима раштрканим по депоима же-

љезничких станица, испружен по клупама у парку, у оближњим шу-

мама ложећи ватру и причајући са другим слободним и сиротим 

људима, онима попут њега. Да стекне пријатеље, губитнике и ски-

тнице, бивше робијаше и алкохоличаре, да учи од њих универзалну 

филозофију уметности живљења. Да води љубав са безубим курва-

ма и циганкама које то раде држећи цигарету у устима.  

Да гладује, али не понекад, већ скоро увек. Да то буде нека хро-

нична глад као болест дубоко урасла у његову личност и у његово 

тело.  

Да умре једног дана сретно гледајући своје тело са све веће ви-

сине док оно не постане као зрно песка на површини земље. Из ње-

га да изађу осећања туге за прошлошћу, бола за завичајним пољи-

ма, сећање на кућу, људе које је познавао, град који је био сав њ-

егов свет. Да гледа у таму васионе и види како је она само зрнце 

песка на огромној обали сличних васиона. Да у меморији више не 

поседује прошлост, ни будућност, него да живи за трен и умре у 

бесконачној дужини времена. Да види сву бесконачност креације 

док из њега деструктори буду извлачили последње импулсе мисли 

и постојања.  

„Ко сам ја?“- да им постави последње питање пре краја. 

Чему сви ови животи и ова стварања у бескрајности? Ко је узрок 

томе? О чему се, побогу, овде ради? 

 
*** 

 

 Без обзира на то што му је у глави тутњало, што су му се мисли 

кретале бескрајним просторима ума, ипак је Арсеније Рауш мирно 

седео, толико да та мирноћа није, ни на који начин, одавала унутра-

шњи немир у њему. Данас је све схватио, све разумео. Јасно му по-

стаде и што је Дивнић побегао на пречац у бели свет, а сви су ми-

слили да је то због рата.  

Мислима му је текла свест о просторима, о световима, духовним, 

физичким, астралним, који се преплићу један око другога у истом 

временском тренутку. Сви су они једна целина, закључивао је, а 

опет нису, јер се судбине људи у њима разликују. Ми, који смо 
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људи, живимо у свим тим просторима, мноштво тела имамо, а све-

сни смо само овог једног. И у сваком том простору свесни смо само 

свог физичког тела, и ниједног више.  

Остале дотичемо само у сновима, и никако другачије.  

Тако је размишљао седећи у непознатим колима са непознатим 

возачем, желећи да побегне од Перуна и заметне своје трагове, да 

измучи своје тело глађу и орони до те мере да престане бити зани-

мљив и њему и другим деструкторима.  

Човек који га је повезао, добричина нека, рекло би се по говору да 

је Бачванин, мали растом, крупних, длакавих подлактица, чврсто је 

шакама држао волан, не марећи, ни најмање, за своје, већ поменуте, 

проседе шишке. После неког времена, поче говорити о времену, на 

шта му је Рауш безвољно одговарао, тек да се не ћути. После кра-

тко застане, па окрене на политику. Почне хвалити Милошевића. 

Вели, много паметан човек.  

Јесте, одговара Рауш, желећи да остане љубазан, толерантан пре-

ма саговорнику који беше љубазан да га превезе. А, на крају краје-

ва, рат још траје, није паметно баш ни вређати врховног команда-

нта.  

Велики човек и Србенда, каже.  

Јес, вала, прави је, одговара му Арсеније.  

Има и паметну жену, нема шта, и способну децу. Јес, тако је, сад 

поче овај, Рауш наиме, по навици, а мислећи у себи, јебо те и он и 

његова деца, комуњаро смрдљива, кад сам и сео у твоју рку од кола.  

Стао је Америма на црту да брани Косово, стао је на браник ср-

пства кад је најтеже, а не као онај издајник Вук и његова луда жена. 

Онај што се дрогира и мртвачке сандуке нам спрема, запени добри-

чина мислећи да је нашао истомишљеника, а у Раушу метафизика, и 

све тајне света, и деструктори и страх од Перуна.  

На сву срећу, када већ беше на измаку стрпљења, код Инђије во-

зач хтеде десно у неко од села поред аутопута за Хрватску, па Арсе-

није изађе из кола бесно залупивши вратима и не окренувши се ви-

ше ка њему, а камоли захваливши на вожњи.  

Шта ће, мисли се, па опет на палац, и не би дуго, стаде неки мла-

дић, иде до Земуна. Машала, помисли.  

Тебе сам и чек'о, рече овоме у шали.  

Седе и у ова кола, понуди га лик цигаретом, узе, запалише. Возач 

ће о времену реч-две, и Рауш почне одобравати. Јесте, Сунце, киша, 
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местимично облачно, и све тако по некаквом небеском списку, јебо 

га ти.  

И треба суша да нас побије, непознати младић ће одједном, кад 

смо лош народ. Јесте, потврди и Рауш.  

Онај Милошевић, мрцина, све ће да нас сатре својој политиком. 

'Оће, додаде и Арсеније гас као да он управља аутомобилом. Осоко-

ли се младић, као да је једва чекао саговорника, па настави да грди. 

Издајник је то и комуњара, опет ће. Јес', тако је, подржаваше га 

Арсеније.  

Не зна се ко је луђи, да л' он ил' она његова баба, пичка јој мате-

рина луда. Гора је од оне Чаушескове, како се зваше. Елена, додаде 

путник још једну цепаницу на ватру његовог гнева. Јес' вала, та. 

Ова наша је луђа. Како неће бити, ма јел' ти знаш да је она Титово 

копиле. 'Ајде, као зачуди се несретни Рауш. Јесте, брате, копиле Ти-

тово, он је направио, па подвалили оном Моми Марковићу. Знам ја. 

Чуј, ја знам, па то зна цела Србија.  

Ет', ја нисам знао, као, прави се необавештен Арсеније.  

Бре, зацрвени се возач, издао је Косово и свете српске крајине. 

Продао је Србе у Дејтону. Поче викати. Тако је, брате, подржавао 

га је Рауш, а у његовим мислима Перун и све тајне света које ника-

ко да докучи.  

И брата Вука је хтео да убије, битанга. Вуцибатина, додаде Рауш.  

И наредио је да се туче Даница, бараба комунистичка, онаква 

жена, бре, па то мајка више не рађа. Право женско, нема шта, Рауш 

ће њему. Јесте, брате мој, из четничке породице.  

И све тако разговарајући, као род нарођенији, стигоше до Земуна. 

На Мухару, земунском центру, упита младић Арсенија: 

„Докле ћеш, брате Србине.“ 

Ама, мисли се овај, одох у пичку материну, где нема људи, да вас 

не слушам више. Криво му што постаде полтрон и улизица за тили 

час, све трудећи се да буде љубазан. 

„Нека, Србине, овде ћу, па на градски, фала ти до неба.“ 

„Улепш'о си ми дан.“- рече младић: „Видим да у Србији још има 

правих људи, равногораца.“ 

Поздравише се, бог зна како, показаше један другом и три раши-

рена прста у знак опроштаја.  

Одлазећи пешице од Мухара узаним уличицама ка новобеогра-

дским блоковима, Арсеније Рауш престаде да мисли на Перуна, 
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престаде да осећа страх и опрез, све у себи псујући и Дражу и Тита, 

што поделише народ.  

„Јебала вас и Равна гора и Загорје зелене. Ја сам равничар!“- за-

кључи виспрено: 

„Мени је превисока и Фрушка гора.“ 

 
*** 

 

Арсеније Рауш је ходао градским улицама утопљен како у масе 

избеглица са Косова, чија бројност јасно указиваше да се рат бли-

жио свом крају, тако и људи из унутрашњости Србије дошавших у 

престоницу тражећи било какав посао, јер у њиховим провинци-

јским градовима фабрике беху или порушене у бомбардовању или, 

просто, одлуком Владе замандаљене катанцима обзиром да ника-

квих пословних наруџбина није било због санкција Уједињених на-

ција и блокаде граница.  

Неколико дана је провео посматрајући лица људи око себе, немо,  

плашећи се разговора и додира, стрепећи загледао их, подозревају-

ћи да би се у било ком човеку у његовој близини могао скривати 

неземаљски створ из безграничја.  

Без жеље да се јави иједном од својих београдских познаника, пр-

вих неколико ноћи провео је у чекаоницама Главне железничке 

станице, у спавању страхом истрзаним од снова и вреве која је без 

прекида владала овим прометним местом. Не бријући се и не купа-

јући, постаде, убрзо, непријатан за посматрање, одбојан за друже-

ње.  

После неког времена, избегавајући да упадне у очи дежурним по-

лицајцима, да, због недостатка личних исправа, не заврши у при-

твору, где би, извесно, био лак плен суровом предатору душа, у по-

тпуности поче избегавати простор око Савског кеја и некадашње 

Циганмале, неприметно угушеним жељезничком станицом и њеном 

непосредном околином. 

И даље, бивајући непрестано у страху од снова, спавајући по ула-

зима, увлачећи се у ајнфорте, покривајући се мостовима, успевао је 

да на траговима понеких, нежељених снених трептаја, проналази и 

одгони од себе делиће судбине коју му беше наменио овај својевр-

сни Мефисто.  

Док је бесциљно лутао, временом се ослобађајући опреза према 

другим људима, нађе и неке нове другове, придошлице сличне ње-
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му, пијане, неопране, људе са маргине друштва, са ожиљцима по 

лицу и телу, у изношеним сакоима и, спреда изгуљеним, démodé ци-

пелама, пристиглих из свих крајева државе, из заборављених пала-

нки и учмалих вароши, из села и пустара, да овде, на београдском 

бетону, распростру своју несрећу. 

Сматра се, на основу неколико општеприхваћених урбаних леге-

нди и већ одомаћених предања, да се широм града, с радошћу, окр-

уживао и наказним алкохоличарима у ритама, те разним психија-

тријским случајевима побеглих из својих кућа, онима које су бли-

жњи одбацили због њихових болести зависности, затим разнора-

зним малоумницима без адресе, остављеним на немилост улици и 

времену, заборављених од друштва у распадању и рођака, али не и 

од, повремених, полицијских малтретирања. Окружујући га, они би 

се, крезуби, весело церили уносећи се у лице један другом и плазе-

ћи се случајним пролазницима тако да су их ови обилазили у широ-

ком луку гадљиво окретајући главе у супротну страну. 

