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УМЕСТО 

ПРЕДГОВОРА 

Спремајући се тоz летњеz дана брижљивије но што 
је то чинила зимус кад је тек почела да носи широке 
zсаише и истиче свој пчелињи струк, да сатима пред оzле
далом тапира косу и одлази на журеве, пошто би увеzс 
пре поласzса пред оzледалом дуzо дизала обрве, зачућено, 
презриво, немарно, равнодушно, у стилу: »Хе, ко си ми 
па 1·и! Један ншсо и ништа«, »Не, не, нипошто не« и: 
»Како, молим вас? Поновите, не разу,ием« и: »Шта с1·е 
рекли, ви. . . ви. . . ви . . . Шта ви себи допуштате!« и: 
»Баш нећу с тобом, нећу на иzрањац«, Каја је изненадно 
али и .люлећиво рекла баба-Гроздани да за пола cm·a има 
да отпутује са целом шzсолом на излет друzарици у село, 
јесте са шzсолом, и не.лzа везе што је прошло месец дана 
летњеz распуста, ученици су у данашње вре.лtе ученици 
и кад tLиa и кад не.ма шzсоле. а то је и у вези с 120ЉО
привредтш задруzа.лtа и шта ти ја знам, причала са.и 
ти, ваљда, о Мирјани, знаш је сиzурно, долазила је са 
мном куnи, с оним пеzавим насем, њој баш и идемо на 
излет у село, јесте, бак:ице, цела шzсола, не са.лю .лш које 
смо се вратиле с Ayra·пyra неzо и оне које су после 
опtиtле на море са родю·ељима, леба ми, и оне морају 
на тај излет, јер ншсаzсва лezcapczca извињења не помажу 
а zса.люли оно тваје које си ми једном написала, баzсице, 
љубим те, до zроба •·воја, ћао, бај и до свидања, са.ио 
тако у ваздух, не.лtа.лt више ружа, нестало. 

Миле, Вељин yjazc, који је заиста виzсенднуо својима 
у Аајковац, дао му је zсључ своz сопчета (пети спрат, 
прва врата лево, директно са степеништа, ншсаzсве це
дуље на вратшtа), уз обавезу да му za у понедељаzс, у 
6 и 24, донесе н.а железничку ,.-таницу: нећу после ни 
тебе ни zсључ да сањам у zсанцеларијсzсо време! 

Уза све то уповољено, питање је да ли би се десило 
што се доzодило и да ли би Каја већ била сасвим спремна 
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да се упусти с ВељоЈ.t, коz је волела још несиzурт-tа у 
вољење, да те суботње ноћи није одмах после девет 
неочекивано и одиста из ведроz неба почело да сева, 
zр.ми и лије •·ако вертикално близу и непријатељсzси 
насртљиво да је претила опасност да све то страшно, 
страшно, страшно улети кроз разбијени прозор заједно 
с олујоЈ.t што се диzла исто изненадно, и онда тако лудо 
1сошавски хујнула да се чинила да ће подићи и однети 
целу зzрадурину заједно с њом која се у паници почела 
да сrиска све дављеничкије уз њеzа, иако za се с почетка 
ttлашила, па зато и до свеzа •·oza страшноz седела на 
самом прозору, што даље од њеzа још стидљивоz и не
наср-z·љивоz. 

Али кад је проломило из неба, па бризнуло, шикнуло 
из мрака и потопски пљуснуло, она .му се, као мањој 
опасности, прва бацила у заzрљај. 

Из стравично израњављеноz неба ударао је оволики, 
судњи zрад и ломећи црепове и ускачући унезверен и 
цвокотав кроз прозор у собу, стао да котрља по поду 
своје слеhеносиве кликерас1·е очи. 

Све је то трајало дуzо и ужасно. И ништа није вре
дело што је туча престала како се хисирично и јавила. 
П родужило је да сева и zрми, да лије и кабли, да се руши 
и нијаzари по бетонираном дворишту и она није моzла 
ништа, унезверена том по.ма.мном дивљином, уплашена 
1·ом провалом са свих страна, хипнотисана 1·им тоталним 

пражњењем свеzа набијеноz неслућеним црвенw.t елек-
1-ричнw.t змијама. 

Ј ест е, хtтно1·исат-ш. 

Маме ми, клела се, и не зна шта је радила и како 
се све десило, била је саЈ.ю zрозно уплашена од свеzа 
тоz небескоz ломота и хука упереноz против ње и њеноz 
тела и зна да се у паници хватала за једину чврсту 
топлину на домаку својих руку, да се привијала уз њу, 
припијала, отварала пред њом, зовући је немо у себе 
заzрцнуту, избезумљену и прес1-рављену толико да је 
потреба за тим заклоноЈ.t и 1·ом безбедношћу надјачала 
у њој иначе нормално сна:ж:не женске отпоре стида до 
мере да је убрзо после тоz првоz и дpyzoz пута (како 
проливање небеских pezca, језера и мора није преста
јала), брже но ш1·о 1'0 иначе бива, осетила и неко не· 
изрециво ozpo.лmo задовољство испуњења, пуно захвал
ности, и дубоку неку озонсzсу радост. 

А после, кад се све стишало и освежени ваздух 
онако цвркутаво и трону1·о замирисао над бетонскшt 
дворишr·ем, она је, беласајући се уз Вељу потаЈ.телоz од 
сунчања на Сави, косе просуте преко њеzове .лшшице, 
по.лшслttла с краја јастука да је дошао час да се с ви-
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сока, с те zоле висине подсмехне једној безвезној zушчици 
и zлупачи која је још за дана ушла у ry собицу и одмах 
села на прозор крај тоz не баш чие1·оz лежаја (није се 
имало zде друzде) и доzс је он закључавао вра·rа, није ни 
у сну по.лшслила да ће на том лежају да оконча једн.о 
полушизно девојаш1·во и није помислила на то, већ на 
друzо, на како ће сад све до сутра њих двоје фино са.лю 
да причају и ништа више, а ако он буде па обичају на
валио да се љуби, добро, пристаће, али лепо и слатка као 
баклава ће да се љубе само, и ништа више, бакице .лtu. 

Осмехнула се себи и њему који cuzypнo сад мисли 
да је неки Џинzис Кан из биоскопа и шта ти ја знам, 
а оно CaJ.to један обичан драzи дечко. Мој дечко. 

Али он је, лежећи zo на леhима с мишком под 
њенw.t потиљком, видео тај осмех и трzнуо се: подсмева 
ли .лtу се? Зашто? 

Не стиже да је упита зашто, јер .. .иу се уто.лt она 
окрену и пољуби za нежна у С1-рњику образа и, одједном, 
најежених усана -у уе1·а. 

А хтела је да му 1саже: »Не мисли да си неки Жерар 
Филип, Наполеон или друzи неко из ис1·орије«. Није 
стиzла. Жеља да Aty у себи неzде поново осети пољубац 
и онај елеzстрични, врући као пеzла једне секунде, лудо 
пријт-ни бол пра:лсњења, надвлада речи којима је хтела 
да му се подсмехне да би прекинула незапочето подсме
вање једној zрешчици, једној zлупачи. 

Па и он, пре но што се трzнуо, хтео је нешто да 
јој каже. Своје zордо осећање одzово!mости пред њом. 
Или већ неш-,;·о ·rако, из арсенала неоправдане .лtуиш:е 
над.люћи. 

У јутро око ocaJ.t, изиtили су zладни из веже на 
осунчани плочник. Опрана их та освежена светлосr по
zоди као из праћzсе у очи. Све се троје осмехнуло. Авоје 
је саЈ.ю жмиркало доtс је прелазило 1сосо преко поло
жене, пусте jotu улице. ИULЛи су руку под руку, .лtлечни 
образ уз тек: промаљавели образ, миришући први пут 
једно на друzо - на својих, све да сабереш, 420 месеци. 

Зуби су им се белели сочни, али њихови двоструки 
поzледи, обузети непластичним уну1-рашњим збивањима, 
нису се обазирали на светлуцање одасвуд - r·aj позив 
на иzру. 

Ах, љубав, ах, љубав! као да је промрмљао неко 
четврти диз~ући патетично руке као Каварадоси у Аиди 
или некој друzој Баховој Графици Марици. 

»Ах, љубав, ах, љубав, озбиљна то је на свету ствар«, 
као да се ран.ијем мрмљању придружило још једно и 
тиме исцрпла све њене по.лtен.а вредне музичке асоција
ције. Аа ли је за ту збрtсу у zлави било tсриво ово ју1-ро 
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и оно необично светлуцање тако н.ештављен.их ушију или 
чињетща да Каја није умела ?Ја запамти и репроду~еује 
ниједан. од ·l'еtсућих шлаzера у фамозн.ом стилу пеl Ьlи 
dipiпto di Ьlи. Ни сад, ~еад се осећала тшсо буzивуzи
јевски и шлаzерски, да не ка:)/се валцерсzси. 

Он. је, истина, носио плаву памучн.у .мајицу и старе, 
избледеле и закрпљен.е, али баш зато zлавн.е блуц.ин.с 
tсраварке, што ,иу није сме·сало да, опсад зна за себе, буде 
ан.-сивајлдвестњтс и н.е воли крофн.е. 

Не значи, дабоме, да је навијао за друzи блоtс, мада, 
иптс, једно није што и друzо. То је бар био став Ратка 
Братн.шса, секретара омладине у zимн.азији, њеzовоz н.ај
бољеz друzа још из времена крпењаче и клшсера а Ј(аји
н.оz касније дечка, све до пре десет дана, кад су се 
Братк:о и Каја заувек посваћали и преzсин.ули, иако је 
знао, а и уверио се син.оћ, да н.иш·l'а озбиљно измећу њих 
није било. Рапсо звани Братко је у вре.ме клшсера имао 
цело люре смеитих н.адимтса, био је озбиљан., зрео и нај· 
уздиzнутији мећу свима њилtа из шtсоле и улице, улице 
која је њеzа, Вељу, прозвала Веља Koveja, а Ратка 
- Швалер, излtећу осталоz и зато иtто се знало да ·со 
није био, бар не с Кајом. 

Па шта! још као клиња био је против дељења, и 
жут·оz корејскоz и свакоz дpyzoz тела на два дела. 

· Итш није добио одzовор, Веља је тренутно навијао 
само за ово јутро што их је својолt tсамером сн.абдеве
ном вариолен.ч-сочивом хватала с лећа и реzистровало 
ју-трњу свежин.у tсроз чије су све·l'луцање пролшцали 
разн.осачи новина; т·о јутро је 11амтило још полtешан.е н.а 
t::оловозу траzове лшшин.сzсоz уља и балеz~, парк:иран.е 
аутомобиле дуж 1ротоара попрсtсан.е врапч]им и zолуби
ј~L\1 изметом, полуоткин.уте, лепршаве tсрајеве плтсата 
~ито су најављивали серију хуморис·rичких вечери н.а 
С1·адион.у, xpne металн.их мрежа с флашама пас·геризо
ван.оz млека дуж улаза у вистсоспратн.ице, прљаве сан.
дуке и zcyтuje с ћубретом tcpaj вежа и zлас спикера што, 
испадајући tсроз један. от·ворен.и прозор у н.исzсом партеру, 
ст·расн.о и с пуно осећања чura билтен. ме~еоролошtсе_ 
службе, после чеzа прелази н.а још узбудљиви]и извештаЈ 
о 'водос·rањv; навијао је за ово јутро tсроз tcoje с Кајом 
rzромиче њом удвојен. ттсо рећи, он. сам, а обоје zлуви 
и слепи за све 1·о и за остало н.еореалис<·ичtсо обиље 
неповезаних rzoдaтmca о још једној rzролазн.ој епоси. 
( Koza занимају и друzи н.еин.вентарски детаљи те улице 
нека после поzледа тај или неки друzи доку,иен.тарац 
који ће се, н.а захrев режисера јутра, састајати од не 
преиран.о инвентивних варијација на тему »Ах, љубав, 
ах, љубав, та слепа је то на свету ствар«.) 
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( Повритилt мисли-татицама то 1·тсо заувеzс изzледа. 
Мање rzоврити мисли-оци знају да сваки занос попушта, 
па и љубавни. И вид да се враћа. И слух. Али сад су пpo
tuлu поред три девојчице око једне лутке и оноz једн.оz 
цури•tка с кикицалtа која им је сањалачки zоворила без 
инфлеЈСсија: »Што воmLи да перем лутzсине ствари«. Све 
три заједно имају Кајиних 16 и по zодин.а.) 

Не бих се заклео да је Каја прва проzледала (tса
мера јутра, упрtсос свом вариоленчу, не люже да пружи 
аутен.т·ичн.е rzoдaтtce о толtе, пошто снима младунце с лећа), 
али сtслон. сам да верујем, да је она пре Веље (коzа су 
одавно престали да зову Кореја, јер је одавно престао да 
се сваћа с тврдоzлавим клинцилш из своје улице; престали 
су да расправљају стручно о предностима Миzова над 
Сејбровилщ по расли су) (али о томе још није реч) уzле
дала онај излоz са светлуцавилt предлtетима и почела 
блаzовремено да успорава и с ивице тротоара скреће у 
блаzом луку ка пудријерама, ружевилtа, оzледалцима, 
пуфн.ама, ножићилtа, чепсицама за бријање, маказицама, 
11ерорезима, боцама с крелювuма и осталим што је тоz 
ју1·ра светлуцала иза стакла безбрижн.ије но икад. 

Можда су и у исти мах обоје то прuме1·или, ма ко
лико 1·о било мање верова·тн.о. Она је иптс нрва застала 
tt хr·ела да рекне не:жно: »Треба да набавиш све за бри
јање«. Ншита није рекла јер је неповршно осетила пред 
свом том робом за улепшавање извесну н.есиzурност, а 
кроз одједном њој тућу ју1·арњу свежин.у страшно жа
лосну жељу да буде лепа и летиа неzо лепа, просто но
жељна и допадљива оном tсоји јој се донадао, tcoz је, 
штавише, волела већ неколико дана бар, иначе 1сако 
схвт·ипL све што се ноћас излtећу њих десило. Јер страх 
и zромови, али ипак, није се то десило ни люzло десити 
тек ттсо, без ичеz озбиљн.ијеz, и нечеz иптс дpyzoz, 
зар не? 

Свакако, тај иптс није ишптс. То зна и он., који је 
жлшрнуо кад је изиишо на улицу и отад жмурио све 
време од среће што је осећа поред себе, што, намерно 
не идући у испt карте с њом, пружа своју десну н.оzу 
кад она закоракне леволt, што се и тако продужује то 
њи.:иво трење све од невидљивих варница оtсренупL"С 
унутра, Atecy, крви, узбућењилш, питањима: шта сад 
треба да учинилt? Али zсад је осетио лаки притисаtс њене 
долтспще о своју долтстицу, скренуо је, и у блаzом луzсу 
доишо пред тај излоz. Но те1с кад је она застала и уздах
нула, он. је отворио очи спреман да се диви свему че,иу 
и она, потпуно лtладољубавнички zордо саzласан и над· 
люћно попустљив. Али утолt је и стиzао одzовор на неко 
врло лtутно малочащње попштање. 
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Гласио је: Аа. Треба да је узмем за жену! 
Осећао је њу још увек; саставним делом себе, њену 

т·оплоту к:ао део своје, њену нежну 1сожу к:ао део соп
ствене младости, њен лшрис к:ао свој дах, к:ао ово све-z·ло 
авzустовск:о јут·ро. Штавише, сад к:ад су јаче засветлу
цале с-z·вари пред њшt, он се први nyr· од синоћ зачудио 
ш1·о, е1·о, нешто може да постоји изван орбита њене nути, 
постоји несрећно што је тим вертик:алним стак:лом оде
љено од ње ( лtада му се већ стак:ло што их зрцалило на 
-т:ренутак: учинило праzом прек:о коzа треба прећи да би 
ушли у један нови свет. Као и ноћас кад је npetco друк
чијеz npaza ст·утю у све·rлост њене љубави. Јер уве1с 
је тако - npaz не одваја ако се не преће. Спаја ли 1сад 
се прек:орачи? ). 

Зашто да је узлtем за жену? 
Што сам полшслио: »одваја<<? 
Осмех му се јави кад у оzледалу, у дну излоzа, 

уzледа њу крај себе к:оји се, надвисујући је, наzињао да 
би образом дотакао њену косу. Она се так:оће слtешила. 
Неиtто неодрећеније и посредније од њеzа. 