Гледајући те случајне пролазнике као обичне смртнике са иску-

ством познања само овог једног света, трагове осталих наивно сма-

трајући сновима, Рауш је скитнице око себе називао савешћу чове-

чанства и каменом од угла на којем ће се озидати грађевина будуће, 

од деструкторских бића, ослобођене цивилизације. Ако је наше стр-

адање залог за ослобођење човечанства, будимо његов угаони ка-

мен, позивао их је.  

„Вама не може нико ништа,“- говорио им је неописиво усхићен, 

попут песника, готово, у стиховима, задржавајући њихову пажњу, 

као да их је желео, на тај начин, ободрити пред некакво велико 

искушење за које они, можда, још нису довољно оспособљени:  „јер 

сте обули ципеле од ветра срцем својим да загазите у ветар, ногама 

да правите отиске у ветру, сами да постанете ветар.“ 

При томе је, летећи на крилима слободе поетске метафоре, под 

ветром мислио на душу, а под ногама на тело.  

И уличне свираче на које би наилазио у Кнез Михајловој улици, 

трафиканткиње, раднике градске чистоће, возаче аутобуса док на 

терминалима чекају свој полазак, продавце бензина и друге швер-

цоване робе на улицама и ћошковима велеграда, дилере девиза, 

беспослене пензионере жељне разговора и дружења, убеђивао је у 

постојање лешинара духовног света, упорно их именујући дестру-

кторима и тврдећи, са апсолутном увереношћу да међу тим лешина-

рима има доста и оних који силазе у наш свет ради жеље за појача-
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вањем свог задовољства, свог апетита, корекције нашег света или 

усмеравања његовог на њима одговарајући начин. 

Неки, веома поуздани, готово у рангу службених, извори, кажу да 

је истину о деструкторима откривао и по београдским пијацама, на-

водећи у том смислу најчешће Ђерам и Каленић, мада је доста 

усмених трагова могло своједобно да се нађе и међу сталним прода-

вцима Бајлонијеве тржнице, као и локалним циганкама са којима је 

проводио ноћи спавајући на картонима, испод пијачних тезги.  

Остала је у сећању извесних сведока - а поштујући њихову жељу 

да остану анонимни, не наводе им се, овом приликом, имена – ње-

гова навика да нагло прекине предавање уколико примети, на пло-

чнику у непосредној близини, како неки пролазник баца опушак од 

цигарете. Изненађујуће хитро би, с обзиром на своје већ нарушено 

здравље, скочио и дограбио тај опушак дубоко увлачећи дим као да 

му од њега зависи остатак живота. Те остатке цигарета пушио је до 

самог филтера, па и тада би их држао међ' прстима све док га жар 

не опрљи по ноктима. Затим би бацао остатак псујући све по спи-

ску, но, ипак, и даље вољан да у најскоријем временском року по-

нови све исто. Због тог обичаја су му и средњи и кажипрст на обе 

руке добили некакву црвенкасто-жуту боју дувана измешану са, већ 

на кожу, утиснутом прљавштином. 

Како је током времена стигао глас до приређивача овог текста, не-

колико пута се дешавало да је од дежурног позорника бивао евиде-

нтиран као скитница без личних докумената затечена док у неком 

од мноштва београдских паркова спава на клупи. 

Неколико сељака пристиглих у престоницу гоњени својим потре-

бама заклињало се у своје најсветије да је тако описаног човека пр-

иметило како се, готово у најдубљем убеђењу, делујући у потпуно-

сти искрено, покушава оправдати пред групом пристојних грађана 

после њихове критике начина живота који води. Свако се његово 

објашњење, па и ово, по речима ових домаћина, сводило на разлоге 

и тврдње напред већ изнесене.  

Током пролећа и лепих, топлих дана, заједно са оданом групом 

скитница, боравио је на углу између Македонске и Кондине улице, 

у самом центру града, код Радио Београда и ту лешкарио на душе-

цима пронађеним поред неког контејнера, пропалих од старости, са 

огромним, временом осушеним, флекама од мокраће и наслаганих 

један на други, пијући разну безимену алкохолну брљу коју су им 

свакодневно донашали остали бескућници не би ли задобили њихо-
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во поверење и, као додатак, мало места на душецима како би се, уз 

њих заједно склупчени, одморили од бесциљног лутања.  

Тај простор невелики, од свега пар квадрата, таман за ову сабраћу 

без адресе, био је наткривен и сув, заклоњен од немилосрдне бео-

градске кошаве, а ипак, довољно близу кафана које је Арсеније не-

кад, у раној младости, док још беше попут већине људи неупућен у 

тајне постојања бића hommo destructors, редовно посећивао уколико 

би га пут довео у главни град.  

С времена на време, одатле су их растеривали локални полици-

јски позорници и тада би, бранећи се, Арсеније Рауш објашњавао 

како су све присутне скитнице, уствари полазници његовог курса 

познања добра и зла, те да је он њихов професор, као и да је место 

на углу, где су лежали наслагани душеци и ћебад пронађена по ђу-

бриштима или добијена од стране неких суграђана меког срца, ње-

гова учионица за одржавање наставе Због тога, тешко да је постоја-

ла и једна београдска луталица која је знала његово име, временом 

су га сви почели ословљавати професорском титулом, чиме се он 

нарочито поносио. 

Гледајући себе као узвишеног апологету, готово као Месију, уни-

штавајући свесно своје тело гладовањем и прљавштином, неспава-

њем и алкохолом, упорно је душу своју уздизао до небеских висина 

проповедајући свима што хтедоше слушати своју теорију о бићима 

hommo destructors, надовезујући на њу и приповест о две врсте љу-

ди на нашој планети из које је израсла и теорија о психократији – 

духовној елити. 

И сви његови разговори, све расправе које не беху ништа мање до 

дијалошке трибине, јер се придржаваше Сократовог система елими-

нације, доводећи учеснике у њима до заједничких закључака утеме-

љених на логици и дефиницији света у складу са поменутим теори-

јама. 

Читаоцу је, на овом месту, омогућен сажети приказ, у овим рас-

правама, прихваћених хипотеза увезаних обједињено као 
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Од давнина до данас постоје две врсте људи, они који граде и они 

који руше. Једни су кап са божанског извора, стварани од супери-

орних бића чији су корени са друге стране материјалног постоја-

ња, тамо где не важе закони физике и механике, тамо где дух је 

власт, принцип и избор.  

Други људи своје корене налазе у последици трења мајмуна и сила 

природе, они своју животну инспирацију дарују материјалима и 

минералима, ветровима и ерупцијама, топлоти и леду, они своје 

постојање дугују случају и борби за опстанак.  

Сваки човек у себи, у неком тренутку свог живота, осети којој 

групи припада, а осети зато што крв није вода, па човек препозна-

јући своје сроднике, своје претке, налази и себи достојно место у 

времену и простору.  

Ове две групе, две међусобно испреплетане целине данашњег чо-

вечанства, толико личе међусобно да их је немогуће визуелно пре-

познати. Само би експерти, врсни познаваоци људске душе, након 

извесног времена проведеног у посматрању одређене јединке, могли 

уочити карактеристике које ову опредељују у смислу припадности 

одређеној популацији. Остали, ни толико. Све остаје у равни међу-

собног привлачења или одбијања, а да се не зна неки посебан разлог 

за то. 

Када је у питању пропорционална заступљеност у укупном броју 

човечијих јединки од почетка стварања до данашњих дана, може 

се поуздано сматрати да највећи део света чине људи без душе, 

животињског порекла. Они се крећу само у једном правцу, зато и 

не сањају, зато и не толеришу, зато су склони неморалу, блуду, пе-

дерлуку, угађању стомаку и свакој другој активности која унижа-

ва личност. Тако је то данас, а тако је било и у древним временима 

о чему је остало казивање у светим списима чији делови сведоче о 

постојању божијих синова и кћери човечијих.    

Достојевски, тај велики руски човек, наслућивао је у својим дели-

ма постојање поменуте две врсте чијим је трудом изграђен свеуку-

пни људски род. Стога, он у својим делима приповеда да се људи 

деле на масу и изабранике, на оне што чине мноштво, шљам, та-

лог, кметове увезане законским стегама и оне друге за које закони 

не важе стављајући ту поделу у уста свом књижевном јунаку Ра-

скољникову.  
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Наравно, он, Достојевски наиме, иако наслућује поделу човеча-

нства на две неједнаке половине, ипак не види да је тај мали, ели-

тни део људи структурално (по принципу обузетости-ђавоимно-

сти) увезан са посебним бићима из духовног света који су упловила 

у људска тела ради управљања народима и државама и ради свог 

личног задовољства.  

Духовна елита, психократија, која цивилизацију води напред, у 

размишљању, понашању и науци, на телесне деструкторе личи 

попут близанаца, осим што се од њих разликује по својој склоно-

сти ка креацији. Зато се и зову људи који граде. Те људе, праве 

синове неба, Достојевски не препознаје, а са њим и други велики 

умови, мешајући их са демонским homo destructors.  

Сва светска елита, током људске историје, заправо су или при-

падници психократије или поменути деструктори који су запосели 

тела обичних људи, као што смо ми.  

Деструктори воде ратове и освајају туђе земље. Пљачкају, силу-

ју и убијају. То им је у природи. Човек би без њих, изузимајући мале-

ни број припадника поменуте психократије, био само глупа маса, 

без идеје, створен од некаквих небеских цивилизација да глуми укра-

сно биље. Прву човечију побуну против сопствених твораца, оних 

што са небеса на земљу сиђоше, а које стари записи бележе под 

именом anunnaki, предводили су, заправо, деструктори у заузетим 

људским телима. 

Деструктори улазе у тела државних вођа, људи који се питају. 

Одгурну у страну домаћина, па сами преузму мозак и тело. Такав је 

био и Хитлер и Стаљин. И Наполеон. И Тито је био од њих. Зато и 

беше вољен!  

Сви стари богови били су само спољно обличје ових бића, чије је 

постојање расплинуто кроз нашу физичку и духовну раван, о којој 

не знамо ништа, а већином је и непризнајемо.  

Борба између војске римске државе и Атиле је борба иза чије 

позадине, у духовном свету лежи жеља елите-психократије да 

унапреди и цивилизује човечанство стварајући државну организа-

цију, и жеља деструктора да ту исту организацију сруши и сведе 

је на ниво узгајања стоке за јело. 