Tm::o треба. Била је невина. А онда, волим је. 
Смешила се пудријерама и ружевима. 
Предрасуде! Ја ·нећу да се везујем већ. Премлад сам. 
Тад несиzурно наједном окрену zлаву ка њој уз 

њеzа, да се и очима непосредно увери у њено постојање, 
недовољно пос-т:·ојеће у оzледалу само, па видећи је тако 
знану и т·ајансrвену ynp1coc знању, он се збуњено и лтсо 
протеzну бацивши поzлед на њен мач1сас-т:·о пчелињи 
с<ру!с, одлучно задовољан њом и као ншсад собом. З_а 
све те безбројне месеце опсад :живи (218 месеци!) нще 
ниједнолt још шшо прилике да оћути то осећање све од 
неке чудно пријатне савремености, осећање да је жив 
бес1срајно уназад, до свих адама, и бес1срајно унапред, 
до последњеz пи·о.шса. Vnp!coc једној све ош-т:ријој zлади, 
осећао се чежњиво лtuран и блаz. Била је ту и не1<:а 
суперфизичка, жижна тако рећи будност бића што се 
с11рема за скок у ново, још савршеније дамарање 
јединсl'ва свеzа с њилt npe1co тоz крај њеzа .А-tладоz 
девојачкоz тела што za наизуст зна и које и он, 
друкчији од ње, наизуст познаје. Крв лtу је струјала брзо, 
без дахтања, без напора: сваку би своју жилицу моzао 
?Ја нацрта на невићено, тако је то струјање остав
љало за собом један успорени траz пријаrности неизре
цивије веће од сазнања пријатности обоzаћене неизре
цивошћу, пtм бездном наде у изрецивост. Можда је то 
љубав пробудила и у њему способност да себе сазнаје 
удесещс'lручено? Па је за све то (што би назвао срећом 
да није знао да се та реч употребљава и у низу неда-
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пусrиво тривијалних ситуација) био бескрајно одан Каји, 
сиzуран да је то и она њему, сиzуран да су удвојено 
захвални једно друzолt за дpyzoz, који је и сваtси од њих 
друzом од њих и, будући тако сваком од њих, бивао друz 
и самом себи, захвалан њој, том себи слабијем од самоz 
себе, за ту разиzрану јутарњу светлост, за те врапце у 
tcpotuњaмa липа и платана, за тај асфалтирани простор, 
за те шарене испеzављене лоће седлюспратница што се, 
опонашајући их, наzињу једне друzима преко широке 
улице, уславолучене на тај начин, док они пролазе или 
стоје пут уз пут, њеzова тамна уз њену ружичасто белу, 
обасјану споља ваздухом, изнутра љубављу, том пути што 
11утујући путем не путује. 

Ја нећу да робујем превазићеним, немојим, нењеним 
и ничијим више моралншt нормама. · 

Али утом ... 
Н е, не би знао рећи је ли она ишта ишапутала, је ли 

уздахнула, је ли рек:ла: »Штета што је недеља, тако бих 
узела ону пудријеру с алком на пок:лопцу и онај тамо 
руж рубинск:е боје«. Не би знао рећи ништа. И што је 
најzоре, не зна зашто не би знао ништа рећи. Чињеница 
је да је у часу к:ад је она споменула алк:у и рубине, још 
сав миришући на њу и сав њушкаво наzнут над њен.у 
косу, прво у излоzу, затим у оzледму у дну излоzа, тако 
рећи уз само своје лево раме, уzледао лепу zлаву једне 
друzе девојtсе. 

Није важно да ли је та zлава била лепша од Кајине, 
можда и јест·е, ак:о је то .A-tozyћe бити, можда и није, 
јер је заиста то немоzуће бити. Све што зна1 - била је 
друкчија. Ако је Каја била нереално zрацилна и витка, 
ако је била белок:ожа и плава, ова је била раскошно 
тамна и кеаењава и наливена. Или обрнуто. Није више 
важно. Била је дру1счија. Ни то није важно. Била је. 

Каји је знао име, велики број месеци, мали број 
zодина, лепоту zласа и т·ајанавеноz поzледа пред којим 
је још јуче стрепео као што је до малочас дрхтао, узбу
ћивао се и узалуд покушавао да му докучи тајну зна
чења, ту zаму ш-т:·о је ишла од презира до zосподскоz 
»nolli tитЬате«, разуларене интервале од ноћас и јутарњу 
њену дахтаву исцрпљивоа, меконебески ytcyc њене пљу
вачк:е, нежносетни мирис зноја, дах њених очију к;оје 
се храбро склапају пред видовитошћу пољупца. Сиzурне 
у ту видовитосr·. 

А овој друzој није ништа знао ни как:о се уз јецај 
(да ли?) предаје, како се уз zрцај zуби, како уз увели
чавајуће сузе окрупњала мрак:а или плаветнила дужица 
долази себи. Ниш-т:·а. Била је друzа. Сиzурно није била 
лепша, ни примамљивија. Била је друzа. Можда би осва-
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јач tcoz је у њему пробудила и позвала, био поражен. у 
бици душе уз њено тело и тeila уз њену душу. Можда 
је одиста била од оних бездушних девојаtса које постоје 
не волећи оноz с zcuм лежу, бде и с ким се буде. Можда 
би za .мучила, кињила, упропастила. 

У њему је крв сад друкчије да.марала zласајући се 
јетко и усплахирено, оzласујући само то друга, то друга, 
то друга, то бим узбуне, 1.'0 ба..м пожара, ту звоњаву 
с подводних звоника, тај унутрашњи tсостололти нелшр, 
уzсресани полет, ту исукану пожарну предузимљивост. 

И све се то што је осетио устремило на њеzа, уда
рајући za у nлetccyc, у лева ме!Ју лопатице, у очи, у црне 
светлаце из очију, вуtсући za за њих као за руде лtpmca, 
за zcoce 'l'G..Ate, за сва чула, нарочито за слух и лшрис. 

Чинила .му се да ник:ад ништа неће осетити ако не oce1.·u. 
њу, непознщ-у, њен незнани вапајни дрхтај у часу кад 
лtу се буде први. пут отварала; да ће остати и бити чежња 
за љубавном потпуношћу лишена потпуности и љубави. 
ак:о је одлtа..х не одвоји, не одведе, не избори, не освоји, 
не обори, не скува и не почне да је преображава својом 
способношћу да и њу, друzу и друtсЧију, испуни собом 
истшt, не, не исти..и, неzо собом друzшt и друкчијилt. 

О толt се и радило,· јавила се као повод, као прилика, 
као неприлшса да буде дpyzu. Била је подстреtс да пре
стане у њему то преостало однекуд мужјачко незадовољ
ство собо.и. 

И ништа za се у том маzн.овењу лишеном свих 
обзира, и зато •·mco јединствено сtwовитолt, није више 
тицала она коју је ноћас први пут испунио соболt и њом 
себе уралtљеноz, као и она, муњама и zролювшtа, олујом 
и провалом облаtса, нити za се тицао осунчани оквир 
прозора z::ад су последњи пут малочас, пола сата пре но 
ш1·о су изиUlЛи на њеzов предлоz да доручzсују салю, па 
да се вра1·е и наставе. Ова друzа била је позив на живо
тињање без су1.·рашњице. Каја је већ била та сутраш
њица. То значи и несиzурн.ост и којешта друzо мање лепо. 

Кајина лtuшица уз њеzову миишцу чинила му се сад 
мртва, ту!Ја, тешка tcao они брдовити tсамиони ш·rо, де
рући нам интернационалне путеве, превозе туhу шарzа
репу и лукац у ту!Јину. А со11ствена миишца t::oja се сама 
била олютала око Кајин.е стала је да се осећа заробље
ним Грофом Монте Крисrолt, окованим у zвож!Ја, у 
мемлу, у туzу, у очајање. Ваздуха! хтео је да викне. 
Ваздуха! Бити неверан сложеније је но што изzледа да 
јесте, јер не значи прос1·о одвајање од једне жене, н.еzо 
и напуштање оноz великоz себе који си бtю с њом, бу
дући с њолt збоz неtсе чаробн.е наде да ће се постати 
друzи tсоји се уз њу није постало. 
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Како је т·а неиспуњен.а нада остала успавана! Katco 
је њу заспалу пробудttла неки.м чудом баш 1.·а друzа. 
Онда, на њу - друzу. Није кривио Кају. Он је уз њу 
себи у оволt zолом тренутtсу без па..лtћења и предосећања 
постао досадан и недовољан. Није r·o Каја nocr·aлa. Какав 
би мушкарац био кад би му лtа која жена моzла да до
сади. Ваздуха! zрцао је у себи. Ваздуха! 

Ништа није вшснуо, ништа није од тоzа свеzа тад 
по.иислио, само се окренуо за оном tcoja је бацила брз 
поzлед на ствари у излоzу а не на њеzа и кренула низ 
улицу и нестала за уzлолt. То је било све. 

Аа ишчупа своју руку, тај tсорен. из земље Кајин.е 
pyzce, да је одсече ударолt ножа, tcao са.м што се осећао 
преполовљен, у мислилtа већ испред себе, већ птрчао 
за њом и за соболt, и оном друzом половином лtисли, 
онолt која није стиzла одмах да се одлепи и t::рене! 

Све то није помислио, ни хтео, мада је люжда баш 
тако помислио, али није урадио. Н е зна више. Забо
равио је. 

Није, можда, салю за·r·о што је Каја утом щuаптала: 
»Штета што је недеља, тако бих узела ону пудријеру 
с алкСЈм на поt::лопцу и онај тамо руж рубинске боје.« 

Из супротноz правца наишао је утом један младић, 
један младић, један младић и, заставши пред излоzолt, 
бацио поzлед на жtweu, прешао руком преко браде, про
.мумлао нешто из врло уверљивоz и тешкоz баса налик 
на Ратков и брзо отишао, пребрзо, не с1·иzавши, даtсле, 
да пршtе'Тtt ни Вељу, ни Кају још заzледану у руж што је 
ружичасrшt својuлt врхолt под т·упим уzлом псећи извирио 
из своје 1·убе од плас1'ичне лtасе. Гледала је у отворену 
пудријеру с лtали.м оtсруzлим оzледалцем, не у њеzа. Но 
њеzов и њен поzлед су се люжда на лtаzновење уzсрстили 
у малом оzледалцу. И? Препознали се. Као Веља ш1·о је 
препознао Ратtса, бившеz Кајиноz дечка и осетио се дpy
zuлt. И не само. Осетио се и н.е-Вељолt. 

Утом се све што је осећао прекинуло и одмах за·rшt 
се то преtсuнуто наzло преокренула. 

Можда uлt се очи нису сусреле. Видео би то Веља. 
Гледао је у њу прек:о оzледала. Mozлu су да се препо
знају, тачно. Али чињеница је да се нису поzледали и 
пренознали. Чињен.ица шта је? 

А да је ноzледала? Аа је осетила што и он. малочас 
кад је наишла она друzа? Аа је лtакар ноловином својих 
.мисли одјурила за њuлt и лшиена, као Веља, свих етичк:их 
обзира и катеzорија црzслоz-пуклоz морала чији је за
клети и принципијелни мада ванискуствени противншс 
био за све време zимн.азије, ратујући вшие с историча
рем неzоли њеzови остали друzови с математичарком, 
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исто сла~а тројка, пожелела што и он. који је сви.м ми
слилtа у Једном. тренутку био в-ећ насрнуо на ону друzу, 
несталу? Аа Је осетила Вељину мишицу око своје 
као оков? 

Таква питања настављала су да се руше нежељено 
на њеzа. као разzоропаћени спаринz-партнери тешке 
катеzорще на велтераше. И ниш·та није вредело што је 
zoвopuo себи да не може бити доliЖуанки, ако и и.ма 
донжуана. Има фриzидашица. Али Каја је ватра ватрена 
и ... Па зашто да не? Зар нема колекционарки маркица 
и >топ olet« новчића? Зашто не би било и колекцио
нарки мушкараца? 

Осећао је ускоро само ударце, без сувислости, без 
разzове·z·ности, без људс1сости. Ко је то ударао? Ко желео 
да za сможди? Ко у њему? Њеzов zнев, њеzова љуба
мора, њеzово разочарање у антисредњовековље и анти
етичност савременоz, слободноz, неотућеноz човека кла
сни.м, поробљивачки.м забранама? Је ли то било осећање 
увреде, поврећене сујете, yl'Ucaк да је жртва завере свиХ 
ист·оричара и историчарки овоz света да пада опет на 
матури tcojy је пре два .месеца положш;, да је фалсифико
f!ао сведочанство, да је фалсифшсатор, кри.миналац, роби
]аш коz изводе на zубилиште збоz атентата на ов.о вре.uе 
и све што za У. њему прев~илази, издајник отаџбине? 

Аа, издао ]е Ка7у на ;едан трен и више није био 
сиzуран да ће је шсад смети да поzледа. Збоz себе више 
неzоли збоz ње која то све и није моzла знати. Збоz себе 
осталоz у њој. 

И издајство је реч на цип - најмање садржи све 
елементе највећеz. А онда, шта је веће од оноz што се 
воли? Н е убија ли се и не ume за девојку као и за 
отаџбину? 

Био је спреман на све. Кроз ударце што су се не
разzоветно упитно . настављали и понављали у њему и 
засипали za не да;ући .му да се ослободи оноz што је 
по.лщслио кад је уzледао друzу, tсад је наишао и прошао 
дpyzu, nретворивши za у дpyzoz коz није смео збоz прису
ства Кще ни. да поздрави, чуо је од једном Кајин врисак. 

... у KOJl;l се уткивало ударање појачано ломотом 
стакла из ко;еz, излазећи zcao из простора иза оzледала 
што пршт·е, поће ка њему ис1солачени Ратко Братник, 
крвава лица, претећих песница. 

Он? 
Али она? Где је она? 
Заслепљен крвљу и мувама, забрину се ужасно и 

осети каЈСо ужурбано наставља све око њеzа да прека 
и да се расипа. Можда су то биле само слике, при.мисли; 
осећања у .лzаzми настанка? 
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Пред нуло.м као збиром два тренутка 

Била је невина. То је обавезивало. Он је човек без 
предрасуда: слободан. у слободном, морално безzравита
ционом пољу. 

Ипак невиност је нека врста отпора. Њеноz. И ње
zовоz контраотпора на њен отпор. Случај који је довео 
за руку друzу девојку појачао је теliЗију њеzовоz контра
отпора. Јавио се као релативно артикулисана жеља да 
остави Кају и поће за том друzом. Бекство од евентуалних 
обавеза? Бекство од последица? Бекство од љубави? 

Љубав је у том нултом часу осећао само као неку 
страшно нежну захвалност. Страхота те нежне захвал
ности, учинила му се неиздржљиво, увредљиво снажна. 
Та снаzа је дала маха страху, страх- првобитном tсонтра
отпору, контраотпор -љубави. 

Упао је тако у врзино коло у које не би улетео да 
za непредвидљиви и нелоzични случај није с лећа, подло 
zурнуо на ту помичну траку. 

И шта сад може! 
Неко је у исти час кад се стакло стало да, пуцајући 

и секући, руши на присутне и непролазнике, запевао, 
заправо запевушио једва чујн.о: 

Промоли се клин-клин-клинче 
из једне разроке приче 
промоли се кли-кли-клинка 

иза лица изzредниzса 
промоли се до.лtнишора 
с крилом zope с крилом мора 
про.люли се tсрило јаја 
друzом иtтрафтом ван бескраја 
изнад крова да пред зору 
распрозори светломору 

као стакло на ком жива 

нипL се1сунд не прежива. 

Пес.ма није нарочито зzодна, али ако све почиње 
песмом, ко има петље да KtP~ce да све почетне песме 
морају бити зzодне? 
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~~------------------------------------------------------------

ТРЕНУТАК С ОНЕ СТРАНЕ АЛКЕ 

6 

Кроз мрак с оне стране огледала пробио се 
утом неочекивани сноп светлости до неслућеноr 
дотле платна, на чијем левом крају почињу да 
везују за колац испред раке - бебу у пеленама. 
Десно горе, зауставила се већ десетина л,уди с не
одрећеним хомероИдним пушкама о левом ра
мену, четири пута дужим од бебе. Униформе су 
исто тако античюr:хеленски неодрећене и код вој
ника и код официра, који је за то време већ везао 
беби очи црном марамом. Завршивши с тим, окре
нуо се, тужан, да поће, али као да се нечег, тронут, 
сетио, тргнуо се, вратио и преко везаних очију 
детета ставио наочари типа амор. Задовол,ан 
упркос жалости, одмахнуо је руком и вратио се 
стрмом падином својој десетини. Из каније о де
сној страни извукао је диригентску палицу на 
којој је крупним словима писало Генералбас. То 
је он. Дакле, он је то, тај диригент који диже па
лицу док војници нишане. 