Док је Христос ходао овим светом он је те разарајуће духове те-

рао тамо где им је и место, у крдо свиња, да се не питају ни за 

шта, нити да нагоне народ на народ. Е, али неће човек праведника, 

хоће сотону. Праведника на крст, а барабу за вођу. 
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Када би, у неком временском тренутку, деструктор исцрпео ене-

ргију тела које је преузео, просто је излазио из њега, остављајући 

га мртвим. Тако се усељавао у тела свих великих битанги, тако-

званих вођа и војсковођа, а сасвим сигурно и дан данас делује у 

сваком од сијасет бараба на челу држава, влада или мултинацио-

налних компанија.  

Зато нас и замајавају демократијом, лажним слободним избори-

ма, да зле духове, ђавољим деструкторима обузете, раздрагана 

маса добровољно прими за своје господаре. Зато нас и воде духовне 

и моралне наказе које умножавају зло са сваком новом генерацијом 

чинећи да све под капом небеском буде болно, свака мисао, сваки 

подухват, сваки чин. 

 
*** 

 

Када би већи део присутних престао да обраћа пажњу на његове 

монологе, па и да га, са гнушањем одгурује од себе, наставио је, су-

дећи по сведочењу очевидаца, да се креће, у потрази за новим слу-

шаоцима и тобож не примећујући како стари избегавају сусрете са 

њим, широм града, вешто заобилазећи места где би се изложио ис-

питујућим погледима полицијских позорника, али и оних људи у 

цивилу који би му се чинили подесним за станове homo destructors 

бића. 

Заједно са лицима који су га повремено окруживала или га верно 

пратила у његовом скитању, спавајући по вагонима, улазима у ста-

ре, напуштене зграде, разрушеним објектима у бомбардовању 1999. 

године, парковима, просећи од пролазника или, с времена на време, 

радећи физичке послове разног утовара, истовара или преноса, жи-

вео је досадним, једноличним животом скитнице, не обазирући се 

на све промене што су се око њега, на тим истим улицама, догађале, 

почевши од престанка рата или пада режима Слободана Милоше-

вића па до доласка на власт нове гарнитуре политичара. 

Зиме је преживљавао захваљујући боравку у Центру за смештај  

бескућника где је, по изјавама запосленог особља и волонтера, сате 

проводио у немуштим дијалозима, разговорима само њима разу-

мљивим, са својом музичком хероином Маргитом Стефановић, вит-

ком црнокосом клавијатуристкињом некадашњег, широм земље по-

пуларног, бенда Екатарина Велика, познаницом из дана када је још 
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свирао саксофон, а чији је живот овде био последица дугогодишњег 

интравенозног конзумирања дроге. 

Управо захваљујући сведочанствима особља остало је упамћено 

да је Арсеније Рауш важио за елоквентног говорника, да је имао на-

вику да, док говори, гестикулира рукама држећи отворене шаке, 

спојеним прстима, као да се налази иза катедре некаквог универзи-

тета, а не у скученим просторијама прихватилишта, као да га слу-

шају академци и научници, а не алкохоличари, скитнице и остали 

друштвени талог без куће и кућишта. Присутнима је упорно, игно-

ришући њихове склоности, потребе или жеље које би се косиле са 

његовим приповедањем, износио на видело своју теорију о бићима 

из нематеријалног света, о људима који граде, психократама, али и 

оном другом, бескорисном, па и штетном, остаку цивилизације. 

„Којима ти припадаш?“- једном га је прекинула Маргита гледају-

ћи кроз њега својим вечито поспаним погледом.  

„Никоме. Ја сам још увек обична мајмунчина!“ 

Одсечно јој одговоривши наставио своје вербално путовање не 

осврћући се више на ову дигресију, пропраћену осмесима, па и 

кратким, гласним смехом неког од присутних, док је Маргита све 

испратила хукнувшу накратко кроз нос и, тек мало, извивши краје-

ве усана. 

У истом монотом ритму текући, истом црном, непрекинутом ли-

нијом исписан, протицао је његов живот све до дана када је у Це-

нтру за бескућнике преминула Маргита Стефановић. Било је то 18. 

септембра 2002. године. Арсеније Рауш, чувши за њену смрт, опро-

стио се са присутним бескућницима обећавајући им, на растанку, 

још гора времена, док се особљу Центра готово правдао говорећи: 

„Прво је, пре више од двадесет година, у септембру отишао Miles 

Davis, а сада и Маги. Претежак је овај месец за мене.“ 

После је лутао кроз град без икаквог циља схватајући да је троди-

мензионални простор познатог му света сачињем од бесконачног 

броја усахлих пољубаца судбине, оне судбине која одзвања као ла-

веж пса залуталог иза хоризонта мисли, исте судбине какву је дожи-

вео и Петар Хранић, газда некадашње кафане Царство небеско, или 

Емилија Језеров, или њен несретни син и сви они људи што су попу-

њавали простор његовог живота, а сада их више нема, остављајући 

тај простор шупљим, без икаквог садржаја.  

„Живот је круг“- говорио је себи у браду, као да шапуће. Прола-

зницима је личио на пијанца који бунца, мрмља нејасне речи, па су 
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опрезно пролазили крај њега и убрзавали кораке удаљујући се. А 

њега је овај септембарски дан потсетио на нешто што је већ дожи-

вео, као да је живот само један велики, од времена саткан, круг. 

„Живот је један велики круг оивичен мноштвом других кругова. 

Какав сплет околности!? Круг, добро устројена матрица.“ – говорио 

је непрестано, повремено чак и подижући глас, као да се неком обр-

аћа.  

„Све што били смо опет ћемо бити. Што доживесмо опет ћемо до-

живети на другом месту, окружени другим људима. Данас бирамо, 

а сутра у истој ситуацији, живимо последицу свог избора. Да, да, 

да! Сви који се ножа лате, од ножа ће и погинути. Управо тако!“ 

С тугом у срцу, прешавши преко моста, отишао је негде ка запа-

дном делу града, па лутао уз Дунав све до Земунског кеја, одакле је 

скренуо ка Иловику. Калварију је прошао убеђен да из сна може 

изаћи само ако довољно пута коракне у омамљени немир простора 

испред себе. У Говеђем броду је престао да говори покушавши да 

се свим својим бићем увуче у тишину. Да га нико не види, да га 

нико не нађе у њој. Идући батајничким путем тражио је појаве које 

су тише од тишине доводећи себе у проблем са нервозним возачима 

и њиховим чворноватим длановима.  

Ходајући ноћу путем ка Батајници, поставши изненада свестан 

превелике временске даљине до изласка сунца, осетио је страх да ће 

му се скупљене речи трагом ветра размилети те да ће их сутра мо-

рати поново тражити. Тај страх га је пратио све до свитања, напу-

штајући га тек када је заспао на нечијем стрњишту, тик уз пут, лега-

вши на покошену, па на хрпу наслагану, детелину.  

 
*** 

 

Поново је, након неколико година, пожелео да види свој завича-

јни град. Као да је, након Маргитине смрти, саставио један од мно-

гих кругова, овог пута скиталачки, њиме уклонивши све трагове за 

собом и сваку опасност одагнавши, ходао је без страха који га је 

годинама пратио из уверења да ће, у некој будућој ноћи, тело му 

преузети немилосрдни Перун.  

Мада дуго не беше спреман да се препусти сновима због бојазни 

да му душа неће имати где да се врати ако му тело преузме онај де-

мон из паклених дубина, тек кад је почео обољевати од неуредног 

живота, од неспавања и непрања, од глади и нередовне, сиромашне 
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исхране, од хладноће и мраза који је испуњавао му кости и испијао 

мишиће, непрестано трујући се ракијом и дуваном, постаде храбри-

ји, па, осећајући се најзад слободан, препуштао се спавању без опр-

еза, свестан да његово тело, пред колапсом, ником није потребно, 

ниједном деструктору, а понајмање оном који га је прогонио, Пе-

руну. 

Имао је утисак као да се решио огромног терета јер у том међу-

собном трвењу страха и наде пролазили су му дани, пролазило је 

време. Сањао је и страховао, ујутро са гнушањем према себи и сво-

јим телесним соковима откривао да је и даље свој, одбачен од љу-

ди, непривлачан лешинарима духовног света.  

Оно чега се најчешће сећао из својих снова беше уморни поглед 

уперен ка небеским даљинама који се гасио заједно са светлошћу 

дана, постајући несвестан себе, својег бола, постајући, најзад, сло-

бодан и сасвим лак, попут пера. Из  снова  је доносио за собом 

превише смрти, превише бола, превише материјала за ткање лажи и 

није био спреман да погледа истини у лице. Није, али истина се не 

открива онда кад смо ми спремни на то, јер тако можда никад не би 

ни била откривена, него стрпљиво чека навршење времена трајања 

своје душе, која је, за разлику од човечије, смртна и са коначним 

крајем.  

Тако је и дошао дан када је Арсеније Рауш погледао истину у 

лице! 

У њему, том дану, шћућурен на хрпи тек покошене сламе, усред 

њиве, негде крај пута ка завичају, савладан умором, пустио је, нај-

зад, без трунке бојазни, да над њим овлада сан. И у том сну, видео 

је омоте својих песничких књига које би исписао да је одабрао да 

живи тамо где се не осећа потреба за љубављу, већ само жеља за 

славом.  

Но, тај његов сан, попут снова сваког земаљског створења, поста-

је као лењивац неспреман да и руку за помоћ пружи, ако нема чвр-

стог савеза између њега и сневача, савеза који руши зидове великих 

градова, равна гробља и гута у својим дубинама све корене мало-

душности. Због тога је, сањајући, Арсеније Рауш ужаснуто посма-

трао суштину истине, његове усне остајале су неме, грло празно, 

руке немоћне.  

Узалуд су му се обраћала нека непозната лица, узалуд га дрмуса-

ла, дозивала га неким немим гласовима. Гледао их је, а није их 

видео. Слушао их је не чувши их, као да је најзад нашао оно што је 
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тише од тишине. Приметио је гужву око себе, неку ужурбаност, 

неке непознате људе који га помно посматрају. Сигурно је један од 

њих и онај ђаво Перун, паде му на ум док су му се раздвајали свест 

и тело. Гледа га из нечијег лепог, младог тела, види како је пропао, 

уништио се и оматорио пре времена.  

Знао је Рауш да бежећи од њега утекао није и пропасти својој. 

Зато и не завиди тим људима што га, тобоже, загледају забринуто.  