Кад је спустио, плотун је одјекнуо суво. 
Чудни су ти хомерски меци. Пре су хуморски, 

туморски, морски. Пре су унапред уморни. 
Чим су излетели из цеви, почели су да успо

равају. Њихов лет низбрдо ка беби зато и има 
да траје. 
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Беба је то искористила :И постала у мећувре
мену дечак с ћачком торбом под мшпком, са са
пуницом на лицу, с наочарима преко црне мараме; 

под руком. с девојком која исто има црну мараму 
nреко ОЧИЈу; за руку са женом и потомком очију 
везаних такоће, али с моноклом преко крnе, због 
нечега, због горчине постепено све прозирније. 
.. За то вр~ме меци су летели успорено, проби
ЈаЈући се кроз непробојност ваздуха, ншптавила 
и свега овог што није имало везе с другом стра
ном осећања и поимања. Јасно, прва ће беба, кад 
одрасте, да личи на незнаног још Ве.!Ьу, који засад 
носи наочари само кад чита, девојка - на Кају. 
То ми морате веровати :на реч. Обоје су обучени 
као млади .!Ьуди данас и тиме, начином одевања, 

не само начином осећања, ~Продужују дечаштво, 
тај. неодговорнији део живота без одговора: џинс, 
маЈИЦ~, ветровка. Остале сличности могу да буду 
случаЈне. Не значи обавезно да то и јесу. 
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Јер Ве.!Ьа ће прећи рам и дотрчати пред фо
трографију у дну. И показујући прстом на дево
јачку руку у руци војника- све Ш'Ю је остало 
од те друге девојке- дићи песницу као да хоће 
да удари у још једног оностраног себе. Али ће ·се 
у том ставу укочити. 

Тад ће се светлост променити. Само тад. 
У тренутку кад се он укочи, светлост ће нагло 

постати сива, перутава: као да на све по свету то 

почиње да пада неки снег од топле светлости. Ако 
ће зацвокотати, биће то зато што ће га освет.!Ьење 
подсетити на снег, не зато што је хладно. 

Но од тренутка кад се укочио пред средњим 
огледалом, невидл>иви ће хор запевати: 
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Џуmлом - срце, тај орман. 
Празан? Пун? Не. Зрцалан. 
Поzледаш za- моралан 
оzледало сања сан 
дотерано вихоран: 

»Био једном један лаф. 
Каtсав лав? Creasy love! 
Шлафтараја, шла третјаја, 
ниzде масла, ниzде јаја, 
вајна војна мировања. 
She's ту ЬаЬу. Katco не би: 
шиз ја теби. Шизни, беби.« 

Ј е л' то с телом повезан, 
морал, морал наtсазан? 
Патрљцима tcao длан 
утројен а ниједан 
tсроз сне бије у там·там: 

Mpatc је бесtсаматан сјај. 
Уzасићу, бебо, дан. 
»Срам ме. Срам те? Срам ме. Срам? 
Прећи рам, ући у рај 
крај стубишта - к:уплерај, 
цело друштво - ја сам сам. 
- А зрцало? - Разбијам.« 

4 

Запрепашћен тим речима мање- вшпе прово
цирајућом мелодијом, доћи ће ипак себи. Ружи
частом. 

На 'Ю~ повратном путу видео је, кроз све 
ружичастиЈе млеко светлости, врло јасно како 
два полуратника, полурадника (доктор у белом 
мантилу и Гост у :сакоу) уносе малочас нестало 
средње ?гледало, које стручно, стаклорезачки, 
намештаЈу на оно средње посто.!Ье дела некакве 

садашњости што није отишла увис. Пошто ће 
одахнути, помериће се заједно с оквиром испред 
спуштене провидне завесе са не баш врло nре
цизном макетом радилишта граћевШiе што се 
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бескрајно диже у виду сrтралне куле, истовре
мено и пред огледалом реке, која се губи негде 
далеко и дубоко. У двострученост је та двострука, 
зрцали се и у том премештеном огледалу. 

Доктор носи на челу оториноларинголошко 
огледалце. Госту занимаље и чин засад ништа не 
открива. Тек кад буде касније откопчао конвен
ционални сако, видеће му се занимаље. Гост брише 
на то зној десном руком. 

-- Ето, сад се и посекао. Бесмислено, ка-
жем ти. 

- Није. Није. Не помаже ту твоје: Руке увис. 
То одговара доктор сисајући крв са прста. 
- Чему трошак за декор, огледало, амби-

јент кад све то може да се постигне и друкчије, 
јевтиније. Ја бих њега ... 

- Врло си бистар лаик, Госте, али лаик. 
Дода ј онај чекић. Онај. 

- Јадни Генералбас. 
- Не зови Вељу - Генералбасом. 
-Зашто да не?- То му је старо име. 

Старо? Осамнаест година. 
- Илегално, из времена ... 
-Илегално? 
- ... Из времена игара лопова и жандара. 
Доктор се тргне јер је хтео да каже нешто 

друго, прегризе то неречено и упита оно што није 
хтео рећи, али што је питао свестан одмах да 
треба играти ту игру с лажним премисама као 
да то оне нису, да би се, као и увек, преко брда 
лажи дошло до поља истине. Уосталом, зар и нека 
брда нису истинита? - Јеси ли се икад упитао: 
Зашто је он изабрао себи баш то име? 

-Амбиција! Жеља за влашћу! 
- Таква неће бити да су била заитрана 

времена. 

-Непромељена су она у том погледу од 
Адама преко историјског макадама, до атома. 
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-Није он у том смислу Тома. Он у друге 
не сумња. 

- Он у друго сумња. 
- Сва су тумачења могућа, али он и даЈDе, 

као и живот, измиче објашњењу. 
- Слушај, докторе.. . Реци ми још да је 

свако убиство необјашњиво као живот, па ћу те ... 
- Упорност с којом се он брани црпе снагу 

из његове непомирености с неким од оних услова 

који јесу судбина. Бар док је човеков век толико 
кратак колико је дуг . . . Не дижи руку док по
кушавам да утврдим дијагнозу ... 

- Не прави метафизику од завереничког 
слабићства! 

- А од чега другог да је и правим? Од поноса? 
- Генералбас . . . Распитао сам се . . . Он 

није само неко давно илегално име. Дознао сам 
од једног старог музичара, у ког се може имати 
поверења, иако се бави том ... лармом и тим ... 
хе . . . неозбИЈDним стварима, да је то нешто у вези 
с Баховим нотним системом, тако нешто ... Не? 

- Да. Име тотализације у том систему .. . 
-Чијем то систему? Нашем? 
-Баховом. 
-А знаш ли ти да је некад постојао још 

један Бах. Његов је апсолутизам ... 
- На немачком се сваки поток зове ... 
- Јохан? Себастијан? Апсолутизам? 
- Рецимо Бах. Али и поток - протиче. Шта 

би друго? 
- Значи - по теби су прави мотиви злочина 

о ком је реч ... 
- Зашто одмах најтежа реч? Јеси ли сигуран 

да се ради о злочину? 
- ... о ком се ради, шири од љубоморе, од ... 
- ... нетотализације. 
-Чега с чим? 
- Хоћу да кажем . . . Спусти руку. 
- Хоћеш да кажеш ... ? 



- Све није свему нужно, бар не док се не 
превазићу нужности. 

- Засад је нужно само његово признање. 
И !ПШ1Та вшnе. 

- Ј е ли само његово признање нужно? Није 
ли нуЖ!Но и којешта друго? И немогућа целина 
свега што је прошло преко једног огледала не 
остав.LЪајући трагове ни на његовој кожи према
заној живом, а камоли у његовој унутрашњости. 

- Као да их је оставило на Ве.LЪиној изје
деној кожи. 
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Али у тај се исти мах светлост угасила и ја 
сам зачуо удар, пад, ломот стакла, псовку и да

леку сирену. 

Стрка и узбућени гласови одоздо нава.LЪивали 
су у промуклим, назеблим таласима: 

- У помоћ. Одсечени смо. Овамо. На спруд. 
Вода надолази. У помоћ. 

-Без панике. Без панике. Хладнокрвно, ьуди. 
У паузама измећу тих муклих узнемирених 

урлика одоздо пригушених да.LЪином, потекао је 
неузнемирени разговор. Несигурност није трајала. 
То нису били гласови Госта и доктора, већ неке 
дечје одједном сопранске речи: 

- Остали смо читави. Изгледа да смо оста
ли читави. 

-Али огледало- у парампарчад. То боли. 
Светлост се вратила. Видимо их: два полуфе

туса-полуанћела. Мушкарчић и девојчица. 
- Огледало ћути. Да га боли, чуло би се. 
-Шта може да не боли једно огледало кад 

је све што се налазило у њему изишло из њега. 
Разбијеног саА,. 

- Не брини: ни .LЪубавна 6ол њега вшnе 
не боли. 
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- Друго мене брине. Је ли истина да .LЪубав 
не болл јаче од смрти? И да је он ... 

- Није видео. Био је вићен. А није признао. 
- Што да призна? Зар је крао? Подва.LЪујеш. 

Није он лопов. 
-Има ли шта горе од лопова? Ако има, он 

је онда то горе. 
- Он је, као и ми, у најгорем случају човек, 

тј. крамивац непостојећег. Као ја. Као ти. 
- Он није слика иза огледала. 
-Познајеш га и безличног? Чудно. Чудно. 

Откуд та интимност. 
- Држи цигарету у десној руци, разде.LЪак 

му је с леве стране. А ти- цигарету у левој, а 
разде.LЪак - с десне стране. Дакле слика испред 
огледала. 

- Откуд слика кад је огледало разбијена? 
- Не знам. Ва.LЪда сећање. У нама. 
- Ј а се плашим сећања које корача 

пред нама. 

- Не бој се. Г леда ј мене. Чујем кораке, али 
се не бојим. 

- Ти постојшn. Тебе неће украсти. Њега 
сенка непостојећег занима. 

- Не бој се. Он се мртвима не храни. 
- Али, без огледала сад, .како то што не живи 

да се разликује од живог и живо од мртвог? 
- Лепо. Насло!ПШ1 на палму једног мртваца 

и једног ... 
- Ј а немам живаца за такве ствари. 
- Погодио си ... И једног живог без жи-

ваца. Ко побегне, у тог неће загристи. 
- У мене хоће. Ево га. Бежимо. Предосећам 

кратак спој. 
- Хоће ли увек сваки спој бити кратак? 
- Не знам, али бежимо. 
Одиста, на те речи све утоне у мрак. 
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Светлост се убрзо поново пали: опет је ружи
часта, ведра, весела, радознала и повремено про

бијана рефлекторима што њушкају свисока. Упа
дају слева и здесна, пипају и немирно преврћу 
сенке. Повремено само се умире. Тад севају као 
~ноге муње. Нечујне. Обичаји? У потрази за зу
Јањем скривеног авиона? 

Око средњег огледала најгушће се врте ти сно
пови светлости, мењају места и пролазе с једне 
и друге стране, па чак и обилазе оквир. С њима 
то убрзо почињу заједно да чине Гост и онај офи
цир с филма у хеленском кратком хитону, с ди
ригентском палицом у канији. Појавили су се са 
фаровима, али се нису одмах одвојили од њих. 
То се десило тек кад су уобразили да су се претво
рили у снопове светлости. Светлости што говори. 

- Занима ме ипак каква ће бити? 
- Као све што не волимо. Јер нас пре-

вазилази. 

- Не врдај, Генералбасе. Буди озбИЈЪан ма
кар минут. Макар овај минут који долази. 

- Зашто? Да би прошао? Шта ће ми онда 
такав минут? ОзбИЈьно, била би језива као све 
што се воли, ливна као разочарање. 

Доктор је, наилазећи однекуд, застао још док 
су се провлачили кроз оквир огледала, док су 

се гледали, тражили, избегавали. Посматрао их је 
већ неко време заинтригирано, али сад се уме
шао у разговор: 

- Хоћеш да кажеш да је била лепа као све 
што се престало да воли? 

- Ко ти је овај? - тргнуо се Генералбас. 
-Не бој се. Он не тражи ништа од тебе! 

Сумља је пала само на оног. 
Гост показује на слику крај последњег огле

дала. Генералбас бризне у плач. 
- Не. Не. Не дам ја никог. Свако је добар, 
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свако је невин. И кад ме нико не слуша, ја сваког 
волим. А он је и млад уз то. 

- Он је себичан. Убио је. Сад знаш. 
- То треба доказати. 
- Погледај слику. У руци му је остала њена 

рука. Зашто је са..\ю то остало од ње? 
- Шта то? Рука руци, нисмо па ту љци. 
- Ти си збИЈЪа неозбИЈЪан. Ј е ли тако, 

докторе? 
--Било би тако кад би онај полувојник био 

Веља. Али то је можда Влатко. Онај који је 
тврдио да ће се убити ако га остави, не онај који 
је изветрио сутрадан пошто је нека друга пошла 
с другим неким који није био ни Влатко, ни 
Братко, ни Мратко. Но да је поверовала у Мат
кове претње - убила би се она пре но што би 
пошла с Вељом. Али Вратко се, срећом, није 
истински убио. 

- Какве све то везе има? А онда, како се 
зове тај, В ла тко или Млатко? 

- Свеједно. Али везе има. Сваћа због које су 
се растали није била озбИЈЪна. Љубоморан, Веља 
је поцепао слику на којој су, држећи се руку 
за руку, ишли улицом ... кроз живот. Пардон, 
кроз смрт. 

- Не видим везу - уздахну Генералбас. -
Одиста је не видим. 

- Веља зна за ту причу! -рече Гост. 
- Тако је, зна - настави доктор - па иако 

је његов повод антипротиван, јер је Каја имала 
разлога да буде љубоморна будући да ће се он 
окренути за другом, непознатом, и то тек три

десет пет минута пошто ће последњи пут бити за
једно тог првог пута ... 

- Извини! - прекину га Генералбас - да је 
ваљала та мала о којој говориш, зар би се он 
о кретао за другом? 

-Млад је - рече Гост - као непокојни 
Братко млад. 
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-И ми смо били млади. И ми смо једном 
били први пут са женом ... 

- Нисмо сви подједнако осетЈЬиви. Он је то 
у изузетној мери. Свему тражи разлоге. Је ли тако? 

-Свако тражи разлоге. Потребни су. Без 
њих нема ни доказа. Све вапије за њима. И живот. 
И ЈЬубав. И смрт. 

- Доказ убиства је леш, зар не, докторе? 
- Да, мада и леш треба доказати. То. јест 

- постојање леша, као и свако друго посторње, 
хоће доказе да постоји- акцију. У том случају, 
акцију распадања. А то . . . . 

- Извините, докторе, али он њу НИЈе са
свим убио. 

- Реците ми, убија ли ико сасвим? Је ли 
то могуће? 

-'-- Али да је Мратко млад, то је чињешща. 
А младост не признаје ништа коначно. Ни кад 
диже руку да одсече своје корене, затрпа своје 
изворе. Старији си од њега. Зато је он и сумњив. 

- Толико ваЈЬа волети, докторе. Толико 
страшно много. Толико страшно. Волети. 

Говорећи то, Генералбас необазриво гестику
А.ише рукама и прелази од мимског миловања 

хипотетичног девојачког тела и АIЩа до давЈЬења 
хипотетичног грла те девојке. На шта Гост викне: 

- Аха! Сад видиш ко убија! 
- Ја се уживЈЬавам у ЈЬубав; не убијам. 
- Љубав није лака ни кад изгледа! -·- оте 

се доктору. За11Им продужи: 
-Чуо сам, у пролазу, малочас, долазећи 

овамо, девојку како каже младићу: »Уб~јаш ме 
својом ЈЬvбавЈЬу«. Не чини ли вам се да Је то за
старело? -Сад се, како то Генералбас каже, човек 
само може да уживи у то застарела осећање, зар 
не, Госте? 

- Обратно је истина. Осећања су врло 
жилава, не предају се лако. Поготово не оду
миру лако. 
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-Шта мислиш о томе? 
- Мислим о другом нечем. 
- О доказима? - упита Генералбас Госта. · 
- Имам доказ да је убио неко ко је издао. 

Ко је то од вас двојице? Обојица. И корен и 
стабЈЬика. 

-Шта се може издати? 
-Шта не може? Али боЈЬе -рече доктор 
разМИШ.!Ьајте обојица о признању. 
- Он вам је, докторе, увек био врло прила

гомив, врло . . . ех . . . без профила. Како онда 
да разМИШЈЬа? Шта значи то?- викне Генералбас. 

Светлост се угасила нагло. Гост се у исти 
мах упитао: 

- То? Мрак? Шта значи мрак? Је ли, ти за 
мрак mпаш? 

Али доктор одговара, не зна се коме од њих: 
- Смешно питање. Кад падне мрак на очи, 

нико се не пита шта значи мрак, шта очи. Нико 
не пита ни шта значи живот оне коју волимо. 