„Има данас појединаца који би своју душу радо уступили и за 

мање ствари од лагодног живота, петоминутне славе или лаких 

пара. Има их много!“- хтео је да каже, али су присутни чули само 

мумљање, неко несувисло кркљање. Гледајући та лица, лица људи 

око себе, схватио је зашто понекад лије сузе старе и по неколико 

сати, а своје ноћи претвара у море залеђених уздаха. Гледајући их, 

загрљене са два различита света, схватио је, најзад, да сви живе сан 

у којем су њихове душе једини улог и једини губитници.  

Ускоро су стигла, у међувремену позвана, кола хитне помоћи. 

Видео је како га непознати младићи у црвено-белим мантилима 

уносе у санитет. Видео је леђа возача како покреће санитет одвозе-

ћи га од непознатих људи чија лица су га, са зебњом, посматрала.  

И као да то више није био он, неко други, страшнији и лукавији, 

не само од њега већ и од других, од свих, био је у њему, способан 

да сеје страх и спреман да то уради на брзину, знајући да је огањ 

сишао са небеса готов да поједе га и тиме затвори књигу његовог 

постојања у времену. Легион у њему чинио је његову самоћу субје-

ктом, пријатељем истог тела, подстанарем којем се плаћа станари-

на, лекаром који је са собом носио болест.  

Тмина његовог ума, његове душе, пресликавала се неким чудом у 

околни простор и он постаде свестан да је узрок свег зла он сам, 

подразумевајући под тиме једино своје тело, а своје истинско 

духовно биће као жртву без утицаја на догађаје и тренутну ситу-

ацију. Због тога остаде близу спасоносног покајања, а сасвим дале-

ко од коначне осуде и вечне самоће.  

Покушавао је наћи излаз из свега, излаз кроз чији оквир би изнео 

све драге ствари, успомене на лепе дане, младост, безбригу, дети-

њство, љубав, све добре вибрације рађане и у најмањим делићима 

ваздушног простора. Покушавао је напустити своје место на земљи, 

нестати у околини, неспреман да се ухвати у коштац са Перуном 

који је, стигавши га ту, у његовом срцу, ледио лед и ковао вечну 

смрт, чији отисак боли до краја свих векова.  
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У просторијама земунског Дома здравља дали су му глукозу и 

неколико витаминских инекција. Повремено губећи свест успео је 

да чује делове разговора медицинског особља и дијагнозу дежурног 

доктора. 

„Ђубре клошарско, требало га је пустити да цркне.“- наглас је 

говорио медицински техничар с козијом брадицом и наочарима које 

су му висиле преко прса на оквирима везани танком кожном узи-

цом пребаченом иза, као у жирафе, танког  врата. Уопште, техничар 

је изгледао неуобичајено високо, са узаним раменима, мршавим ку-

ковима и, попут грана дрвећа, танким ногама, тако да је Арсеније 

морао мало увити врат да би га боље осмотрио. 

„Тише мало, чуће те други пацијенти.“- смиривао га је његов 

колега са избаченим костима браде у чијој средини се налазила 

рупица и увученим, размакнутим зубима. 

„Па шта, због оваквих мрцина ми немамо кад да збринемо праве 

пацијенте.“- одговарао би овај као да се покушава оправдати онима 

који су га, можда, чули. 

Рауш би, од слабости, падао у несвест, па, поново, долазећи себи, 

чуо: 

„Дехидрирао је. Вероватно ће се морати одвести у Клинички це-

нтар.“ 

„Хоћемо ли га одмах пребацити, докторе?“- питала је сестра дуге 

косе офарбане у златну боју, са белом капицом на врху главе. 

„Не још.“- одговарао би јој мушкарац орловског носа, са маленим 

цвикерима на њему:  „Касније, али, ћемо, свакако, утврдити његово 

стање још пре краја моје смене. Немој да се опет љуте што им ува-

љујемо алкохоличаре.“  

Мало опорављен, Арсеније Рауш, осети да му се враћа снага у 

руке, као да су, напокон, опет постале, његове, као да је тај непозна-

ти рушилачки дух, изашао из тела, и сада оно, опет, припада њему. 

Шаком ухвати доктора за мантил у висини подлактице и, лагано, 

повуче себи. 

„О, клошару, имаш јак стисак за неког ко је малопре био на са-

мрти.“- нашали се доктор орловског носа. 

„Докторе, слушај шта ћу ти рећи.“ 

„Немој, пријатељу, немам ја времена да слушам твоја срања.“ 

„Не, докторе, ово је животна мудрост.“- осети Рауш да ће опет 

изгубити свест, па је грчевито стискао докторову руку. 

„Па реци, јебо те, немој ми цепати мантил.“ 
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„Два су, добри мој докторе,...“- Рауш застаде скупљајући снагу за 

наставак реченице. Уста су му се осушила и поче га болети сваки 

покрет језиком. 

„Два су порока највећа код човека: алкохолизам и демократија...“ 

„Добро си ти то приметио, бога ти паметног.“- нестрпљиво, али 

ипак са дозом ироније га прекиде доктор кажипрстом гурајући цви-

кере ка корену носа. 

„Та два су порока највећа, веруј ми, али је ипак боље и умрети од 

алкохола него живети и сто година отрован злим семеном демокра-

тије.“ 

„Е, ти си ми много паметан, филозофе.“- доктор отргну руку и 

рече једном од присутних техничара: 

„Нека га, ипак, одма' сад, одвезу. Нек се тамо зајебавају са њим, 

имам ја овде и озбиљнијих пацијената. Јебали га и алкохолизам и 

демократија...“ 

 
*** 

 

Арсеније Рауш је неколико дана остао у болници. После много 

времена лежао је у чистом кревету, покривен снежнобелом посте-

љином, окупан, подшишан, обријан. Истина, храна коју је добијао 

није била бог зна шта, али у односу на оно што је јео у току свог 

скитања представљала је прави препород у његовом јеловнику. У 

таквим условима, осећајући нову снагу у телу, почело му се црве-

нило враћати у образе, а лице се изнова обликовати.  

Спавао је дан и ноћ. Будио се само да прими терапију и да једе, а, 

одмах након тога, као да је леђа натоварио вековним умором, поно-

во се утапао у сну. И сањао је слободно, не везан више страхом од 

Перуна и његове претње. Заиста, овакав ником више није потребан. 

Његови су дани на овој планети одбројани, знао је то.  

Један од доктора који су га лечили рече му, током визите, да има 

цирозу јетре, да су му почели отказивати и слезина и бубрези, те да 

је, судећи по налазима, већ прешао границу иза које нема повратка. 

Све ово што чине за њега обично је бацање пара пореских обвезни-

ка, јер наде у излечење нема, додавао би заједљиво и одлазио даље, 

ка другим болесницима.  

Но, није се бојао изречене истине Арсеније Рауш. Гледао ју је у 

по очију, дрско, храбро, јер беше сит свега, и живота самог. Поже-

лео је једино да чује мало музике, оне музике свиране, некад, у ка-
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фани Царство небеско. Желео је то толико јако да је умом, сећањем 

својим, покушавао да свира саксафон, да ослушкује звуке других 

инструмената, да свој слух, вид, напаја атмосфером џез клуба, да у 

носу осећа дим цигарета, додире знојавих тела док се клате у ритму 

музике.  

Затворио је очи покушавајући да створи слику старог chitlin barа 

у којем су заједно, на окупу, његови пријатељи из бенда, и Камено 

Лице, и Светипера, и мноштво других људи којих се сећао из тих 

времена, времена музике и среће. Када би му слика сећања побегла 

огорчено је отварао очи и гледао у плафон, мислима опет лутајући 

по прошлости.  

С времена на време, морао је да одговара на досадна питања 

неког, претерано радозналог, старца, који лежаше са њим у соби, у 

суседном кревету. Чинио је то с напором, нервозно, на граници да 

га опсује или извиче на њега, а ипак, уз једва приметну дозу спр-

дања иза чије суштине је сакрио сву своју охолост. Када га је 

старчић танких бркова и набораног лица које је откривало његову 

трудбеничку прошлост питао из ког је места пореклом одговорио 

му је јетко: 

„Из Међуножја? Знаш ли где је то?“ 

Овај, по свему судећи не чувши добро, потврдно је вртео главом, 

у том покрету, ипак, одајући, извесну дозу збуњености. 

„Видим ја да ти знаш.“- ликујући, Рауш окрете главу на другу 

страну јастука. 

„Је л' се ико у том граду одакле си,“- настављао је упорно радо-

знали старац танких бркова и воштане боје тела: „запитао што те 

нема, где си нестао?“ 

„Да,“- одговорио му је нестрпљиво Рауш већ на граници да 

плане: „као што су приметили нестанке других десетина људи. Наи-

ван си ти, прика, кад тако мислиш. Свако гледа себе, остале и не 

примећује. Уништење сопствене државе платили смо са стотинама 

хиљада мртвих, а ти мислиш да ће неко да мисли о мени, или теби, 

свеједно. Па, ово ти је идеално место да неко нестане.“ 

„Јесу ли те бар  тражили твоји родитељи?“ 

„Вероватно јесу, али ме, очигледно, нису нашли. Немају они мо-

гућности да ме траже, а немају ни снаге. Стари су! Ко зна да л' су 

још живи? Да су отојич и пријавили мој нестанак полицији, ни то 

им не би вредело. Не мешају се полицајци у свој посао, осим кад им 

се плати проценат. Испричали су им причу како сам, вероватно, 
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убијен негде у некој кафанчуги, или умро предозиран, и ко зна шта 

и отпратили кући. И, веруј ми, к'о да сам их глед'о, рекли им на 

растанку, ко вам је крив, што га нисте васпитали како треба.“ 

„Па јесте,“- одобравао је воштани брка: „Так'а је наша милиција.“ 

Затим би се обојица ућутали у својој муци и телесној слабости. 

Рауш би, опет, утонуо у сан или сећање, а брка читао некакве дне-

вне новине, прелетајући очима, по ко зна који пут, исте текстове.  

 
*** 

 

У једном од тих снова, Рауш је видео себе како хода кроз шуму, 

преко одбачених жила сасушеног дрвећа испреплитаних са младим, 

тек изниклим садницама, сађених од саме природе, покушавајући 

из њих извући сваки атом еликсира младости и, на тај начин,  про-

дужити  свој сопствени живот.  