1 

Уска трака светлости обасјава прво само 
једну врло бледу главу крај места где су она дво
јица пре за:мрачења поставила округло огледало. 
Светлост се шири до величине најмањег рама и 
једна се глава с левим раздеЈЬком чини да бесте
лесно плови неким мрачним, узнемиреним водама. 

Она ће и пловити говорећи: 
- То што се мени десило, могло је сваком 

који не уме више да препозна себе прошлог у 
себи неугроженом још пролазношћу. Ништа ми 
не вреди што не видим. Никог с друге стране да 
потврди моје невићење. Само оквир светли. Овалне 
клеште светлости око грла мрака. Откуд тај бели 
поруб? Чему тај празни облик кад је сушт~а 
у мраку? О, моје памћење, каква је то троЈка 
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nрошла малочас? Где си, памћење! Памћење! 
- Да размислим. Оно мора да је где је и пре 

било. У мишјој рупи. И дрхти. Изићи, памћење, 
потврди ме! Нећеш? Чиме би? Некад сам ти по
зајм.л,ивао сва своја чула, све своје очи. Њима 
си дисало и постојало. Захвал,ујући памћењу, ја 
сам био сведок свог nрисуства, оног пгго осећам, 
оног чиме осећам какав сам, докле сам, где nре
стајем, где не, где не почињем, где да. 

-Како сам почињао? Чекај. Обично nреко 
једног nрага. Онда се nролазило кроз известан 
оквир. Је ли овај? Ту сам и nрестајао. 

Г леда у средњи рам, додирује га. У том 
часу најмањи рам нестаје; осветљен је само овај, 
средњи. 

Он наставља: 
- Стао бих ту, исnред, где се пре кочоперило 

полазио месо обрубљено крвљу. Стој. Шта сам 
сад? Јесам ли заузео место тог светлог меса што 
више не постоји? Оно што се каже: не постоји. 
Да, никог nреда мном, а ја јесам. Не сећам се, 
али осећам, мислим о оном што осећам, што nре
досећам. Шта? Да сам сенка себе; мене да нема 
више; као ни неких других што више нема? Нема 
ме. Немогуће. Шта је немогуће? Јесам ли ништа
вила? Ништавило не постоји. Речи, докле ћете 
каснити? Не постоји ли? Чим постоји појам и 
постоји реч што га изговара, и изговорено ништа
вило мора некако постојати као део некакве 
стварности. Макар оне ништавне. Оне најништав
није. И није важно ко је nрви од њих двоје, појам 
или појава, слика или лик ништавила, кад у оба 
случаја немогуће добија опкладу и ништавило 
убија, дакле постоји. Значи ли то и да је, рецимо, 
једно nроМИШЈЬено или непроМИШЈЬено убиство 
могуће? Зашто прво помишл,ам на убиство? Оно 
је немогуће! -кажу све убице, знају сви неуби
јени. А немогуће не постоји. Не постоји ли? Није 
ли и она део немогућег. Она? Која она? Можда ја? 
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Који ја? Ко? Не сећам се. Добро. Обрћем лист. 
Враћам се себи. (Пролази оквир огледала.) Је ли 
шта од мене остало тамо? У-ја! Никог живог. 

(Бавола никог.) 
- Откуд та двострукост? Нисам пијан. Али 

где .сам малочас сам био, ено још једног. Сад смо 
двоЈица. Огледала нема, знам, па откуд, кад га 
нема, уз ме~е који мисли..>Ј:, још тај одраз неодра
женог? Тројица смо. 

Вел,а се помера, удм,ује од рама. Али на ње
говом месту стоји сад Генералбас челом у чело 
с Гостом који се nрви појавио с друге стране рама 
и био Вељин одраз. Сад Генералбас одражава 
Госта. Вел,а наставл,а: 

---; Ми утроје чинимо исте покрете: од других 
ка сеои и nрстом поричемо; од себе ка њима, дру
гњ"\fа, и поричемо целом руком. Јесу ли они ја? 

Не. Нису. Ја сам испао из тог зглоба. Нисам ни
један од њих. Један се од њих смеши, други ме 
сурово гледа. Тројка времена је полудела. Тројка? 
Двојка? Јединица? Полудела? Мени се чини да 
сам миран, мало изненаћен само. Зар се један 
;ювек ~оже да утроји и кад се осећа једрим и 
Једним? 

. - ~ма ли од:овора? Јасно, они нису више 
Ја да ~УЈУ гл.ас МОЈе мисли. Они су већ независни 
и имаЈу СВОЈУ мисао. Њу они чују, не ја, који 
пратим само своју. 

- Можда бих могао дознати шта мисле ако 
изненада ПЈ?Оспем r:a њих читаву кафу случајних 
питања. ХеЈ! ПостоЈите ли независно од мене? 

- Један пориче. Други- потврћује. Првог? 
Не. Кога онда? Неког ког нема? То не може бити. 
Потврћује ли тај неког ког не видим? 

-Издао си? 
- Волиш ли једну? 
-Ја волим и цео свет и њу. 
- Или једно или другу. 
-Коме сам ближи? Оном коме не верујем? 
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Коме верујем? Обојици? Не идите. Пресуди:те, 
докторе. 

Доктор је четврти нашпао, али је миран као 
да је одувек с њима. 

-Прво треба бити начисто с крив~ом. 
- Ипак крив~а! - каже Генерал.бас. 

Добро. Онда је Гост крив. 
Можда има право! - помислим. - Неће 

ва..ъда рећи да је крив Генералбас? 
-Можда нећу. Можда хоћу. 
- Нећете. Пре је он крив но он. 
- Можда ти пре. 
Али светлост се пmри, пmри, пmри, рам не

стаје са свњ\1 што је стајало иза њега. И испред. 
Не. Ја остајем. 
»Све што знам: ја нисам друкчији од вас или 

било ког бруцоша, иако сам стид.л,ив и несигуран 
и имам изговор који старци немају: живот још 
стоји преда мном и не прис.лања ми своју каму 
на грло. Само, од мене још уда..ъени део мог жи
вота не зна како ћу одговорити на питања што 
се цели живот преда мном још спрема да ми 
упути. Ни ја, ни он, живот, не знамо још каква 
ће то шпања бити. Бојим их се. Могао бих да се 
ук.лонiLм: сваком задатку који нисам решио. Али 
ја не волим дршп.лоташке мишје рупе. Волим да 
решавам нерешиво. Исти сам као и сви. Јесам. 
Зовем се Велимир Кајић, зову ме Ве.л,а Кореја. 
Звали ме тако. Због поделе јеМIОГ на два дела? 
Застаре.ло. Прошло. Звали ме и Велимир -- и рат 
и мир. Прошло. Нади:мака сам имао пуно. Је.Щfом 
су ме звали и Ве.л,а Неприлика. После - Ве.л,а 
-уа! етика. 

»Хоћете ли да кажете да сам срећан- .л,уди: 
су се бавили мноме.Јьуди? Зар су вршњаци .л,уди? 

»Не. Све то, прошло, на страну, ја сам и сад 
несрећ:нији од свих. Деца су то осећаАа још кад 
сам био дете и звала ме Ве.л,а~убио-Аве.л,а. Али зна 
се шта су деца: риме переца што се једу ус11ИМа 
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кепеца и варе цревима месеца. Јер Аве.л,а је убио 
Каин зб~л Еве која ш1 је биАа и мајка и ж.ена, 
иако НИЈедан од њих није патио од познатог ком
плекса, него један само. Који од њих? Убијени 
или уб~а? Један само - а увек су то двојица. 
Је ли се кајао уб~а, дубоко комп.лекснут едипо
вим ножем Каина? Је ли жалио убијени, проба
ден братским комплексом смрти? Ко Каин не 
осећају и не мисле многи. Кокаин -- помаже 
али братоубиства не престају. Врви од братски~ 
смрти. Зовем се Ве.л,а. Рекао сам. То име :ми је 
од родите.л,а, на цеду.л,~и у пеленама извезено: 

»Зовем се Велимир Кајић«. Родите.л,е нисам знао 
одмах. Тачније: нећу за њих да знам. Остало је 
измиш~ъено. Кажу, страшно су се волели. Ја сам 
пос.лед~а те страшне .л,убави што је условила 
моју слободу. Али не треба ме бркати ни с .л,у
бав~у ни са слободом. Ја сам оно страшно. Мајка 
ми Је умрла на пороћају, а отац је није преживео 
ни Један дан. Све што знам о њима или је с.лутња 
или сам као дете чуо од једне васпитачице 
из Дома. 

(Да ли под дејством појачане светлости Ве.л,а 
изгледа б.лећи? Он цепти цео: поглед, глас, 
др~ање. Али и остало око њега постало је г.лат
КИЈе и мекше. Само му је говор све убрзанији, 
иако течан а нераван. Ј едно м заувек научен 
напамет?) 

>>Штампа је пре неку годину писала доста о 
том Дому као о једном центру неке акције се
ћате се? Непријате.л,ске, дабоме, као и све а~је 
з.л~, тог мотора историје ван нас. Који, коју и 
КОЈе не треба бркати с добрим. Тад су по други 
пут и помињане - памтите ли? - неке две не
истоп.л,иве рубинске кап.л,ице у крви, коју су 
неки новинари непромиш.л,ено прозвали су дби
ном или левим д.ланом. Агенти те неименоване 
организације украли су ме вероватно још из ко
левке, одвели у дом и тамо су ми, изгледа, сасвим 
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бебуњавом, ставили око грла још једну микро
скопски малу, уску, невидљиву рубинску зрнасто
шуп.л:,у бурмицу, прстенчић, алчицу - у ствари: 
најсавршенију радио-пријемну и емисиону ста
ницу. Расла је са мном. Је ли то противсудбинска 
судбина човека, или десни длан, како би неки хи
романти рекли? Свеједно, оно што се дотле звало 
судбином јавила ми се нејединственим и самим 
тим пру.жила ми се шанса да заиграм с алком про

тив рубинских неистопљивих кап.л:,ица, тих зрнаца. 
Левим дланом против десног. Ру.ка ми се јавила 
као једино што је човек човечног имао да створи, 
упркос томе што је длан изнутра био обележен 
цртама. Делимично је, дакле, било дато и то што 
се имало да створи. Како онда да се не буним, 
како да не кујем заверу против завереништва у 
које сам увучен од роћења? 

»У ствари, ја са.\1 поступао рефлексна, у стал
ној самоодбрани од Госта, који ме све то време 
притискао својiН1 захтевима; у самоодбрани, на 
жалост, и од Генералбаса, који ме исто стао да 
од једног тренутка гони на послушност. Наро
чито снажно од часа кад се у мом животу јавила 
Каја. Управо тад је и порасла моћ његове алке 
што ми је дотад држала осећајност у конзерви. 
Постао сам њен ропски извршилац. Више нисам 
могао да Гостовим зрнцима паралишем дејство 
алке као дотле и да, користећи силу једне стране 
судбине против друге, унајмим простор за високо
спратну слободу. Дотад све облакодернију. 

»Ипак мислим да сам извештаје доскора слао 
Генералбасовом центру као под хипнозом, што је 
такоће једна од бројних могућности службе за 
коју сам и пре напола радио, ни крив ни дужан, 
радио просто - јер сам ;кив, али службе за коју 
ме љубав тек стопостотно везала и, везавши ме, 
отворила }.Ш: очи, и, отворивши ми их, омогућила 
ми да се сагледам, сазнам и побуним против роп
ског извршења налога Генералбасове службе. Не 
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из жеље да се вратим старим приликама: левом 

руком против десне, десном против леве. Хтео CCL\1: 

обема да грлим. Свој да будем. Непоновљив? 
»НеАагодна осећања била су прва посАедица 

тог својатања себе за себе. Али јавила су се много 
силовитије кад сам се заљубио у Кају звану 
Цангу, бившу девојку бившег вршњака Братка, 
деАимичног човека, то јест, мог првог делимичног 
учител"а непристајања на делимично. 

»Морам да призна.t\1: да сам се, слутећи све то, 
дуто опирао сазнању своје љубави. 

»И љубав је, делимично бар, на страни про
тивног. Несвесно сам се опирао сазнању, разуме 
се. Јесу ли моји шефови покушали да спрече то 
вољење? Свемогући - нису му се сасвим и спре
чили. Њихова равнодушност? Моја коб или моја 
срећа? Јер волим. Чињеница. Дакле, за.л:,убљен! 
Биће највероватније - презао сам да, под усло
вима егзекуције беба успореним плотуном, не на
ставим трагични родитељски ваАЦер. Не пристати 
на прво што ти се нуди као могућност да будеш 
- била је и прва Браткова лекција. 

»Чињеница је да сам се дуто клонио оне којој 
ме звало све: ведрине и ноћи и сви друти моји 
нагони. Чињеница је да је она, упркос сопстве
ним осећањима, зак.л:,учивши погрешно, веровала 
дуго да није успела да у мени пробуди ЈЬубав и 
ишла с другm1. Али, авај, ови, безобзирнији од 
мене, пружили су јој мање но што је њој батло 
потребно. Мада површни и ветропирасти, чини 
ми се да их је она ипак прва напуштала, не они. 
Напуштала, не знајући да мене тражи. Али док 
нам догаћаји нису распечатили срца и завитлали 
нас једно друтом у загрљај, она је, претпостављао 
сам, ишла од руке до ру.ке. Веровала је да је н~ 
задовољна својим префабрикованим и заменљи
вим љубавницима зато што су они неозби.л:,ни, а 
не зато што ме је волела пре но што ме је истин
ски заволела. 
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»Свашта се говори, али и сами видите: ја 
нисам љубоморан. Можда :И нисам имао правих 
разлога. Никад се не зна. Повода сам имао. Али 
њих је човек у стању и да измисли. Невиност 
не. Била је невина. То ме уверила. Узбудила. 
Изврну ло против себе. 

»Наћу ли само предмет погодан за мучење, 
муке лакоме мучења не престају да се плоде и 
множе. И оне су жељне себе. Знате и сам:и - не
јасни су противсудбински нагони, неиспитана
нерасположења, неусловљена увек понашања. 

Мало помало, с временом се ипак стала да бистри 
мутеж што се силна од раније на..хватала. Од онда 
кад су ме јавно на омладинским састанцима стали 
да коре за нерад, заправо за лош рад. Пре тога 
су ме ценили. Али тад сам упознао Кају. ЗаКЈЬу
чио сам после: нешто није у реду са мном. 

»Тако сам, испитујући себе и разлоге због 
којих ме то не хвале више, открио фаталну снагу 
своје љубави уперене против дејства алке; али 
том сам приликом открио и постојање невидљи
вих рубинских куглица. Везан коњима за репове, 
терао сам лисицу и истерао вука. Једно име. Чије? 
Пише се великим словом као и сва остала месо
ждерска имена смртника. Ах, да. Мој се школ
ски друг тако звао. Као и његов отац. Ј едно м. Пре 
тог мог рата у себи. 

»Каја је у то време пошла једном у биоскоп 
прво с Гостом, зрелим мушкарцем, врло привлач
ним и на завидном положају. Имао је угледа а 
и новца више од осталих. Сем тога, ширио је око 
себе осећање безбедности. Био је уверен да је 
проницљив. И да уме да постав.ъа мучка питања. 
Све мање мучна. Је ли он то намерно? Замка? 
Не. Замак. Замак је замка у коју се хватају ду
хови без духа. Мртви духови. Живи се не лепе за 
такву готику. Mein Gott! Мајн Гост је одавно 
члан, ако не и један од шефова организације 
која се борила против оне којој сам сазнавао 
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још да тајно, мимо воље, припадам. Као после
дица узроку. 

»Повод за обнову тог мог каузалног другар
ства с Гостом било је нарећење приМЈЬено преко 
оне рубинске алке директно у свест. Једног јутра, 
чим сам се пробудио, било ми је само од себе 
јасно да ја то треба да набавим: а) шифру Го
ставе групе и тиме помогнем откривању његове 

мреже у простору својих наредбодаваца путем 
алке, тамо далеко, далеко испред свих огледала 

у која су ме заробили, б) да И..l\1 пошаљем сва мо
гућа обавештења о њему: шта пије, да ли воли 
жене и какве? мршаве, плаве, црне? Да. И је ли 
импулсиван и прек. Или промиШll:>ен. И остало. 

»Истога дана срео сам га сасвњ'-1: случајно 
после једног концерта и запричавши се отишао 
с њим као и увек окруженим жипонираним неким 

нескотним, стерилним скотићима у кафану, па 
њему у стан, и - до зоре. То је већ тако кад се 
после дугог времена сретну два стара ратна друга 

зашла већ у осам:наесту. Не смејте се. Иначе нећу 
ништа више да кюкем. Он је већ ратовао ако ја 
нисам, иако ћу и ја, довољно одрастао за побуну 
против крволоштва. Смејете се још због епитета 
ратни? Рат није смешан. Најежен је под собом. 
Као ја пред собом. Као Кореја подељена парале
лом иза које сви шкргућу. И њени делови и други 
над њом неподељени. Растављени само. 