У једном тренутку наишао је, у том сну, на стари, излокани пут, 

толико узан да би се пре могао назвати стазом. Њиме је било врло 

тешко корачати, те се попе на страну, ходајући, лањским лишћем 

прекривеном, узбрдицом између пута и почетка шуме. Околина му 

је одавала утисак потпуне ненасељености, али њега, у његовом сну, 

то није могло заварати знајући да је ова област дата немилосрдним 

јахачима рогатих коња, онима које прости људи називају демонима, 

нечастивим или кушачима.  

И стварно, у неко доба, зачу топот неколицине коња, уморних 

попут јесењих киша, покислих у ходу, непроспаваног осмеха. Били 

су заклоњени шумом и кривином пута, испружени на некој немер-

љивој даљини испред њега. Опрезно се склони у страну и сакри иза 

жбуња.  

Није прошло дуго, кад угледа коњанике, црне попут смрти, спре-

мне у сваком тренутку да украду поглед из његових зеница. Њих 

шесторица, на шест коња, способних да брзином ветра пренесу сво-

је јахаче неравним путем ка незнаним даљинама, плетући, узгред, 

мрежу свакојаке панике и страха коју је осећао сањајући.  

Имао је довољно разлога да остане сакривен, тамо, у сну!  

После неколико секунди, коњаници прођоше и њихов топот по-

стајаше све тиши. Сачекао је још мало, па изађе из заклона и наста-

ви исти путем као и раније. Онако како то у сновима бива, наивно 

је опасност која му је претила од непознатих коњаника избрисао из 

сећања мислећи да су они одјахали ко зна где.  
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Међутим, ови сурови борци, готово по осећају, мирису, траговима 

које је несвесно остављао, по сломљеним гранчицама, по ко зна ка-

квим правилима важећих само у просторима сненог ткања, схвати-

ли су да се овде налази уљез, те се вратише назад, не тако бучно као 

први пут, него тихо и нечујно попут  поветарца,  тако  да  их је 

Арсеније приметио тек кад су му пришли сасвим близу, на неких 

педесетак корака.  

Нагло је скренуо у страну и потрчао шумом, ослушкујући уједно, 

све ближи, топот коња. Јахачи би га врло брзо стигли да се терен 

није почео одједном прекривати жбуњем и осталим ниским расти-

њем, и тиме успоравати, па и готово сасвим онемогућавати даље 

јахање. Крајичком ока, преко рамена, видео је јахаче како силазе на 

земљу и настављају потрагу пешице. Ипак, јасно му беше да није 

постојао начин на који би могао умаћи овим искусним гоничима. 

Они, говорио му је сан, за разлику од њега, одлично познају овај 

предео. 

Тад се сети, у трчању, и давног сна Каменог лица, што га овај сне-

ваше пред своју погибију у рату. Сетивши се тога сна, помисли да и 

он сада трчи кроз исто онакав простор, исту шуму, преко истог 

корења и лишћа. Схвати од чега је бежао Камено Лице, чега се 

бојао, па и сам осети исти страх, тај  чудан страх од нечег незема-

љског, ван поимања људског. 

Иако уморан, исцрпљено тетурајући се, није посустајао, осећајући 

неки чудан додир зла у свом бићу, готово на домак саме суштине 

своје личности. То га престрави! Сада је знао од чега је, у оном 

давном сну, бежао Камено Лице. Шта га је гонило. Сети се пропла-

нка из препричаног, давног сна, сети се цркве под чијим окриљем је 

Камени нашао заклон. 

Очекујући и сам да избије на пропланак где се налази та црква, у 

неко доба осети оштар бол у левом рамену и, схвативши да је пого-

ђен стрелом извуче је, нагло, другом руком, угледавши окрвављену 

оштрицу њеног врха. Сада је његов положај постао безнадежан. 

Очигледно би га следећим стрелама и дотукли да се земљиште 

није почело лагано спуштати постајући у исто време и неравно, 

дозвољавајући себи да рупе и увалине замењује густим жбунови-

тим хрпама које су заклањале поглед гоничима и готово му, на тај 

начин, спасавале живот или га барем продужавале до неке могуће 

прилике када би се ситуација, можда, променила у његову корист. 

Мада му је све, у том сну, деловало чудновато, немирно, па и сама 
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земља по којој је трчао док би на неки, њему несхватљив начин, у 

тренутку, мењала свој површински рељеф, та прилика није долази-

ла, а он је постајао све слабији.   

У поглед му се усељавала тама тако да је трчао по инерцији запи-

њући за жиле и бусенове траве. Гоничи су били неколико његових 

дужина иза и сасвим сигурно би им био лака мета да нису, по свему 

судећи, наумили да га ухвате живог. 

Бежећи, у магновењу схвати да се налази изнад провалије, али по-

стаде касно да се заустави јер немирна нога, носећи његово тело 

даље, у слободу, крочи напред. Осетио је како телом удара и ломи 

гране ситног дрвећа и другог растиња повијаног уз страницу поно-

ра. Осети болове и немоћ, па сасвим изгуби свест.  

Непознати коњаници посматрали су са висине његово тело,  и он 

је, тако у сну, гледао себе са исте висине, а затим, са последњим 

зрацима свести гледао горе, ка њима, лежећи готово беживотно 

између бусења траве и, ту и тамо, разбацаног камења, докотрљаног 

заједно с њим. Нестрпљиво и дивље ови демони кренуше доле, оби-

лазећи стрмину, испуштајући победничке крике и задовољно разго-

варајући међу собом. 

Када сиђоше доле и дођоше до места где је лежао бесвесно, доче-

кало их је непријатно изненађење. Наиме, његово тело је нестало, и 

он је сад, заједно са коњаницима, необјашњиво кроз сан посматрао 

празнину на месту где је лежао, чудећи се што ниједан од њих за ту 

појаву није могао да нађе разумно објашњење.  

 
*** 

 

 „Једва смо те вратили из мртвих, матори.“- рече присутни доктор 

када је Рауш дошао себи. 

„Почео си да се распадаш изнутра, јел' знаш? Вода је почела да ти 

притиска плућну марамицу. Да је нисмо извукли угушио би се.“ 

Александар Рауш осети бол у левом рамену и крену десном руком 

ка њему. Осети под прстима завоје и упитно погледа у доктора. 

Овај, схвативши о чему је реч, одговори: 

„Ту смо те секли да протуримо дрен. Веруј, нисмо баш имали вре-

мена за дотеривање, па сад, како је, тако је. Свакако ниси, ни пре 

интервенције, био неки Аполон.“ 

После га, на белим болничким колицима - иако то није било по 

протоколу за пацијента ове категорије, али, ипак, поштујући молбу 
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свог колеге на специјализацији - одгураше код психијатра, који је, 

постављајући му мноштво радозналих питања, вероватно желео, 

ради некаквог личног професионалног истраживања, да открије 

узроке његовог скитања.  

Рауш је, схватајући да доктор на цео проблем гледа са позиције 

класичне медицинске науке, која, у већини случајева, од дрвећа не 

види шуму, а, уз то, нема нити трунке жеље да се отргне од својих 

укорењених заблуда, од почетка давао неискрене одговоре, смејући 

се себи у брк и, у тим одговорима, оптужујући родитеље за своје, 

тобоже, несретно детињство, оца због алкохолизма, мајку због за-

пуштања обавеза према њему као детету, школу због онога, дру-

штво због овога, све одговоре сводио, по правилу, на познате ша-

блоне. 

Лежећи на на тврдом болничком кревету, све време сажаљиво је 

посматрао доктора са тегетплавом лептир машном, у белој кошуљи 

прекривеној џемпером нагореле браон боје са великим изрезом на-

пред и тамним, прсканим панталонама од кепера, како се труди да 

пажљиво запише готово сваку његову реч. И заиста, доктор је упр-

аво и изгледао као неко ко чврсто верује да се налази надомак поу-

зданог трага новог света у науци.  Гледајући га, Рауш се поче осе-

ћати као заморче интересантно научницима, као неко ко ће њима 

бити од користи да се прославе у свету ништавила и таштине, а не 

као живо биће жељно пажње и слатких речи утехе. 

Тај свет му се одавно огадио, па га је, таквог, одбацио знајући да 

појединац у њему постоји само до часа у којем још може да подно-

си жртву своје самообмане за њега, а после ће бити одбачен као 

стара крпа, без имало сажаљења. Тако је и овај доктор, гледајући на 

Арсенија Рауша као на средство свог напредовања, покушавао, без 

имало обзира, да извуче из његове главе само оно што му треба за 

лични напредак, не марећи баш ни мало да му, заузврат, на било 

који начин, будући професионалац са положеном Хипократовом 

заклетвом, олакша последње дане живота на земљи. 

Рауш, иако свестан ове поражавајуће истине, пристаде свесно да 

учествује у њој, првенствено из жеље да се, што пре, врати у бо-

лнички кревет, јер је, због болова, имао утисак да му се лево раме 

одваја од тела, па је, често, прекидао своја одговарања хватајући се 

за раме и покушавајући отргнути завоје. Психијатар га је смиривао, 

устајао са столице, дао му и лек за смирење и, након тога, поново 

убеђивао да наставе даље схватајући, очигледно, да пред собом има 
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сјајан примерак заморчета. Педантно је у своју бележницу уписивао 

све оно што је пацијент говорио, трудећи се да не испусти ниједну 

реч. 

Арсеније Рауш, потпуно се предајући дејству медикамента, поче 

смирено говорити причу коју је психијатар, касније, много пута, на 

разним седељкама и необавезним дружењима уз вино и мешано 

месо, понављао фарбајући је саркастичним тоновима свога гласа, да 

би, без трунке кајања, сваки детаљ из тог монолога, после износио 

и на разним симпозијумима, користећи је као типичан пример пара-

ноичне свести. У своју бележницу је записао и следеће речи: 

„Постоји, докторе, свет који ми видимо и свет који не видимо. А и 

оно што видимо питање је дал' је баш онако како видимо. Пси  виде 

црно-бело оно што ми видимо у бојама, неке друге животиње виде 

и оно што ми чујемо, па ко нам сад гарантује да је свет баш онакав 

како га наше очи виде, јел' тако? А ми и оно што нам Бог даде да 

видимо не видимо како треба, већ гледамо к'о телад само у оно што 

нам наместе да видимо.“ 

„Ко нам то намешта?“- питао би га психијатар правећи се заинте-

ресован за празне разговоре, а у ствари желећи, гласним размишља-

њима пацијента-заморчета, да продуби мисаону конструкцију. Ра-

уш је ту улогу, уз нескривено задовољство, играо, глумећи просто-

душну наивност тобож не схватајући намеру испитивача. 

„Па, они, докторе, што дођоше из невидљивог света, за који ти 

никад ниси чуо, јер ти мозак зна само за то шкрабање по папиру. Да 

кажемо, постоје бића у духовном простору, тамо где ми одлазимо 

кад рикнемо, и она остатак тог света чисте од прљавштине коју ми 

својом смрћу уносимо у такав свет. Њихов задатак је да прождру 

наше прљаве душе, отроване гадостима нашег света и тако, за ве-

чност, одрже идеалну чистоту светова изнад нас.  

Само свети људи, узорни и морално чисти, они што су се молили 

за непријатеље своје и окретали образ, само њих пропуштају јер су 

им гадни и неукусни. То је сам Бог тако наместио, да ја и онај пега-

ви техничар што ме догура до тебе, и ти који ме слушаш, будемо 

укусни за јело поганима, да сами не опоганимо оне чисте, што живе 

у духовним световима, о којима и не слутимо да постоје.“ 

Убрзо, због умора и вртоглавице, Рауш престаде изговарати сми-

слене реченице и доктор схвати да ће, пре него што је планирао,  

морати завршити сеансу. Она, заиста, би и готова, јер пацијент ста-

де бунцати о сну сањаном непосредно пред долазак у његову орди-
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нацију и о некаквим јахачима рогатих коња на које му је тај сан 

указивао. 

„Као да сам све то одгледао на филмском платну, докторе, одједа-

ред се све смрачи и ја се пробудих, као полулуд, после тешког сна, 

лежећи на болничком кревету.  

Сан ми прекиде она мушка медицинска сестра што ме после догу-

ра овамо, и ја, ево, једем се све до сад, не знајући шта се десило са 

мном у том сну, не схватајући како сам се, уопште, нашао тамо. 

Да сам тамо погинуо, умро би' и овде, то знам, јер не може бити 

да човек умре у сну, а на јави настави да живи. Ко да се то једном 

десило!“- завршивши своју исповест тешког, одебљалог језика, 

Арсеније Рауш ућута.  

Психијатар иза чије главе на зиду је поносно висила његова 

урамљена диплома стечена на престижном University of Belgrade, 

сматрао је ово управо тренутком када би требало изнети своје стру-

чне налазе пред присутног лаика. 

„Све што си рекао, Арсеније, указује да, по свему судећи, болујеш 

од комбинације више болести менталног карактера. Ја препознајем 

симптоме како маније гоњења тако и неких депресивних обољења, 

али свакако преовладава параноја. Ниси био спреман, у неком пери-

оду свог живота, да се суочиш са стварношћу око себе, па је твоја 

психа, твој его, побегао у измишљену стварност, стварајући у њој 

та, како их ти зовеш, бића из невидљивог света. 

Та измишљена стварност свела се на самодеструкцију, што само 

по себи сведочи да је дошло до поремећаја твоје личности. Проблем 

који се надовезао на њу је твоја садашња зависност од алкохола, 

чиме си на своје психичке поремећаје додао и органске проблеме, и 

то, колико видим, са јетром, са бубрезима, плућима. Чудо да још, 

уопште, функционишеш!“ 

Доктор је, изненадно ућутавши, завршио излагање, погледа заро-

њеног у папире на столу пред њим. Док му је, лежећи, Рауш посма-

трао лице, овај је узео оловку у десну руку и почео нешто записива-

ти на тим папирима. 

„Дакле, докторе, ти не верујеш у постојање деструктора? Ти не 

верујеш у постојање духовних димензија?“ 

Доктор је и даље ћутао, потпуно га игноришући и концентрисано 

настављао са писањем. Рауш понови: 

„Је л' ти, докторе, верујеш у ово што ти говорим или не?“ 

Доктор нервозно прекиде писање, подижући главу: 
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„Слушај, Арсеније, да ја верујем у то што говориш лежао бих, 

уместо тебе, на том кревету, не бих седео овде за столом. Зато, слу-

шај ме добро шта ти говорим: нема више алкохола ако желиш да 

мало поживиш, мада ти није много ни остало, а готово да и нема 

наде у опоравак, нема цигарета, поготово сад, након те интерве-

нције на плућима. Значи, редовна храна, разноврсна, топла соба, ре-

довно спавање, купање и нега. Је л' ти то јасно?“ 

„Е, мој докторе, која црна топла соба. Моја кућа је покривена зве-

здама, а моја кухиња је развучена преко целог Београда. У свим ко-

нтејнерима имам по део ње.“ 

„Опа, видим да живи песник у теби...“- радосно га прекиде психи-

јатар. 

„Наравно да живи! Уосталом, имам ја по разним библиотекама и 

материјалне доказе свог песништва, али о томе би сад, веруј ми, 

било сувишно причати.“ 

„Верујем, него, што се тиче твог повратака назад, на улицу, нема 

од тога ништа.“ 

„Како нема, да ме нећете затворити овде?“- нашали се Рауш.  

„Таман посла, ниси нам више интересантан ни за медицинска 

истраживања, а камоли да, без везе, трошимо буџет на тебе, да те 

џабе 'ранимо. Него, један твој пријатељ,“- доктор погледа на лист 

папира пред собом, па настави: „који живи у Петроварадину – а 

одатле си и ти, је л' да – дошао је по тебе. Понудио се да те одведе 

твојој кући, или његовој, нисам га баш најбоље разумео, да води ра-

чуна о теби док још имаш душе. Баш тако се изразио!“ 

„Како се зове?“- не могавши да издржи, упита га Рауш. Човек у 

белом мантилу опет погледа у папире пред собом. 

„Неки Нинослав Лазор, како рече.“ 

Арсенију срце заигра кад чу име свог старог друга из џез бенда. 

Какав је то цар, помисли, сетио ме се после толико година. Како ли 

ме је нашао, упита се, али, под утиском чињенице да је разговор за-

вршен, да мора напустити просторију, заборави на то питање.  

Два техничара га пребацише са кревета у колица, па ова погураше 

напоље. Рауш схвати да нема никакве вајде од мудраца овога света. 

Они ће заувек остати заробљени у својим кавезима ограниченим 

овоземаљским заблудама. Због тога се, на изласку из ординације, 

покушавајући да, својим рукама, успори точак колица, преко раме-

на окрену ка доктору и, желећи да отклони сваку дилему у односу 

на малопређашњи покушај откровења, упита са зебњом у гласу: 
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„Шта ти мислиш, докторе, коме ја припадам, људима који граде 

или људима који руше?“ 

Доктор га, уроњен у папире на столу, као у неки велики капитал 

стечен пропитивањем заморчета, и не погледа.   

 
*** 

 

Какав су контраст били један наспрам другог!  

Лазор, иако мало старији, након пар година проведених на чисти-

ни у којој поглед допире километрима около, у мирном простору, 

ван градске вреве, нервирања и бетонског пејзажа неприродног чо-

веку, изгледао је као младић у односу на Рауша, испијеног, мрша-

вог, у колицима.  

Његовим лицем је владала мирноћа, без некад обавезне чачкалице 

у устима, образа зарумењених, затегнутих, као у човека чија је једи-

на брига да му небо не падне на главу. Покрети четвртастих, јаких 

шака сада су одавали присност у односу на саговорника, далеко од 

жеље за било каквим вербалним сучељавањима. 

„Колико се година нисмо видели, брате мој напаћени?“- радосно 

ускликну Рауш. 

„Има, сигурно, преко десет, а верујем и свих сто.“- нашали се 

Нино Лазор помажући му да устане из колица и, на својим ногама, 

усправно, крене ка колима.  

Седајући у њих, на место сувозача, Арсеније рече: 

„Е, мој џезеру, добар си ауто набавио. Добро функционише твој 

салаш на Дунаву, а? Добро зарађујеш.“ 

„Ма какав црни салаш, мајковићу, баталио сам ја то давно, недуго 

након твог одласка.“ 

Рауш се зачуди. 

„Како, бре, баталио? Па ти си тамо побегао да спасеш живот. Е, 

камо среће да сам ја нашао такав кутак, не би' оболео у главу.“ 

„Причаћемо, братац. Има до Петроварадина времена.“ 

Лазор ућута провлачећи се својом маздом кроз београдски сао-

браћај. Његов сапутник, радознало посматрајући пешаке на улица-

ма, као да их види први пут, као да то нису исти они људи који су 

пролазили поред њега у Македонској, Дечанској или Кондиној, или 

некој другој београдској улици, осетио је електрицитет енергије ве-

кова скупљане од уздаха трагача за вечношћу, осетио је напетост 
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простора, нешто чудесно, нешто величанствено. Осетио је тренутке 

некаквог тајанственог ишчекивања.  

Његова сенка се неприродно смањила и нестала у простору. Густ 

плавичасти дим, туђем оку невидљив, али не и његовом, избијао му 

је из главе, рамена и руку. Погледао је, са страхом, дланове својих 

руку, широм отворивши очи. Ништа се није десило.  

Можда халуцинирам, помисли. Ко зна какве су ми лекове давали, 

упита се. Окрете главу ка Лазору који је и даље возио, немо се сме-

шкајући и правећи да не примећује његове трзаје и нагле, успаниче-

не, покрете главом. То Рауша умири, па се сасвим опусти у седи-

шту.  

Вероватно сам слаб од ових терапија, опет закључи, одлучивши 

да мало затвори очи и одмори се. Превари га сан, неки чудни, повр-

шни сан какав долази само кад је човек уморан, преуморан, сан у 

којем је човек убеђен да га не сања. А можда је и био заспао, почео 

да сања и када се пробудио, продужио будан да сања као обично 

кад је човек сит свега.  

У том чудном сну гледао је све своје нестале пријатеље, оглувеле 

од шуге и задаха трулог меса којег су жвакали уместо дувана, како 

га носе неким непознатим просторима, нејасним димензијама, урла-

јући попут курјака скарадне речи и пљујући прекипелу крв из утро-

бе. Његова је душа, у том сну, постала пространа унутрашњост дру-

мске кафане са којом му се судбина увезала, осмех удаљеног дана 

када је дошао кући сат раније и поглед онога коме није отац бог.   

Његови болови угашени пепелом девичанске цркве покушаваху 

пробудити јастуке нервних завршетака тела, његовог тела. Обневи-

део од зле слутње, ширио се попут влаге, топећи у себи срца својих 

непрежаљених пријатеља.  