»Добро. Почели смо да се вићамо, а како је 
он већ тад живео с Кајом, излазили смо понекад 
и утроје, наса..'.fо. Али дешавало се да нас је он, 
уз насмешену узречицу: »Нарећење - извршење. 
И сами знате«,- изненада напуштао на сат, два, 
па и три, и ја сам, не знам како, ускоро постао 
Кајин љубавник и, као сваки нормалан човек, по
желео да она буде само моја. 

>>Тада су, изгледа, оштро интервенисали моји 
шефови тражећи: а) да Каја и дall:>e мора да 
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одржава везу с Гостом, б) Гост да не сме да дозна 
ншпта о Кајиним и мојим односима~ 

))Морали смо се крити. Двоструко. Пред Го
стом. Али и пред мојим тајним шефовима. Пред 
њим - наш однос. Пред њима - нашу л,убав. 
То ми нико није рекао. Сам сам то знао. Само
одбрамбени рефлекси не уче се rшсмености де
рући клупе. 

)>Независно од тога, личим ли вам ја на шва
лера, макроа и човека који може да се помири 
с мишл,у да неко други грли ону којој цео при

пада? Јасно. Видите. Тако сам и схватио да л,убав 
треба крити. 

»Шта је то? Какво је то зујање? Ех, бумбари! 
Куш, бумбари! 

»Не, л,убав није створена за осућене. А ја? 
Ја носим јавно, као и сви ми овдашњи, светлу
дави двозрни рубински пријемник под калотом 
свести; али у потаји од свих и свега, ја имам ра
зумевања, захвал,ујући рубинској алци слуха, и 
за права, онострана нарећења. Положај непри
хватл,ив. Све недостојнији могућности на распо
лагању човеку. растрзан измећу супротних на
редби, нећу налазити мира, нисам га налазио. 

»Емисије алке око грла временом су ојачале 
и постале пресудне. Издајник? Детерминизам 
није шала. Послед,ица апсолутно условл,ена узро
ком не може бити позвана на одговорност. Ј а сам 
таква једна невина последица. Апсолутно невина. 
Криви нису ни моји шефови. Они се, као и све 
што постоји, оправдано бране. Крив је Гост који 
је насртао и тврдио да они не постоје. Они? Ми 
не постојимо. Ми? Лепо! Показаћемо му мало ко 
не постоји! 

»Ето, изједначујем се с Генералбасом. Радна 
хшютеза отпора. Мог. То чиним да се не бих пре
пустио сасвим Госту, ратном другу свих ратника. 
Који сам један. Али не мислите да немам резерви 
и према Генералбасу. Ја не желим да будем ни-
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чији шраф и ничија таласна дужина. Кажем вам, 
мени је све теже постајало живети. Све компли
кованије. Јер и л,убав тражи за своје импулсе 
само неке шрафчиће, послушнике, прислушнике и 
селективне пријемнике. 

»Ни сада не умем себи да објасним само то: 
све што бих јој рекао, Каја је примала с одушев
л,ењем које ме је збуњивало. На пример, кажем 
јој: »Мораћемо се крити!<< а она, у мраку наше 
једине позајмл,ене собе: »Којешта! Зашто крити? 
Крити? Мораћемо се крити? Дивно! Што то 
волим. Жмурке!« Или рекнем: »Не смеш да пре
кинеш с Гостом« а она, у мраку неке каrшје: 
Ј>С каквим Гостом? Гостом? Не познајем га. Али 
кад кажеш! Уосталом, он је ионако исти ти!« 
Како бих се следио на ужасну могућност такве 
сличности, она би, осетл,ива, брзомислећа, добра, 
додавала: »Јесте, мамеми! Много. Ни изнутра, 
ни спол,а.« 

»Ко то упада? Шта хоћете? Да плешете? 
Молим. Само да завршим. Брзо ћу. 

»Случајно или не, то тренутно и није важно, 
нашли смо се сви (она и ја, Миле, Света, Звонко, 
Раде и Црпа) (они са својим девојкама) на те
раси луксузног хотела на обали. Гост је у послед
љем часу био спречен да поће с нама. Знао сам 
зашто. 

»Стрпл,ења, пријател,и! Стрпл,ења, бумбари! 
Сад ћу да се вратим. Само још то и доћи ћу 
к вама! С ону страну оквира. 

»Нашли смо се изјутра на гробл,у поводом 
годишњице Браткове непогибије на почетку је
дног од мојих ратова. Тек, увече смо изишли из 
својих соба и сишли да вечерамо. После смо 
остали, и, како се још увек плесало (а Каја то 
много воли), пожелели смо сви да играмо на 
осветл,еној тераси. 

»Ево ме! Ево ме, рубинске две капл,ице крви! 
Ево ме, немоја страно! 
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»Али тек што сам прешао оквир, зачујем 
преткомандни позив: Генералбасу нек се Јави 
Веља Кореја! Веља Кореја - Генералбасу! 

»Како? Већ? Зашто сад? О, проклета служба! 
Никад мира! 

»Ј а почињем да се крутим и свега нестаје: 
оквира, тишине. Све се враћа - зујање гласова. 
Моја свакодневица? Један осмех, укочено радо
стан. Ако нисам веран, ја сам бар постојан. А не 
као ти узнемирени снопови светлости. 

- Ти? Ти си обичан лажов. 
»Ко је то рекао? Ко? Ја нисам лажов. Ја само 

не пристајем ... « 
- Ко тебе шта пита, балавче! 
»Ма ко то говори? Не упадајте, ви! Шта ви 

хоћете?« 
- Ти си обичан један посткоитно разоча

рани деран! 
- Није истина! Ја се не могу само да по

.мирњ\1 са ... 
-Мирио се или не мирио, не смеш изми

шљати ако ниси крив. 

- Крив? Ј а крив? Зашто крив? Зашто? 
- Зато што си Веља Неприлика. Зато што 

си рекао једном: Аоле етика! Зато што ниси јаје 
да би просуо кућу кроз прозор. Човек си. 

- Није истина. Није истина. Шта није исти
на? Обратно је: истина је. Само истина није што 
ти мислиш да јесте истина. 
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АЛКА 

или 

ПРВИ ДЕО 

1 

Доцкан је већ, али светлост је опет предузим
л,иво ружичаста, освајачки прозрачна. Раде се 
диже с оне стране оквира из ког сам малочас 

изишао ја без иког пред собом, с њима свима за 
лећима. И ето: Раде хоће да оде. »Плааааати!« 
виче из нервозног баса; нервозног и не само; та
коће глупавог, двосмисленог, гроктавог баса којим 
хоће и да засмеје своје уморна друштво скупљено 
око стола пренатрпаног флашама, бокалима, та
њирима и чашама, и да изрази своје нерасполо-
жење несигурно у себе. · 

»Плааати! Плааати!« имитирају IЋ његови 
пајташи безуспеiiiНо. Моје се чуло вида окреће: 
средњи је оквир нестао. Измећу оног малог, 
истинског још огледала у дну и оног великог, 
симболичног, испред мрака открива се кафанска 
тераса са пистом за плес. У дну, лево од најмањег 
оквира са сликом и девојачком руком у руци 
младића, диже се пенушаво лака фасада хотела 
с лоћама налик на голубарнике; не, на медна саће. 
Ни то ни све друго не смета Радетовом друштву 
да се кикоће. Неће ли тиме оно да сакрије нешто? 
Досаду? Црпа, који седи за другим, Звонковим, 
столом с још две жене (једна је млада глумица, 
а друга би хтела да то постане, јер јој је сестра), 
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кукуриче. Света се утаборио крај саме плесне 
писте са својом женом Нином, и једини још ћути. 

Auua од часа кад се тераса осветлила и Раде 
викнуо »Плаааати!« све се осамостад:.ује и ја 
одсад учествујем само у оном што говорим и 
чиним. Као да се не може некажњиво и за тре
нутак заменити сећање с осећањем:? Јесам ли по
стао саставни део разбијеног огледала, или пар
цела сна који се не настав.tьа исти и кад се на 
исти начин стално прекида иако непрекидно 

траје? Трајао је непрекидно (упркос ненамет.tьи
вости јаве и осталог намет.ъивог ван ње), а ипак 
нисам могао да се ослободим: осећања да се нешто 
спрема, да дишем неку општу опасност. Свуд. 
Утолико више се чинила драстичним и баналним 
оно што се стало да збива . . . Вулкан - тек што 
није б.tьунуо милион пакета пакла на свакодне
вицу а ја . . . све саме багателе. 

Једно је чињеница: с почетка нисам обраћао 
пажњу на келнера који се у мећувремену појавио. 
Око њега је зујало најнамет.tьивије, а ипак ми није 
запео за око. Чудно? Али чудновате се ствари де
шавају бар исто тако често као и обичне. Ми не 
волимо да уочавамо оне, јер не маримо да при
мећујемо ове. Лењи смо пречесто да не бисмо 
једначарили наниже. Или је можда у питању 
једна грешка чула, једна забуна: видом се не чује. 
Јесам ли то покушавао? Чуди..м: ли се што нисам 
успео? 

Раде је први спазио келнера који је изишао 
из сале, па је зато први и викнуо оно своје при
видно блесаво »Плааати!« 

Привидно? Блесаво? Зашто му је требало да 
то »Плати« каже тако како је рекао? Зашто је 
келнер тек трећи пут одговорио? Значи ли то 
нешто? Шта значи? И зашто значи? 

Келнер је одговорио: »Одмах!« али је наста
вио да симулира заузетост. Радио није ништа. 

Глумица је уморна спустила главу на наслон 
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плетене фоте.tье и сакрила зевање осмехом. Гл у
мица или она пролазница коју сам угледао у огле
далу на дну неког излога? Ког сад излога? Не 
сећам се. Скривала је умор? Зашто? Значи ли тај 
умор нешто више од обичне женске иrрице? Ј е ли 
рекла само оно што је рекла кад је казала: 

- Тако сам уморна. Сутра сним:ам зору. 
У колору. 

Звонко се осврнуо на то врло пословно, што 
је знак да ју је већ имао, па је и он викнуо: 

-Келнер, наплати! 
Но како га келнер није чуо, он се вратио 

глумичици: 

- Иди, Мими! Лаку ноћ. На жалост, ја са
њам само црно-бело. Ако сањам. Врло ретко са
њам. Све реће. Зашто? Чудно. Хм. 

- Отпрати је, Црпо, хоћеш ли? - наредбо
давно упита затим пријате.tьа, не окренувши 
1\IY лице. 

Зашто му није окренуо лице? Зашто он ша.tье 
Црпу да је прати? Зашто он остаје? 

Црпа му није одговорио. Обраћао се својој 
девојци: 

-Шта мислиш, мала? Хоћемо ли и ми да 
викнемо један спавањац удвоје? 

Зашто му сестрица не одговара ништа на то 
увред.tьиво, на то директно прејудицирање будућ
ности, на ту примитивну вербалност? Да не сумња 
у друго, испод предлога? У кога сумња? У Звонка? 
Зашто сумњати? Зашто не сумњати? Не уверава 
ли све у неподударност оног што се хоће да каже 
и оног што речи саопштавају? 

- Ја ћу са сестром! - каже лењо глумичи
цина сестра, иако је и њој самој очито да није 
»изведена<< да би спавала са сестром. А онда та 
потенцирана Црпина вулrарност. Зар му није 
доста да говори I\.ако то обично чини? Чему та 
драстичност? 

- Море, немој се, мала, фемкаш кад још 
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ниси ни уметничица, а желиш то да будеш. На
пред, ја имам да ти будем ноћас твој уметни-к! 
Дакле, марш-марш и без извоћења. 

-Шта могу кад она неће! Чуо си да 
устаје рано. 

- Она има своју собу. Ти своју -до моје. 
Нема те боли глава. За конспирацију сам мајка. 

Чуо си? »Конспирација«. Знао сам. То ли
они? Против кога се ту конспирише? Ко је ту 
главни мећу њима? Раде? Звонко? 

Звонко је држао глумицу за руку и нешто јој 
шапутао, али она, ва,ъда да промени разговор и 

избегне да одговори, ускликне одједном, осредње 
глумећи изненаћење, па запрепашћење, па ... 

- Погледај! -рече.- Оног тамо. Јесте. То 
је онај јутрошњи, високи . . . Сећаш се, видели 
смо га на гробљу пред излогом смрти. 

- Смрти? Мала, оно је излог живота био и 
ја се питам није ли ти невиност ударила у страж
њи:чице, а оне -у главу. 

- Нека. Знам да је био с оном згодном 
тамо ... Је ли полудео сад? Грозно. 

И Црпа ме у исти мах примети: 
- Пази шта Веља Кореја изводи. 
Изводи? Срамота! Али шта хоће с тим својим 

Веља Кореја? Они то намерно враћају ситне ка
за.tЪке година унапред. Зашто? Зазиру ли сад један 
од другог. Зазиру ли од себе какви ће постати? 
И да ли због тога што зазиру од других и од себе, 
ја то треба да им одиграм улогу громобрана, вен
тила? Или . . . зашто да не? Можда су они ... 
они ... полудели? Јер онај излог није био излог 
смрти, већ излог моралне смртности, излог морала 
на нули. Али ... 

-Будала! - каже Звонко погледавши ме 
брзо. - Хоће да скрене паж:њу на себе. 

Баш ми је до нечије послематурске пажње. 
Будала! Је ли он будала? Или се прави? Кога да 
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превари? Мене не може. Њих. Он зна да мене 
неће преварити. Он и објашњава зато: 

- Не знам ко ми рече, али ја сам већ чуо 
од неког: у последње време има нападе. Дакле, 
тако му то доће. 

Ја- нападе? Којешта. Шта им је? Изводе ли, 
или ... Не, мени није ништа. Мени је сасвњ"\1:, са
свим ненападно, сасвим нормално. 

- Интересантно!- рече глумица. 
- Интересантно? - каже њена сестра. -

Ја ни ратне филмове не могу више да гледам, а 
камоли то исто на три корака. 

-Напади! Напади? Какви су то напади?-
наставља глуми:чицина сестра. - Војни? 

- Последица рата. 
- Пуца ли јако? Ништа не чујем. 
- Не лупај. Рекла си да си уморна! 
А-ха! Не лупај! Као да ја сисам дунавског 

сама за реп а не за бомбону! Звонко, кратак си 
за мене! 

- А она мала што му прилази, каква ти се 
чини? - пита глумичица. - Згодна? 

- Шта си рекла? Згодна? Не! 
Увек Звонко тако кад се удвара или кад вара. 

Сем оне жене с којом се тренутно налази, ниједна 
друга не може бити ни згодна а камоли лепа. 
А ипак, Каја, за коју и глумица мора да призна 
јавно да је згодна, Каја је, нема сумње, најлепша 
и најзгоднија жена на свету. Шта? 
-И ја мислим да није! - сложи се на то 

глумица без отпора. Па ипак, несигурна у свој 
суд, пита: ·- Али то је тип на који ви мушкарци 
трзате, зар не? 

- Гушчица, хтела би само да се уда! - умеша 
се Црпа. 

Како га није срамота да то каже! Ох, што 
?их га научио мало пристојности. Ох, што бих 
Ја ... Али знам, знам. И знам. Нећу. Не смем. 
Разумем. 
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- Најеже ми се очи од зиме кад је угледам! 
- каже Звонко. 

- И мени!- каже Црпа и почиње да лv..ци-
тира: - Удари ме реума у мушкост чим је угле
дам. Просто ми паралише либидо. 

Рекавши то, ухвати глумичицину сестру за 
руку и поведе је. 

Престају дотадашња зујања и љъискања из 
правца где се води шатро-разговор на псеудо

шатровачком, намењен, сигурно, неком скривеном 

пo.tny. Каквом скривеном ци.tnу? Против кога упе
реном појилу? Али нека их. Мал.и су они. 

Иако Мимина сестра ратне фил.мове не гледа 
више, али сад, реморкирана донекл.е, лепо иде 

гл.аве окренуте према писти на којој сам се давно 
пре тог њиховог разговора о мени био престао да 
мучим. Зашто иде тако? Кога опонаша? На шта 
ал.удира? Не знам, не знам. Знам. 

Успешно сам се одупро немогућим команд~ма 
које сам, кад је Каја изишл.а, стао да добијам 
преко невид.tnиве рубинске ал.кице, нал.оге очито 
противречне онима што су долазили преко рубин
ских кугл.ица које такоће носим да бих, у дво
струкој игри коју играм од роћења, био стварно 
одан шефовима алке, а привидно шефовима 
крвних кугл.ица. Али сад се Каја вратила однекуд. 
И све је лепо. 