„Осмех удаљеног дана када си дошао кући сат раније. То си добро 

формулисао.“- изненада му рече возач као да је читао његове ми-

сли. Рауш, изненада, дође свести, питајући се да ли је бунцао у сну.  

„Јесам ли бунцао?“- упита то исто, наглас. 

„Ниси, што питаш? Мирно си одспавао целим путем кроз град.“ - 

одговорио је Лазор возећи аутомобил путем ка Батајници, и даље, 

ка Петроварадину. 

„Па, како онда знаш о чему сам сањао?“ 

„Е, мој буђелаја, џабе ти ја петнаест година тупим, ти нећеш да 

слушаш, па нећеш.“ 
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Рауш се, целом горњом половином тела, окрену ка Лазору, загле-

дајући га. 

„Ко си ти, бре?“ 

„Како ко, синовац. Зар ме не препознајеш?“ 

„Нино, ко си ти?“ 

„Чуј њега: 'Нино, ко си ти?' Та ти је добра.“- поче се шегачити са-

говорник, па, затим, озбиљним тоном настави:  

„Какав, црни, Нино! Он је отпловио у вечност.“ 

Рауш је гледао у возача не могавши да верује својим очима. По-

ред њега, схвати, седео је Перун у телу Нинослава Лазора. Возач се 

насмеја: 

„Шта блејиш, бре? Шта ти није јасно? Дивнић ми је побегао пре-

ко океана, ти си збрисао без икаквог обзира према својим најближи-

ма, и ја, немајући пуно времена, јер тело оне мрцине у којој сам бо-

равио, онај ћелави, почело је обољевати од рака, дограбих првог 

који ми беше при руци. Лађинов је био бескористан, са душом у 

носу дани су му били одбројани, па ми остаде само Лазор. Отишао 

сам на његов салашчић, дружио се са њим неко време, и, једне 

ноћи, док је сањао, пређох у његово тело.  

Је л' се сећаш како то зову експерти? Walk-in! То су они који су 

нешто, као, исцуњали о нама деструкторима. Сва срећа, па им нико 

ништа не верује!  

Остало ми је само да пријавим смрт оног дебелог, ћелавог, заједно 

са његовим смешним именом – јел' га се сећаш, а, Чак Норис, ха, ха 

– надлежним властима, дам изјаву полицији да је он боравио код 

мене, сада Лазора, јел' да, ради лечења од рака – знаш оно чист 

ваздух, органска храна и слична срања – сачекам званичну обду-

кцију која је показала да је човек умро природном смрћу, и почнем 

да се спремам за прелазак у Нови Сад, јер ја те глупости од сала-

шког живота баш и не готивим. Је л' ме пратиш?“ 

„Да, океј. Настави.“- безвољно рече Арсеније схвативши да је, 

најзад, све изгубљено, да је поражен. 

„Знао сам за некретнине које си ти оставио за собом, бежећи у 

брзини. Стан у граду и кућа на периферији, зар не? Наравно, и твоји 

остарели родитељи.“ 

„Шта је било с њима?“- нагло упита Рауш. 

„Чекај, бре, полако. Све ћу ти рећи. Отишао сам до њих, ја, Нино-

слав Лазор, је л' тако? Син им је нестао са лица земље, осташе сами, 

стари, уцвељени. Потребна им је била утеха, каква таква. Зато сам 
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ја ту! Да утешим, да помогнем старима, онемоћалима. На крају кра-

јева, знају ме као доброг пријатеља свог сина. Наравно, све уз пра-

вичну накнаду решену уговором о издржавању овереним и у суду. 

Све поштено. Све по закону. Ја сам велики легалиста!“ 

„Ђубре једно!“ 

„Зашто? Зашто ми то говориш? Па, јеси ли их оставио? Јеси! Кад 

си одлазио из Петроварадина, мислио си само на своју гузицу, је л' 

тако? А на њих?“ 

Арсеније Рауш је ћутао. 

„Е, зато сам се ја лепо старао о њима. Бринуо сам о томе шта ће 

јести, шта ће обући. Сваког сам их лета слао у бању, сваке јесени 

набављао им огрев, као да су ми род рођени. Немој се чудити, ми 

смо хуманија бића од вас људи. То што сте наша храна, не значи да 

треба да се иживљавамо над вама. Од нас би могли и ви људи мно-

го тога да научите. Нису твоји родитељи у старости били оптереће-

ни ценама и овом скупоћом, је л' знаш? Живели су мирно и безбе-

дно. Нажалост, ове године су умрли, обоје. Једно за другим. Шта 

ћеш – такав је живот. А ти знаш правило, када двоје, у истој години, 

умре из једне куће, те године умреће и трећи.  

А трећи си ти, сине мој. То јест, сине њихов. Па, добро, и мој, на 

неки начин. Зато сам и дошао по тебе, да ми будеш близу кад ри-

кнеш, да не лутам после тражећи твоју душу међ' свим оним душа-

ма које свакодневно остају без свог боравка овде, на планети Зе-

мљи.“ 

„А како си знао где сам?“  

„Боже, пуноглавац, па ти ћеш стварно умрети глуп! Ја већ година-

ма знам где си ти. Шта ти мислиш, колико деструктора корача у 

телима људи које виђаш по улицама? Мали милион. Нарочито овде 

у Србији. Па није ово случајно усрана земља. Виђен си ти одавно, 

али ми, такав, упропаштен, више ниси требао. Овај Нино, морам 

признати, очувао се много боље. Што би ја, онда, напуштао авион и 

возио бицикли, је л' тако? И докле би, с тим бициклом, стиг'о?“  

Онај који се у сну не снива, демон човечији, деструктор, звао се 

он Перун или Чак Норис, или некако другачије, свеједно, стрпљиво 

је сачекао крај његовог путовања, најзад је схватио Арсеније Рауш. 

Ипак је његово истинско име Луцифер, Сотона, Ђаво или Кушач, 

односно Асмодеј и Веелзевул код једних, а Иблис код других, 

закључи. 
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„Сутра ујутро се нећеш пробудити.“- рече опет Перун, мокар од 

росе рођене испод пазуха, па неуморно настави: 

„Сањаћеш ветрове. И када данашњи дан постане ноћ видећеш свој 

свршетак у њој. Видећеш свој крај у ноћи из које је све изашло, у 

ноћи од које је све почело.“ 

„О којој ти ноћи говориш?“- суво, без снаге, изговори Рауш. 

„О оној ноћи кад стигао си кући сат раније но обично. Када си 

малопре, у сну, споменуо осмех удаљеног дана у коме дошао си ку-

ћи сат раније, то је, заправо, та ноћ.“ 

„Не разумем.“- искрено признаде Рауш.  

Перун запали цигарету не нудећи сапутнику. Паклицу, затим, 

баци на пулт испред волана.  

„Онда слушај. Ову причу ти дугујем. Био је један човек, џезеру, а 

познаћеш брзо да си ти тај човек, који је пре двадесет година био 

музичар, оличење младости, пред којим се смешио живот. Тај човек 

је пре десет година отишао у рат, па због свега што је видео тамо 

престао да свира, да се дружи, да живи, а почео да пати, да пије и 

бежи од света и несвета.  

Пре него што ће га мобилисати, рођени, са телевизије су му гово-

рили како Хрвати пљачкају напуштене српске куће чији су власни-

ци збрисали у Србију не би ли спасли живу главу пред разноразним 

наоружаним групама. Када је војска потерала те паравојне форма-

ције својим је очима видео, тај човек, будући већ као војник, како 

Срби, повратници у своје куће, сада пљачкају напуштене хрватске 

куће чији су власници побегли пред оружјем. Јел' тако било? Но-

рмално да јесте. Јебо вас отац покварени, зато што сте так'и, и треба 

да вас јебе коме год се дигне на овом свету.“ - за кратко је заћутао, 

повукао дим из цигарете, па наставио монолог, гласом туробним, 

мртвим.  

„Тај човек је до краја постао скитница од које људи окрећу по-

глед, бараба увек на мети пандурских цокула, клошар без адресе и 

породице. Да није тај човек те ноћи, у којој је мобилисан, дошао 

кући сат раније него обично, не би га затекао онај што је разносио 

војне позиве, како ви, људи, волите да кажете, онај ђаво из тамних 

дубина, и не би тај човек отишао у рат. Да је дошао у исто доба као 

и обично што је долазио, још би свирао, временом се и оженио, ко и 

сав свет, и скућио. Живео би, вероватно, неки сретнији живот на 

овој планети, па отишао са ње у блаженом незнању. Овако, знајући 

тајну, умро је још пре смрти. Је л' тако?“ 
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Арсеније Рауш је ћутао гледајући, празно, кроз шофершајбну, на 

делове пута испред њих док су, неуморно, нестајали испод аутомо-

била. Прођоше поред путоказа за Инђију. Поглед његовог возача, 

допирући са свих страна, туп као смежурана кожа, растављао је 

Раушу дух од тела, као што се мрсно раздваја од посног. 

„Стигао си до краја свог животног пута, џезеру. Осећам како се 

гушиш испод гомиле смећа товарене на леђа током живота, и сад, 

поружнео и привикао на близину смрти, умотаваш се у сећање на 

мајчино праморе. Но, све ти је то џабе, јер, крај твој живота је бли-

зу, можеш га дохватити рукама.  

Па, ипак, за разлику од многих, за тобом ће на овом свету остати 

бар неки траг – то су твоје песме, је л' да? Некад ће неко у оним 

силним библиотекама широм Србије наћи примерак твоје збирке и 

питати се шта је до краја било са човеком који их је написао.  

А то је, ако памтиш, моја заслуга.  

Твоје песме остаће, али, с друге стране, веруј ми, џезеру, све оно 

што је чинило суштину твога бића, нестаће, зато, извади из те фи-

оке испод флашу вињака – то је некад било твоје пиће, зар не? Пиј 

слободно, па додај и мени да оквасим уста. Осуши ми се грло 

колико серем!“ 
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ЕПИЛОГ 
 

 

 
„...расплетена као дуга коса, 

предана као пала киша 

и раздељена к'о стострука храна. 

 

Била је корен већ.“ 
 

Рајнер Марија Рилке  

ОРФЕЈ. ЕУРИДИКА. ХЕРМЕС 

 

 

 

И тако их је, прашњавим асфалтним путем који се у даљину пру-

жио попут змије, аутомобил у својој утроби носио ка Петровара-

дину...  

Најлакше би било управо тако завршити ово приповедање, зар не? 

Но, ако то учиним, ово више не би било сведочење већ обична 

прича чија фабула би се, попут свих других приповести, неком до-

пала, а неком не.  

С обзиром на тежњу да се од самог почетка драме распадања чија 

је сенка пратила животе људи на овим просторима током последње 

деценије двадесетог века, сурова смеса чињеница реалности умота 

у логични след узрока и последица, а своја сазнања, таква каква су - 

несређена, испричана збркано, као раштимовани клавир звучећа - о 

тајни деструктора и мултидимензионалног простора, тенденциозно 

назовем списом, приповедањем или романом, бележим и да се 

Арсенију Раушу, након одласка из болнице губи сваки траг и да, на 

основу претпоставки које произилазе из досада описаног тока ра-

дње, те на основу записа вођених током свих ових година и из њих 

изведених закључака и открића, може са сигурношћу претпоста-

вити његова завршна судбина.  
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Године које неумитно теку, временом ће, свакако, прекрити пра-

шином заборава појаве које су људи у Раушевој околини наслући-

вали, а само је он открио и њихову суштину.  

У будућности, Нови Сад ће се још јаче учврстити на обема дуна-

вским обалама, а Петроварадин проширити како низ реку тако и уз 

фрушкогорску косину, гутајући нове просторе пројектованим ули-

цама и поред њих, озиданим кућама и стамбеним насељима.  

Шта је то што ће везивати град из садашњег времена са њиме. 

Обала Дунава? Фрушка гора? Место где се налазила кафана Цар-

ство небеско, временом порушена да би се изградио огромни соли-

тер са пословним простором у сутерену? Судбина је одредила да у 

том пословном простору неко, ко зна из ког разлога, отвори кафић 

да би овај, временом, прерастао у ноћни бар са добром музиком, 

стварајући од себе нови центар окупљања за досељенике са друга-

чијим успоменама на град и свој живот у њему. 

Нека нас судбина одведе у ту неку будућност, не тако блиску, у 

неко вече, топло, пуно младог света на улицама, света жељног до-

бре забаве. Нека то вече буде септембарско, из разлога читаоцу 

кристално јасним. 

Поново се, у ово доба године, одржава већ традиционални фести-

вал посвећен поезији и џезу, у свом називу везан за човека чији је 

допринос стављању овог града на културну мапу Европе немерљив, 

фестивал ради којег млади из свих крајева долазе овамо, на добро 

вино и забаву, а старији на извор са чијег се врела напајају стихо-

вима и музиком, музиком неких давних, несталих времена. 

Главна фестивалска догађања беху управо на месту старог клуба 

Царство небеско где је тај велики џез уметник и поета најчешће 

боравио, на шта је намернике подсећала мермерна табла са њего-

вим именом и бакарна статуа на којој у десној руци држи саксофон, 

а у левој раширену књигу са својим стиховима. По замрзнутом ста-

ву тела и усана јасно се види да уметник рецитује окупљенима око 

свог споменика. На тај начин, градитељ споменика јасно ставља по-

сматрачу до знања да је поезија великог ствараоца победила време. 

Око споменика постављене столице беху намењене публици 

приспелој на вечерашњу манифестацију у уметникову част. Око 

столица и посетилаца који су на њих већ поседали тискало се 

мноштво шареноликих, веселих људи. И кафић-ноћни бар иза спо-

меника био је пун, како на местима око малених, округлих столова, 
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затамњених сепареа, тако и на столицама дуж необично дугог, по-

лукружног шанка.  

Једном мушкарцу, тек пристиглом у град, судбина је доделила да 

поред њега седне привлачна, отмено делујућа жена из локалне сре-

дине и он је ту чињеницу желео да окрене у своју корист. У мно-

штву гласова једва се разазнаје дијалог између њих двоје. 

„Ви сте странац, зар не?“- питала је жена не могавши да победи 

радозналост. Њено лице беше пуно сазрелих трагова младости које 

је покушавала сакрити иза шминке, непрестано рукама пребацујући 

свилени шал преко голих рамена покушавајући, на тај начин, ода-

вати утисак госпоствености.  

Око њих кретали су се, попут молекула, својим неправилним и 

на-изглед нелогичним путањама, непознати људи, младићи, дево-

јке, поносни грађани и придошлице из остатка подунавске Сирмије 

и далеких, незнаних простора. Заиста је било очигледно да је од 

старог града остало само име, све друго постаде другачије, ново. 

Петроварадин прошлости је умро, сада живи Петроварадин сада-

шњости.  

„Зар се то види по мени?“- одговори питањем средовечни мушка-

рац са сетом у гласу, вртећи округлим лицем лево и десно, знатиже-

љно посматрајући пролазнике који су хитали улицом заобилазећи 

башту кафића где су седели он и његова саговорница. Жена се 

загонетно насмеши и, уместо објашњења, погледа ка својој чаши 

вискија, стисну је са два прста десне руке и остаде тако не испивши 

је.  

Човек крај ње, странац у овом граду, стигавши у њега из сасвим 

конкретног разлога, очајнички је желео познанство са неким од 

овдашњих мештана. Ова жена му је дошла као поручена. 

„Ви сте један од многих који су дошли на наш фестивал џез по-

езије. Сваке године у ово доба град је пун непознатих људи. Мени 

је то једина прилика да упознам нова лица.“- објасни, напокон, 

жена пратећи то своје објашњење дубоким уздахом. 

„Е, па, драга моја, ја нисам дошао због тога. Искрено, потпуно 

сам заборавио на овај фестивал, мада су моје заслуге за његово по-

стојање много веће него што ви то можете и претпоставити.“- 

одврати саговорник са дозом надмености у гласу. 

„Нисте чули за RAUSH fest !“- жена изненађено рашири зенице 

пречувши потоњи коментар. Пажљиво га погледа право у лице про-
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сто не могавши да верује у то. До пре тренутак само била је убеђена 

да цео свет зна за овај фестивал. Повишеним гласом настави: 

„Па, цео град је облепљен плакатима. Била је реклама и на телеви-

зији.“ 

„Не, нисам чуо. Рекох, сасвим сам другим послом у граду“-тврдо-

главо јој понови саговорник и истресе виски. То као да га мало от-

крави, па, сачекавши да и дама поред њега учини то исто, наспе у 

њих још течности из флаше.  

„Првобитно то беху Дани Арсенија Рауша, зар не?“- настави му-

шкарац, на тренутак упитно је погледавши, па видевши саговорни-

цу како потврдно клима главом, продужи: 

„Арсеније Рауш је припадао плејади великих, несхваћених песни-

ка. Живео је, попут њих, два живота. Први, телесни, бејаше му ту-

робан, тежак, препун понижења и бола, а тако му се и завршио, на 

улици, у прашини, у талогу, на дну.“ 

Саговорница га је посматрала са дивљењем. 

„Тај живот био је попут сужња у свом односу на онај други, уме-

тнички, који је своје дане славе започео у свили и кадифи, под све-

тлима рефлектора, у поштовању, али тек након смрти уметникове. 

Његове песме достигле су звездане висине, људи су их учили напа-

мет, рецитовали, цитирали, певали, да би најзад земаљске трагове 

тог мученика Варадинци овековечили оснивајући фестивал у њего-

ву част. 

Он беше један од њих, њихов суграђанин. Њихов понос! Подиго-

ше му и бисту, локалну школу назваше његовим именом, уметници 

му се, пред егзалтираном масом, обраћаху у другом лицу, као да 

причају с њим in vivo, к'о стари пријатељи. 

 Како год да ме схватиш, знај, ја сам узео том уметнику, том зане-

сењаку, први живот, да бих му, заузврат, даровао тај други, уметни-

чки, живот чији се крајеви мере у вечности, не у времену.“ 

Саговорница га је гледала без речи, мада јој што-шта у његовом 

приповедању није било јасно, много тога се косило са логиком вре-

мена какву је познавала. Но, све те аномалије приписала је уметни-

чкој слободи у изражавању овог странца, те јој се овај јако свиди.  

То и беше његова намера јер је хтео, на неки начин, да јој скрене 

пажњу са поменутог фестивала и добије одговоре на своја питања, 

на она због којих је, поново, након неколико деценија, и дошао у 

овај град.  
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Након последње реченице настаде тренутак ћутања у којем су се 

обоје дружили са својим мислима, пристиглих из најзабаченијих 

увала и рукаваца животне реке, да овде на ушћу у божанско море 

њиховог унутрашњег бића открију све тајне обала ствараних у вре-

мену и простору. Жена, не схватајући да ју је поразна празнина та-

јне живота погледала, додаде неки сасвим, овом тренутку недора-

сли коментар због чега се уједе за језик и, због тога, готово покаја, 

али то њеном, судбински додељеном саговорнику, даде могућност 

да створи поруку коју малопре није имао.  

Приказујући јој живот уметнички као јастуке у којима се сања 

двапут, настави да јој открива како се једино кроз снове живи и по-

крива смрт вечним постојањем, ако се само зато сања, користећи 

фразу за коју је био убеђен да се женама склоним уметности и 

романтици необично свиђа. Клупко разговора се почело одмотавати 

управо у правцу којем је он тежио. 

Док је из оближњег звучника инструментал Milestones лагано за-

глушивао њихов разговор, около су, у фестивалској атмосфери, 

пролазили насмејани, весели људи, у нади да их чека добар провод 

и дан за памћење.  

Њихова лица чинила су се недодирљиво далека и бесконачно 

глупа. 
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Милан Миливојевић је рођен 1967. године у Љубљани, 

СФРЈ, данас Република Словенија. Од 1973. године живи у Сре-

мској Митровици. 

Основну и средњу школу завршио у Сремској Митровици, ди-

пломирао на Саобраћајном факултету у Београду. 

Ветеран југословенског рата  (1991–1995). 

Објавио две збирке поезије: Свитање душе (1996, 1998) и Злато-

горје (2008), као и два романа: Поглед преко реке (2012) и Саку-

пљач душа (2014 – награда часописа Браничево, Пожаревац).  

У издању Едиције Заветине изашло му је електронско издање 

приповедака под заједничким називом „Служба вилама Нагорки-

њама“. 

Са групом пријатеља, 2014. године, основао је јавно гласило Сре-

мскомитровачки портал, за који је написао неколико стотина но-

винских чланака. 
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