Сем, дабоме, подл.ости мојих бивших прија
те.tnа, који су се заверили једни против других и 
сви против ње и мене. Док су они онако кретен
ски говорил.и, ја нисам добијао поруку. Нарећење 
је стало да наил.ази посл.е тога, а пре но што се 
она вратил.а. У нарећењу се нешто односил.о на 
Кају, али ја нисам хтео да га примим, нисам хтео 
да га разумем, нисам хтео да га извршим. Моји 
су ме незнани шефови бил.и на то стал.и да тресу, 
дрхтао сам и још сам помал.о дрхту.tnио кад ми 
је Каја, дотл.е одсутна, најзад же.tnно и брзо 
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пришла. Можда је зато и чула кад сам, попушта
јући, рекао: 

-Добро, шефови! Разумем. 
Па мисл.ећи да сам то њој рекао, Каја ме не 

без хумора, ал.и нежна ухватила за руку истом 
руком што је једина остала од ње на сл.ици у дну. 
Дну изл.ога? Дну собе? Свеједно. У дну. 

-Зашто ме тако зовеш? Нисам ја више шеф 
друштва »Ја и ти 1-еао нас троје((. То је давна 
прошлост. 

-Прошлост не пролази. Плешимо. Оно што 
пролази, оно и није прошлост. 

- Па да. Она је сва прошла. 
- Не прол.ази она: нема ни ноге, ни точкове, 

ни ел.исе, ни турбине. 
Келнер, на кога ја не обраћам пажњу, при

лази утом Звонку, који је кренуо за друштвом, 
стаје му иза лећа, а ипак, ипак . . . Келнер му је 
само додирнуо раме. Но, додирнувши га, тргнуо 
је руку као да је оно од тек искованог, још уси
јаног гвожћа. Зашто?? Је ли договорено нешто 
измећу њих? Рекао сам да не обраћа:м пажњу на 
келнера. Не обраћам ли пажњу? А рубинске ку
гл.ице? Ипак, до ћавола, после ћу се и тога сетити. 
Биће, разуме се, доцi<ан. Јесам ли то намерно 
пропуштао да запамтим понешто од оног што сам 

ипак некако гледао и, несвестан да то видим, ре

гистровао, то јест изговарао у себи? Значи л.и да 
сам намерно хтео да ми се деси што ме заде

сило? Откуд ја да већ знам шта ће тек да ми се 
догоди? Могу ли ја да дожив.tnујем будућност 
као прошл.ост? 

- Мол.им! рече Звонку. кел.нер 

Звали сте! 
- А-ха, упал.ило! Кол.ико? 
Звонко је застао, извадио бућелар. Друштво 

му је продужило према излазу не обраћајући 
пажњу на келнера, који тад рече шапатом 
скоро, хитро: 
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- Четири вечере, четири пива, два сладо
леда, два ликера, два вермута са содом, десет 

посто ... 
- Чека ј! - рекао је Звонко, који је ретко 

кад вицлао, али кад би то чинио, заслуживао 
је скалп. 

- Био је и један про ме теј. 
- Прометеј? - упита келнер не схватајући, 

намрштен. 

- Зар си заборавио да је про патриа било 
име неког осиrуравајућег друштва што је банкро
тирало као ја. Дакле, про ме значи да је за мене 
био и један чај или теј. Ето откуд сад и Про-ме
-теј. Предгрипиран- сам као оно отаџбинско неси
гурно осигуравајуће друштво. 

- ТриХИЛ>адетристатридесетитри!- одбруси 
келнер, који је, да је икад учио латински, морао 
имати из тог предмета бугерчину као кућа. 

- Три хиьаде и триста безобразлука! 
- ... тридесет и три. 
- ... и три свиљарије. То је ПЈЬачка! 
Али рекавши то, Звонко се окрене и запре

пашћено укочи. На трен. Преко укочености се, 
слично мени кад примам налоге алке, чак и 

осмехну, тућ себи. На [!ИСТИ, где поред нас играју 
још три пара, Каја поЧиље да шапуће забринута 
за одсутног мене: 

- Блед си! -то је и све што је одговорила 
на оне моје мирно речене али хистеричне речи 
о прошлости. - Боье да се одморима. Седни ту 
и причека ј ме. Ј а ћу се одмах вратити. 

Зашто стално од.\ази? Камо? Коме? 
Видео сам како је прошла кроз оквир и не

стала. Видео? 
Не видети? Видети? Је ли довоьно да се види 

да присутан неко није више присутан да га одиста 
више не би одсутног било? 

- Издржаћу! - рекнем зато.- Лакше ми 
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је кад се крећем. Г леда ј како се Звонко смеши 
тућ себи. 

-Како се може бити тућ себи? - чух 
јој глас. 

- Лепо . . . Кад се осећаш крив што ниси 
испунио задатак. 

- Задатак?- питала је као да седи уз мене. 
- Лични друштвени налог . . . Или . . . кад 

га не осетиш ... 
- Не разумем! -- шапнула је као да и даье 

плешемо. - Налог који не осећаш - како може 
да буде налог? 

- Може, ако се нешто изгуби: Веранадаљу
бав! Или кад ни у шта стварно не верујешнадаtu
сељубиш. Више. Кад си окренут само прошлости 
или само будућности, кад све постане бесмислено, 
или кад се све претвори само у садашљост, у трен 

којим постојиш непостојано. 
- Чини ми се да те разумем ... 
- Не разумеш. Постоје само разни утлови 

неразумевања. Ј а се осећам крив увек пре но што 
не извршим оно што морам ... 

- Крив . . . Зато што нешто мораш? Кад се 
мора, онда нема кривице. 

- Никад морање није стопостотно. Увек по
стоји могућност да се не мора и оно што се нужно 
мора. Један је танак процеп видьив у сваком на
логу: ш ан са да се избегне. Ј едно м речи, могућ
ност да се буде слободан. А, ето, никад, никад 
још нисам ... Разумеш? И нико није. Ако не воли. 
Али ја волим. 

Келнер се сагао истовремено кад и Звонко 
коме је од изненаћења испао новчаник из руке и 
који је сад промрмьао: 

- Па то си ти . . . Кад си стигао?. . . Што? 
-Није важно! - одговорио му је чудни 

келнер кога не бих ипак чуо да ми од безразложне 
стрепње нису сва чу ла била у том већ часу супер
осетьива. Отуд сам и ја, као и сви претеранци, 
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почињао да презам пред сваким. Непријатељ се 
најрадије маскира у невиност чистих рачуна а 
дугих непријатељстава и љубави. Он је и рекао: 

- Доьи себи. Јеси ли проверио? 
- Све је у реду. Набавио сам и фотографију 

родитеља. 

-- Извади је са новцем и дај ми је. Опрезно. 
- Три и по хиљаде. Изволите. Задржите 

остатак. 

- Хвала лепо! 
Раде, плаховит какав је, нагло устаје: 
- Плааати! 
Како се келнер, наплативши Звонков рачун, 

поклонио и после методично и мирно стао да ра

спрема столове у дну, учинило ми се да се моја 
пажња прикива за њега. Али Раде се окренуо 
своме друштву и ја сам стао да слушам разговор: 

- Сад да видите, један стари опробани штос: 
Gart;:on, zahlen, please! Ви продужите. Лаку ноћ. 

- Лаку ноћ, остали који остајете! Хајдемо, 
пуцице! 

Келнер, као и раније, прилази с леьа Радету, 
који гледа друштво што се брзо удаљује сме
јући се. 

- Све заједно - три хиљаде триста три
десет и три. 

Раде се на то полако стане да окреће гово
рећи живо: 

- Све? Ала је ту јевтиноћа! Књигу жалбе! 
Хитно! 

Али одједном као и он да је препознао кел
нера (мени окренутог лећима) и пренуо у смех. 

- Баш си невин као ћубре, сондо једна! -
каже кроз смех на онај свој претерано дрски 
а неувредљиви начин. - Г де је прави келнер? 
Удешен? 

- Замењујем га! 
-Ко плаћа разлику? Јер ти си то, буразеру, 

од ока ошацовао. 

50 

- Свеједно, плати. За разлику не брини. На 
крају, кад се пребије, све се изравна. Три хиљаде 
три стотине тридесет и три. Број моје собе. 
А отисци? 

- Њени. И све се остало поклапа. Морао сам 
претходно собарицу да цепнем, скувам и преве
дем на наш телефонски број и чековни рачун. 
Јевтиноћа, не мршти се. То ме, узгред буди ре
чено, и подмладило. Последњи пут сам се играо 
са хотелским собарицама још у четвртом гимна
зије. Јеси ли приметио? Све имају исти мирис. 
Као хотелска храна. Неки то воле. Ј а не. 

-Говори тихо. Изгледа да нас слуша. Шта 
је с мрежом? 

- Разапета је. Два метра испод зида. 
Изволите. 

- Хвала лепо. Клањам се. 
И онда додаје још тише: 
- А за писмо је утврћено. Она с њим 

нема везе. 

- Машина је ипак њена. Установљено. 
- То да, али није утврћено ко је куцао. 

Могао је свако ... ти, ја, он ... 
- У дарци у тастер били су мушки јаки. 
- И мушко ст се може да симулира. Пого-

тово мушкост ударца у машину за писање. Наро
чито кад се пишу анонимна писма. Три хиљаде 
триста тридесет и три! 

Но чим махну крпом преко стола, та бројка 
се, девербализована, претвори у цифру 3333 и, 
разлажући се даље, преобрати се у ћирилско 
слово з и чим то поста, око мене се огласи не

угодно зујање као од комарца, зукара, бумбара и 
нечег још наметљивије великог. И болног. 

Осетим и убод. Вриснем скоро. И осврнем се. 
Је ли ме ко чуо? Нико није обраћао пажњу на 
мене. Или се правили. Каја није више наслањала, 
плешући, своју главу на моје раме. Нестала је. 
Замка? Проклетство. Почиње ли опет? Боли. 
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Да. Боли. Али ради се и о другом. А то друrо, 
то је оно што нећу, а што.морам, морам, морам. 

Морам ли заиста? 
(На срећу, Каје није опет било крај мене. 

Прошла је пре тога свега кроз оквир огледала. 
Изишла је на тренутак. Тако ми је, чини ми се, 
рекла одлазећи.) 

2 

Морам а нећу. Упркос том нећу, ја сам се 
поново спремао да одгонетнем сва недовол,на зна

чења оног што сам морао. Нисам их још био 
сасвим свестан, али чим сам им, и против вол,е, 

дао на знање, њима тамо, да сам преко алке на 

таласној дужини свог бола спреман да их примам, 
осетио сам олакшање и искористио прилику да 

одмах кажем Каји, која ми се није још вратила, 
нешто важно за себе и још више за њу која ве
рује у вечну л,убав и, према томе, и у природност 
брачне везе. Синула је на то, сва зрачна, срећна, 
сва понета великим прозрачним таласом усхи

ћења, заноса, претераних осећања. Зал,ул,ала се 
била моја одсутна јадница, престала неприсутна 
да плеше, укочила се и нечујно једва измуцала: 

- Ах, Вел,о! Ах. Не могу! Престанимо да 
играмо, Вел,о! Не могу више да стојим. Тако сам 
срећна. Ах! Тако ми лепо још ниси никад говорио. 

Зачv дио сам се. 
-Кад? 
-Сад. 
- Јесам ли ишта рекао? Чини ми се да нисам. 

Ја ти ништа нисам говорио. 
- Смешно, драги мој. Такве ми речи још 

никад ниси рекао. Сав мој живот досад чини ми 
се да и није постојао, и да се и ја, тек овог часа 
поново роћена, спремам да почнем нешто велико, 
ново, пуно: прави живот! Сва сам твоја! твоја! 
твоја! Ах, бледиш! Није ти опет добро? Не 
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треба журити. Регистроваћемо се на јесен. 
Је л' да, мили? 

- Не говоримо о томе! - било је све што 
сам рекао на њен романтични узлет и нервозно 

сам продужио:- Што је било било је. 
Но брзо сам се савлаћивао. Чим би попустио 

тај бол у таласима, био бих миран. Знао сам, и 
кад воли, човек не сме да се препушта располо

жењима. Треба бити л,убазан, правити компли
менте, макар и силом. 

- Ти си моја Каја! - рекнем зато без жел,е 
да то кажем њој која је била изишла и још се 
није вратила. 

- Каја Цанга, Цанrица!- сину она поново, 
нагло. - Твоја. 

-Шта заправо значи Цанга? - и оборим 
главу да сакријем стид. - Никад ми ниси обја· 
снила шта значи тај твој надимак. 

-Ништа не значи. Девојка. Герла. Исто што 
и Шизализа, Монализа, Анализа. Ништа. Просто 
- згодна девојчица. Боли? Је ли опет боли? 
Кажи, је ли оно? 

- Г лава. Јесте. 
- Ах, онда ћемо лако! Зна..м: шта помаже. 
Запрепашћен, схватим у лету нешто нејасно 

и претрнем од помисли да је нисам и досад терао 
да чини нешто што не бих волео да је ико икад 
чинио, поготово не она коју, упркос свему, много 
волим. Јесам ли заборавио на то као на смрт? 
Уплашен, осетим да ми се л,убав враћа. Али тек 
што ме л,убав запл,усну, помислим да је и од пре 
знала шта је то оно онда ћемо лако, које је поме
нула, и да се, значи, с почетка само правила да 

не разуме шта ми је. Од тих ме слутњи спопаде 
страх. Страх који је растао као из воде. Видл,иво. 
Толики је, зачас, постао да сам се осећао као ње
гово оваплоћење и није чудо што се сад, под ње
говим преоптерећеним притиском, л,убав прекину, 
једноставно, као електрична пећ што престаје да 

53 



I1Jeje чим превелико оптерећење струје доведе до 
тоrи,ења жице осигурања И изазове кратак спој. 
Зар је могуће- питао сам се- да ја то једини 
будем у незнању да сам је гонио да чини и раније 
нешто што није требало чинити? Јесам ли и ра
није тражио од ње услуге недозвољене врсте? 
Страх порасте још више. 

Осећао сам се јединим извором страха у све
миру. Зрачио сам га и он се ширио као пошаст. 
Не ваља. 

Али зашто? Зашrо? Шта се то раније зби
вало? Није било времена за досећање и одговоре. 
Шефови су опет притиснули. Да није и та сад 
моја равнодушност према њој била последица 
тих притисака, а не малочашњег узнемирења: 

сумње. Више бих волео да је. Али баш утом пре
станем да будем страх. 

- Ништа! - рекнем немарно. - Ништа ми 
не треба. 

- Треба! -рече матерински одсутна.- То 
ти је увек помагало досад! -инсистирала је.
Кажи, једини мој, кажи шта, и ја ћу одмах ... 

-Једини? - запитам, не R.онтролишући се 
одједном; и место одговора дрекнем: - Нисам! 
Нисам! 

Браним ли то своју прошлу љубав? Ону која 
траје јер је прошла? 

- Нећу више да чујем за то! -молио сам 
је, истовремено нејасан себи, равнодушан као веч
ност. - Нећу! И готово. Нећу. Не смеш. Немо
рално је. Свакој девојци стоји на располагању 
цео мушки род. Материце су башабаши. Бирају 
цео тим и почињу да се љубе по журевима пре 
но што поћу у основну школ у. 

Симулирао сам. А тако би лепо било ухватити 
је за руку и просто отићи некуд. Разумем! У реду. 
Остаћу да спроведем налог. 
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Неко невидљивији од даљине поче да се смеје. 
- Веља Прилика - Живела Етика! 

Шта им је? Ако их већ слушам, што ме још 
тресу? Што се укочено смешкам? 

- Добро! - рече она тихо као да стоји са
свим уз мене, као да није изишла на тренутак 
који траје већ сто вечности. - Не вичи само. 
.Ј'nутиш се без разлога. Ј а одавно то не радим 
више. Шта сам имала? Једанаест година. Клинка. 

- А ја? - викнем и бол се смири. - Не од 
једанаесте године, ја не знам за родитеље тако 
рећи од пре но што сам се и родио; ја уопште 
нисам ни роћен можда; боље да уопште нисам 
био; мене су родили очух и маћеха, за брата сам 
имао брачуха, за сестру срећуху, за бабу - ба
ћуху; па ипак: никад се нисам слагао са тим ства
рима. Што о томе говоримо? Не разумем. Поне
кад помислим: можда су васпитачице из Дома 
измислиле причу о смрти родитеља да бих мање 
патио, уверен да сам роћен као и остали. Понекад 
ми се чини да памтим да сам једном и био неукра
дено дете, неодвојено из опште плазме, целине, 
топлоте, јединства, заштите, неге, пријатности. 
Понекад се ни тог не сећам. Али детету је горе 
него одраслом да се помири с неизазваном не

правдом. Ништа га, нејако, не врећа као она. 
А је ли праведно бити напуштен? Само ... Нису 
оне то из педагогије. Нити из сажаљења. Сад 
знам. Оне су то учиниле по задужењу. То је! -
викнем опет, јер ми је све као постајало магна
вено јасно, па журећи да јој и друго кажем пре 
но што се одиста врати и шефови опет притисну, 
почнем да шапућем, тобож прогоњен већ пред
боловима:- Све више верујем- није ме помајка 
оставила. Мене су, мора бити, украли из колевке, 
док је моја помама, да, моја помати, била на раду 
или изашла у суседства. Да, украли су ме и 
одвели у Дом, где су ми ставили онај шуљъи 
прстен око грла испод она два рубинска зрнца 
у крви које сви ми ту носимо. И ти. И ти која 
знаш име л.ека у туће:м џепу. Зато толико не 
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подносим ону једну врсту помоћи на коју си ми
слила. Ако си мислила на он.о. Не подносим. Може 
бити да ме прави моји родител,и-неродител,и и 
данас траже. И не налазе. И зато - рекнем као 
на измаку свести- не послушај ме ... ако нећеш 
да будеш украдена као ја, везан за колац пред 
успореним мецима који ме неумитно њушкају. 

-Какви меци? Успорени? - тледа ме. -
Меци? -и онда прасне у смех. - Нови штос? 
Никад ми то ниси причао - и насмеја се мај
чински. -Па тебе су, значи, меци украли. Али 
твоја те мамица не да више мецима. Не да. Човек 
није новчаник, зар не? 

- Украли су ме себи. И себи - поновим, 
решен да јој не кажем оно »И теби« што сам 
хтео. Не. Тражила би објашњење. А треба деј
ствовати. 

- Украли те? Мили мој, не чини ли ти се 
да се биографија не може цела баш да измисли? 

- Не! - згрчим се утом друкчије, неувер
л,ивије, али од истинитот бола. - Проклети. -
И завапим: - Г лава! 

-Ох, видиш какав си. Што трпиш? Тебе 
боли најистинскије, а ја - ништа! - па се 
уозбил,и натло, још увек заштитнички брижна: 
- Вел,о, мили, ох, драги мој! кажи ми шта! Кажи! 
-и очајно покри очи ручицама да не тледа како 
се тресем и трчим. Онда спусти руке и откри ми 
једно преображено, строто, чисто лице, све једно
струка, без иједне неактуелности, сва од осећања: 
- Брже, реци, молим те. Не :м:оrу да поднесем 
твој бол. Шта? Г де? 

Освртала се као да тражи неко т, нешто ... 
Ликовао сам, иако је то мени, подложнику, 

забрањено. Али имао сам такве доказе да ме воли! 
Како се зачас истопила њена топло брижна над
меност заштитнице и жене. Била је немоћна, ван 
норматива и закона, опет клинка, опет вол,ена, 

опет на милост ономе што смо ја, моја жел,а, моја 
"' 
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л,убав, моја слобода. Отуд и задовол,ство. Оно је 
расло у управној сразмери са све ужаснијим бо
ловима. Знао сам откуд- опет сам је волео. Али 
отуда и сната да мало још пркосим шефовима. 
Мало још да продужим срећу, макар продужавао 
и болове. Рука је настала у борби против судбине, 
упркос отисцима судбине на њеном длану. И л,у
бав је исто тако постала. И л,убав. 

Испадало је то тлупо на крају крајева. Као 
сваки намерни и вештачки покушај среће. Али ње 
је тако мало да ... 

Нов талас напада преко алке опет је отпочи
њао. Примао сам нарећења. Нарећењаизвршења. 
Опирао сам им се причом о измиШЈЬеној срећи. 
Узалуд. Свладан, не обазирући се на себе или на 
њу, на нас и на све отледе са срећом, ја ишапнем: 

- Стрпите се, молим вас! - латао сам. Али 
то није требало више рећи збот њих, нето због 
ње као крај мене а одсутне. - Не тражите то 
од мене! - rрчио сам се тактизирајући. - Нећу! 
Кажем први пут откад вас слушам: Нећу! 

Али како да издржим тај све лући бол? 
Страшно боли. Бол расте јер се отимам и нећу 
што они хоће а што сам досад хтео и слепо бар 
извршавао. 

Тактика. 
- Шта нећеш? - чује ме поново и она. Чује 

а одсутна? 

- Коме то товориш? Шта ти је? 
Каја ће ме тледати неко време ужаснута као 

да ми се све то први пут пред њом дешава. Зар 
и она не памти слутње? Или је невина? Али ра
дост не потраја, закл,учим: Није више! И она 
извршује нарећења Госта као и остали. Курва! 
Тако. И ја то да волим? Којешта. Љубав не по
стоји. Само болови, болови ... 

Па рекнем исувише ошамућен боловима да 
бих мотао бити неконспиративнији; па рекнем 
осећајући пуну равнодушност према њој; па 
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рекнем симулирајући и даље ранија осећања и 
отпоре налозима као што то и захтевају правила 
моје двоструке игре. Јесте, требало је да украде. 
Натерати је није проблем. Но дошло је време 
и за друго. Треба да зна шта ради и за кога ради. 
То је битно. Отуд двострука, трострука, петоро
струка моја игра- двострука с њом, двострука 
против Госта, двострука против Генералбаса, 
једнострука за мене, против оног мене који сам 
за овог мене и против мене који нисам за оног, 
ни за овог и ни за једног од ја које знам и са
општавам. Рекнем стога кривећи се: 

-Пси! Што муче! Ти не знаш како су 
упорни, немилосрдни, без саосећања. 

Као да јој је нестало даха, завапи: 
- Ко, мили? Ко? 
- Не питај. Бо1ье не питај. Г лава - пуца. 
- Седнимо ту. Г лавобо1ьа? Хоћеш ли комби-

новани прашак? Имам. 
- Знаш да не помаже! Друго треба. 
- Шта? Оно?- досети се опет, сасвим сама. 

- Реци. Све ћу што треба. 
- Нећу!- викнем шефовима.- Нећу и њу 

да упропастим. 

- Упропасти ме. Свеједно. Само реци. 
- Нећу. Појели би те као и мене што су! 
-Поједи ме. Пождери ме сву. Све ћу да 

урадим што хоћеш. 
- Нећеш ва1ьда истински да крадеш? 
-Ох, знам! 
Као да јој се тек сад коначно и први пут 

уЋалила сијалица која је ипак, мора бити, и пре 
горела (можда), она се сад тек први пут потпуно 
отрrла из 1ьубавног заноса који јој је и иначе 
давао изглед жртве, погледала је око себе и одмах 
затим рекла бистра, брзомисл.еће и храбро, на 
онај свој једноставан начин којим је увек при
мала све што се дешавал.о без трајнијег чуьења 
или критике, као да је једном давно и заувек 
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с;хватиАа да је основно: прилагодити се, не лупа
]ући главу зашто су то сервиси живота тако грубо 
оштри, и већ према томе; да је битно -- мислити 
само на једно: како да се у противнички кош 
убаци свака лопта коју они намене нашем. Зато 
је и заК.IЪучак изрекла просто, без ющента и 
с оним својим хумором бивше девојчице коју сам 
некад толико мало волео: 

-- Шта треба да zenuм? То ми само реци! 
Одговорим (и баш ме овог пута брига за ше

фове, мучите1ье). Али у часу кад сам већ рекао 
оно што сам. мислио да су речи мог отпора шефо
вима, би ми Јасно да ја то позајм1ьујем само своје 
rрл.о и уста њиховој во1ьи, њиховим мислима и 
речима. И можете замислити како сам се осећао 
досећајући се шта све подло и покварењачко значе 
та моја тобожња непристајаља. 

Нећу! --викао сам поштењачки.-- Ти би 
да ти кажем шта би ми помогАо и онда би то оди
стински и украла. Али нећу . . . Лековима се про
дужује само та главобоља. Јесте, оном тамо кел
неру што распрема стоАове ... Нећу. Нећу. 

-- Шта? 
- Нећу. 
-- Знам, мили. Нећеш. И нећу. Г де бих ја то. 

Али шта да му мазнем? 
- Нотес из стражњег џепа црних панталона. 
-Да плешемо? Даме бирају. И воде. Боли 

ли те гАава? Јаче но пре? Све јаче? 
-- Чека ј! Није то! - рекнем омажући не

миновност. -- Седнимо! 

- Како? - vпита. - Како кад се још ни-
сам вратила? ~ ' 

Али тад баш стану стизати нови нешифро
вани налози. Врло хитни! Нешто се изменило: -
у реду! Разумем, мотрити прво! 

Било ми је лакше. Сем тога . . . Али шта се 
то необично поче.ю да дешава? Требало је :мо
трити на њу. Зашто? Наредили су. Зато рекнем: 
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- Непотребно је. И чуј, ако покушаш само, 
ја ћу се убити. Дај реч! 

Она ме погледа разрогачено, али је немар-
но рекла: 

- Ти знаш да ја увек како ти хоћеш! 
-Дај реч! 
-· Ево ти све речи које имам! 
И пол,уби ме брзо. 
- Не ту! - викнем. У исти мах смирен. Било 

ми је јасно да је све ово тек пројекат и да право 
тек долази. Право? По чему план већ ту не би био 
прав љи од оног што тек има да доће из тућине? 

з 

Нарећивали су сад. И то коначно пред њом. 
Каја ми се истински била у том часу вратила. 
Освежена. Наружираних усана. Напу дерисана. 
Лако намирисана. Нарећивали су ми: »Гледај. 
Слушај. И ћути.« Јесам ли пасивац? Не. Али пле
шући, гледао сам, с уснама у њеној мирИШiЬавој, 
мекој коси, како се Света, који је дотле уз л,утито 
плетење своје жене ћутао загледан у писту, почео 
да мешкол,и. Нисам се питао: Зашто? Било ми је 
све подношл,ивије, чак и све пријатније, чак и све 
независније то ископчавање из свега што ме те
лесно није занимало. Али Света зазвижди. И тај 
га звижду:к осветли, а Кају и мене остави на пола 
пута до одлуке. 

- Не звижди! - рекне му брзо жена спремна 
на сваћу. - То је непристојно. 

- Досадно ми да чекам. 
- Мени да живим. Са мном само ћутиш, а 

кад си с пријател,има - нико од тебе не може 
да доће до речи. После ћеш ми и ово вече да 
н:њижиш: »Извео сам те, шта хоћеш више?« Или: 
»Јуче смо излазили, да нећеш свако вече?« 
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-.Нисам мислио на то. У преносном смислу 
мени Је досадно да чекам. 

-Кога? 
-- Свеједно кога или шта. Смрт. Келнера. 

Шта било. Да чекам. Јер чекати значи . . . Ништа 
не значи. Ето, седим, празнина је потпуна. Човек 
би рекао да она не смета; не боли, не гњави ... 
А ипак и боли и гњави и смета. То. 

- Ј а сам празнина? 
- Молим те, јесам ли то ја рекао? Ни поми-

слио. Хтео сам да кажем просто да чекати кел
нера или било кога значи - веровати, а ја ни 
у шта не верујем и никад нисам ни веровао, па 
и кад је изгледало да верујем, играо сам се, пра
вио да се играм, знајући шта зна.'vl. 

-Шта знаш? 
- Да се не играм. 
- Тако. Не верујеш? (Жешће) Не верујеш? 

У шта? У л,убав не верујеш? 
- Молим без сцена пред публиком по лака

лима. Ја сам уметник. Зависим од угледа који 
имам и код келнера и настојника, продаваца но
вина и скупл,ача старих крпа. Погледај ме: ја ca."'vl 
улица са сто радњи, свака с истом фирмом код 
Побачене бебе. Постоји ли шта невиније? Иако 
се у свакој радњи продаје друга нека роба! 

- Пусти цакице. Да сам знала какав си, 
никад не бих прихватила твоје удварање и не ""' ~ к оих пошла за теое. акви су мене све мушкарци 

просили! 
- Остави ме ако ти нисам више занимл,ив. 

Јесам ли те ја терао да причаш својим пријате
л,ицама да су ми очи лепше него у, шта ја знам, 
покојног Рудолфа Валентина. Уосталом, слободна 
си. Развести се можеш одмах. Келнер! 

- Слободна си, а тридесет трећа година. Ко 
ће ме остарелу? Још с децом? Зашто држиш руке 
у џеповима панталона? Руке на сто, кинотека 
једна! Свињо! 
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- Говорила си да су 1\Щ зуби бељи него у 
Џон Џилберта, да сам нежнији од Рамон Новара 
и снажнији од јелена капиталца. Келнер! 

- Зовеш га само да не би разговарао са мном. 
- О чему па ми да разговарамо? Дај тему. 
- Плитак си постао. Немаш више маште. 
- Ј а? Исцрпао сам сва лица Лан Ченија и 

Алек Гиниса за ових наших шест година! Наших? 
По чему наших? 

- ЗбИЈЬа? Е, онда ... 
Жена устаје и полази енергично. Али као да 

је путем са сваким учињеним кораком губила 
експлозивну, првобитну дозу одлучности, поче 
да успорава и заустави се сасвим кад стиже до 

излаза. Али келнер је, чим се дигла од стола, 
пришао Свети и тихо га упитао: 

-Јеси ли му извадио шаржер? Шта? Ниси? 
Како можеш да си тако аљкав? Хоћеш ли да нас 
све про б уши? 

- Стално ми је ова моја за петама . .!Ьубо
морна. Не могу ни у клозет без њеног: »Камо? 
Колико остајеш? Зашто?« 

- Досадила ти много? 
- Досадила? Доће ми да је исцепкам за 

потпалу. 

-Слути ли шта? 
-- Разнела би ме да зна за пријаву. Али ... 
-Да не сумњаш у њу? 
- Не. То јест, зашто да не? Објективно, она 

је разочарана у мене, у прошлост, садашњост, 
будућност, у све бувље пијаце. 

Келнер пружи Свети бочицу с неком тамном 
течношћу. Извадио је из унутрашњег џепа, спрет
но и помало церемонијално. 

- Стави три капи тога на марамицу и при
тисни јој то на нос кад заспи. Ако ишта зна -
проговориће. Само пази - шест капи усмрћује. 

- Колико? Шеснаест? 
Нисам могао више да се уздржим, повучем, 
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плешући, Кају у правцу Свете. Хтео сам да тог 
ниткова смождим. На пола пута ипак застанем, 
па се удаЈЬим од тог стола за којим је седео сви
репи женоубица. 

- Не разумем како се може бити такав. 
Хладно отровати жену. 

Рекавши то, узнемирим се. 
- Јеси ли ме чула, Кајо? 
Она, заузета ко зна каквим мислима не одго

вори. Доће ми да је вратим себи. Могу ли' то рећи? 
Речи су ми те после свега зазвучале сувише зајед
љиво и цинично. Па ипак, поновим их као да сам 
уживао да провоцирам неког иследника: 

- Не разумем како се може дићи и нокат 
малог прста на љубав. Разумеш ли ти? 

- О да, - рече. - Сад разумем. 
- Ја не! -гледао сам је право у очи. Она 

прва обори главу. 
-Стидиш се? - упитам је. -- Зашто ти? 

Зашто ти? Зашто? Јесам ли ти ја икад дао повода 
да тако што помислиш? 

Она ме брзо погледа и опет још брже 
обори главу. 

-Ниси! 
-Гласније! 
-Ниси. 
- Још гласније! 
- Ниси. Ниси. Не могу гласније. 
- Не треба ми више. 
- А зашто ти је требало? 
- Све, изгледа, тражи своја два лажна све-

дока. И једна обична примисао. 
Али Светина жена је стигла утом до степе

ништа што води у хотел, застала је, и, после 
краће унутрашње борбе, нагло се окренула. Но 
видећи како јој муж мирно разговара с келнером, 
место, како је очекивала, да је већ појурио очајан 
за њом и направио јој љубоморну, да, љубоморну 
сцену, она викну ледена бесно: 
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-Свето! 
На шта келнер махне сервијетом преко стол

њака и тихо убрза: 
- Три ХИLЪаде триста тридесет и три - број 

моје собе, тачно изнад овог ча-ча-ча-оркестра. 
- Разумем! Ча-ча-ча! - одговара му Света 

и, окрећући се жени, довикује јој преко опустеле 
терасе (сем мене и Каје, и још једног безличног 
пара преобузетог новом још некапнулом и неот
вореном страшћу, никога није више било на 
писти): 

- Ево, драга, само док платим! 
- Хвала лепо! - каже келнер г ласно и ње-

гов ми је глас одједном постао страшно, узнеми
рујуће познат, а опет и нисам био сасвим сиrур~н 
да ми је познат. - Клањам се! - понавЈЬао Је 
келнер тише и ја га опет нисам више чуо. Остало 
је само унезверена, презајуће узнемирење. 

У неколико корака Света се нашао крај жене. 
- Извини, молим те. Каже ми да ће сутра 

југо. Излет у рајску ШПИЈЬУ отпада. 
- Само ме мучиш. Срамота. Ј а ту чекам, а 

ти с келнер ом причаш о времену.. . . 
- Опрости, драга, молим те. Хоћемо ли оваЈ 

танго? Решио сам да окренем лист. Бићу опет 
онај стари. На часну реч. Треба се тргнути само. 
Отрести нанос искуства, пепео понавЈЬања, вра
тити се интелигентној ватри младости, испрсити 
се сваке ноћи истом умору свакодневице упркос. 
У суштини, ја само тебе волим и измишЈЬам. Не
промељено већ седму годину. Не увек непроме
њену. То ме и завела. Али тебе сам измишЈЬао. То 
ме и навело да те не заМИШЈЬам као супругу. Ти 
немаш талента за то. Ти си ЈЬубавница. Тражио 
сам те код њих. Хоћемо ли, срце, овај танго? 

- Шта се то десило с тобом? Откуд та про
мена? Је ли то југо или заиста? Ох, Свето, зар 
то није твист? 

- Не. Танго! Рекао сам танго. 
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Она га је, лаковерна као сви очајници, ухва
тила испод руке и довела до писте: 

- Г ле Каје и ВеЈЬе! - каже одобровоЈЬено 
и поздравЈЬа нас са - Добро вече! - као да нас 
први пут вечерас види. И тихо додаје с нешто 
зависти у гласу: - Они су неуморни твистисти. 

Значи видела нас и њено је »Добро вече« 
било лажно. Лаже, а је ли она убила? Напротив, 
биће убијена, убијена, убијена. Зашто?,Јер лаже. 
Обрнуто од оног што неки обично мисле. 

Света плеше танго образ уз образ са женом 
иако оркестар свира твист и шапуће: 

- Је ли ти лепше тако, реци? Мени јесте. 
Затвори и ти очи, не причај. Зар се мора у рајску 
ШПИЈЬу да би се осећало као у рају? Штета! Пре
стало је. Хоћемо ли сад да спавамо? 

- Хоћемо, срећо моја. Што се радујем. Сва 
цептим. 

- Ходи, срце! Знаш ли шта си ти? Светлост 
са закаснелим паЈЬењем. Све време си присутна, 
а ја те не видим и мислим: »Старим, не умем 
више да је волим«. А оно -лудо. 

- Лудо! И ја! То је горе но волети. 
- Шта је горе од тога? 
-Ах, од воЈЬења ништа лућег нема. 
- И ја кажем: у лудницу све те наше сваће, 

Свето, ваЈЬа! Тако те страшно волим. Страшно! 
Видиш! Хоћу да кажем, али ћутим. Иначе 

бих морао да скренем пажњу Светиној жени на 
заверу. Иде да спава - мисли. А неће осванути. 
Али како да је упозорим? Неће ми веровати: то 
је тако обично. А онда не смем. Нарећење гласи: 
Посматрај, ћути и диши дубоко. Кад би Каја! 
Али она не види све што и ја, захваЈЬујући алци 
која ми омогућава да обичну расуту светлост 
сажмем и да у даном тренутку, њом, устостру

ченом, осветлим као фаром оно што ме не занима 
или оно што треба да ме занима или оно што ми 
нарећују да морам да гледам, видим, схватим. 
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Келнер распрема за њима, окренут лећима 
нама. Јесам ли јој што рекао? Не знам. 

-Добро! -каже она.-- Не брини. Сад ћу 
ја! Али реч прво да ми вратиш. 

- После!- кажем гледајући Свету како при
лази жени, пребацује јој руку преко рамена. Од
лазе на изглед исувише обузети собом да би осе
тили моја поновна припремна подгрчења. Каја се 
зауставила насред писте па и она не прњ~ећује 
да је нови напад иминентан. Онда ме поново 
хвата за руку, плешемо, она је прерадосна да би 
ишта од тих предгрчева наслутила, очешала се 

лака о келнера док се вртимо. А ја њу превише 
волим да бих јој хтео да кварим задово.!Рство. 
Пардон! - каже неодрећено келнеру. Он се не 
окреnе, заузет сабирањем. Сабирањем? Чега? 
Трихи_.ъадетристатридесетитри. З. З. З. З. 

Окренут нам је лећима. Има ли очи на по
ти~Рку? А опет ... Пет! Нека гледа ако хоће. Што 
више те очи посматрају, све ће мање да виде 
схваћено. Бар ту не! 

- Не ту?- зачујем један глас ван мене.
А зашто? 

4 

-Не ту! Не сад! -викнем још једном и 
предбол (који је почињао праћен већ болом и 
памћењем бола за болом, метаболом, параболом, 
патаболом у карболу), присутан, изненада је 
престао. Ошамућен још, рекнем за случај да по
стоји персонализована савест пред којом су се 
кад-тад полагали рачуни: 

- Не сме се, Кајо! 
- Шта се не сме кад су у питању животи 

оних које волимо. 
Увек ти ~сивоти! 
- Нотес се не сме. 
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- Нотес?- зачуди се као.- Не брини! Све 
до смрти твоја! 

Као да ~Рубав не уме да се нескромније за
дово.!Ри и нечим што није живот и ти животи и 
нечим што није све да смрти твоја, и уоiШiте 

смрт. 

Оћутим ипак. Сад или никад! - помислим. 
И мислећи то баш, прошли смо опет плешући 

поред келнера. Ја сам је водио, то је тачно, водио 
сам је према њему, али она му је, непримећена 
и од мене, дигла тражени нотес из џепа црних 

панталона. При том није престајала да говори. 
-Ако мислиш још увек на оно што је било, 

онда, зар не? и живи морају да живе. Јер се воле. 
- Не морају од краће! - рекнем брзо. 
- А од чега се живи? 
.д ... ли ја је нисам хтео да чујем, па проду.IКЊ\I 

непринућено брже: - Краћи претходи ла.ж .. А за 
њом долази ... 

-Шта, мили? 
Погледала ме ведро, али као да је видела 

шеснаест Кап.!Рица сунца на једном ножу или 
нешто још бестидније у мојим очима, лецнула се 
и оборила поглед .. Б.утаАа је неко време и рекла 
најзад тихо: 

- Свеједно. У десном џепу ти је нотес. 
Је ли то рекл.а? Не знам. Али ако је то рекла, 

онда сам Аагао кад сам, истовремено, узвикнуо: 

- Зашто ми је одједном тако добро? Ни ране 
ме више не жигају. И све је Аепо и лако и пуно 
неке срећне пријатности. 

Лагао сам, тачно, али кога? То нисам 
више знао. 

-Чије ране? - као да упита утом неко 
други. 

- Моје! - рекнем дрско. 
- Ране? Твоје? Ах, да, ране ... ране у пре-

носном смисл.у, ране ... Зар само тебе бол.е, те 
ране у преносном смислу? 
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- Само! -глас ми је дрскији био но икад, 
али одмах се затим унор:Мали: - Не жигају 
ме више. 

Она подиже главу блиставу од росе. Откуд 
то - роса? И у коси ... Зар је лежала? Зар 
се дигла? 

Не. Сасвим је лепо рекла: 
- Ниси само ти срећан! И ја- исто. Јесам 

ли то постала твој индиректни, приватни месец? 
Осећам се тако своја: своја твоја. Чудно. 

- Зашто чу дно? Нисам крив. Ни за шта. 
- Као да cai\1: услишена жртва, тако сам 

твоја. 
- Шта моја? Моја жртва? Није истина. Ја 

сам жртва, само ја. 
- Не! - рече један глас ван мене. -- Она 

је твоја жртва. Једино она. 
- Није истина. 
- Није! - сложи се она, увек на мојој 

страни. 

-Дабоме да није. Жива си. Јеси ли жив~? 
- Сигурно. Вал.да мртваци не поткрадаЈу 

живе. 

- Ко зна ко кога краде!- рекнем грубо, јер 
ми је постајало све пријатније. Неиздржл.и~о 
пријатно. Голицање од ког се умире, ако потраЈе. 
- Краде и лаже! 

- Лаже! - јави се као одјек. 
- Он лаже и краде. Или они други. Ј а имам 

алиби. Гост га нема. 
- Гост? - узвикну она, погледа ме као да 

то име први пут чује, али се и тргне лако. Но као 
помирена с мишл.у да сам детињаст и да имам 

неке своје бубице које треба поштовати, јер су 
моје, а мене воли, па је то, као и с~е остало. друго 
.моје, њој дивно, оправдано, усхићу]уће (то Је њен 
женски начин да доживл.ује обичну л.убав, то 
пуко предматеринство), стаде да изводи: 

- Гост. Ах, Гост. Твој надимак! А ја мислила 
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- гости, знаш гости кад доћу - ужурба се сва 
као ухваћена у краћи. 

- Јеси ли сасвим прекинула с њи:м? 
-Што си неправедан! -као да се шалила 

пр од ужујући да изводи: - Сам си ми рекао да 
с њи:м не кида:м. Али он нема присуства. Све сам 
била заборавила. Опрости. 

- Заборавила? Фарбаш и ти, :мала. 
- Фарбаш? Мили, какве су то речи? Па да, 

фарба:м, него? У шеснаест боја. 
- Не пролази тај воз код мене, да знаш. Гост 

ти је швалер остао до краја! 
- Гост?- и сад се тргнула, стукнула уназад 

не скидајући поглед с :мене. - Говорио :ми је 
једном исте речи као и ти, давно једном, на ста
ници, о возу који не пролази ... Али дабоме, да
боме, до краја, мој швалер до краја и ... 

- И? - викнем. 
- Ј а те волим ... Само тебе. 
- Како само :мене? -ухватим се за главу. 

- Шта сам ти рекао? 
- Не сећа:м се юШiе. Волим тебе. 
- Не сећам се, а нож? а воз? 
- Да, рекао си :ми то у једном возу дугачко:м 

као нож. 

- Не ја. Он ти је рекао, он уз ког волиш 
да се трл.аш. 

- Волим само уз тебе да се трл.а:м чак и кад 
си он или ма ко други. Па да, зар не? Не? Јесте, 
увек заборавим да волиш да се играмо л.убомор
них сценица ... Јесте. И кад сам била најузње
гија, чинила :ми се да смо ти и ја заједно од нај
давније будућности до краја непролазних векова. 
Шта? Јесам ли опет погрешила? Само он. Је ли 
сад добро? 

-Што сам бедник! 
-Што волим беднике! Страшно! 
- Ј а, бедник! Зато се ти и стрнџаш с каси-
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ром који наплаћује речи дате другима. Богатији 
су ти касири од мене, је лИ тако? 

- Они не постоје. Ако немаш обзира према 
мени, имај га према себи. 

- Нисам срео човека према коме све што 
постоји има у тој мери обзира као што га имате 
ви све и ви сви према Госту. Све што стварно по
стоји, обзирно га воли. 

- Ти си стварнији од сваке обзирности. 
- Ј а нисам никад ништа поштовао? Ј а можда 

зато никад и нисам био. 
- Сад знам. Ти си сав од обећања. Ти само. 

Зато те тако и волим. 
-Не причај. Друго ви волите. Испуњења. 
- Само тебе који умеш као нико да подети-

њиш. И да ме плашиш. Али ја нисам дете. Па не 
брини; мамица те неће да остави немамици. Што 
сте ви клинци дивно .л,убоморни, дивно, дивно! 

Добро је! Не треба откривати тако брзо права 
осећања. Да ли права? Да ли осећања? Тобож 
мрзово.л,но рекнем: 

- За .л,убомору треба . . . Али ти ме у ствари 
никад и ниси волела. Ниси стизала. Заузета! -
угризем се за усну.- Шта значи то кршење једва 
донетих одлука? 

- Ја? - зачуди се оправдано. - Дечкићу 
мој слатки, ево Звонка на балкану, ено и Радета 
на прозору. Видиш ли их? Лепо. Ето. По.л,убила 
са.м: те опет и пред њима. 

-Зашто и други пут?- рекнем уплашено. 
-- Ниси то двапут смела! - и усхићено загрцам 
уплашен да ће ме одмах ошинути нови бол. -
Откуцаће нас Госту. Све ћемо покварити. 

Чекајући бол, нисам: приметио да није стигао. 
Чинила ми се да сам га чак и осетио муњевитог. 
И заборавио, јер трезна упита: 

-Шта све? Волиш ли ти мене или не? 
- Не само да ћемо га на.л,утити, изгубићемо 

и њихово поверење . . . Ови ће тражити намерно 

70 

да се региструјемо, јер знају да ће то забра
нити они. 

- Ови? Они? Који ови-они? 
- Шефови. 
-Шта неће дати шефови? Повишицу? Онда 

их остави. Наћи ћеш друге, бо.л,е. Способних је 
композитора мало. Јер шта? Двоје се заволели. 
Има ли ко права да им забрани да се узму. Зашто? 
Опрости. Узети се, то је глуп израз, али сама ствар 
није глупа. 

- Сама је ствар сумњива, тачније осумњи
чена. Изгледа као да .л,убави не сме да буде за 
једне, да би је било за друге. Јер је, по свему су
дећи, производност .л,убави још увек тако мала 
и тако занатски спора да, разумеш, треба жан
дара и закона. Иначе се ми малобројни којима су 
необјашњиве околности дозволиле да се воле 
никад не бисмо усудили да заволимо. Ометани и 
спречавани завид.л,ивцима и осталим несрећни
цима, који нас окружују и гладни гледају, ми се 
никад не бисмо досита на.л,убили. По.л,упце зато 
и треба штитити од оних којима није дато да 
воле. С .л,убав.л,у ти је сад као некад с новцем. 
Неједнакост и разлике море. Треба нам она зато 
на текућој траци. Или .л,убави пуно, или нек и нас 
не буде. Као што нас ни нема, Кајо. Нема, бар, 
као срећних .л,убавника. Нисмо заштићени. Нико 
нас не брани. Нико. 

Каја се прекине и насмеје неодо.л,иво. 
- Нема. Нема! ЈЬубимо се, а нема; кад хоћеш 

- нема! - промрм.л,а .л,убећи ме. - Лупаш. То 
је што ме волиш, добошару мој слатки! Јеси ли 
тражио повишицу? Треба мислити да ће нас бити 
и више за који месец. 

- Кајо! 
Не, нисам ја то извриснуо. То је други. То 

су се други .л,утили и ископрцавали на моја уста. 
Други. Они који су имали разлога да буду .л,убо-
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морни. Не ја који не волим и, према томе, немам 
ни разлога да иком завидим на .л::.убавној срећи. 

Ипак, без жел"е да је .л::.убим, подметао Cfu.\1 јој 
образе, усне, које је она .л::.убила, уносила у себе, 
упијала, мирисала, лизала, јела, дробила. Ох, 
слатка моја дробилице, како сам несрећан! 

- Ј а ћу ти се учинити једна страшно 
стрп.л::.ива женска. То нисам. Али ја те волим, само 
зато и играм жмурке с онима којих нема. Не бој 
се, не тражим ништа од тебе. 

Али .л::.убећи ме и говорећи то и друге уоби
чајене нежности, постајала је све озби.л::.нија. 
Схватим тад и зашто. Место да подмећем образе, 
ја сам одједном стао да измичем главу. Кад сам 
то почео да чиним? Зар ми нису били тако при
јатни њени по.л::.упци? На тромећи измећу сажа
.л::.ења, уврећености и очајања, она упита: 

- Опет? Боли? А тако си румен! Уосталом, 
зашто бисмо се и регистровали? Не мора баш. 

Схватила је поново, помислим обрадован што 
је видела у каквом сам процепу: с једне стране 
оно што желим и не казујем из страха да ме, 
с друге, шефови, који би својим: прислушни:м: апа
ратима могли да ухвате и размрсе сваку моју 
мисао и же.л::.ицу пре но што их сам: бивам свестан, 
не предаду Госту на немилост, изгубивши, мање 
или више оправдано, свако поверење у мене. Зато 
сав срећан и рекнем Каји: 

- Не .л::.уби ме. Не грли. Пусти. Не волим: то. 
- Рекао си да ме волиш. Зар си престао? 
- Нисам, али ... 
-Па? 
Разгоропаћена .л::.убав.л::.у, постајала је- први 

пут - сасвим: озби.л::.на, то јест све офанзивније 
безумна: 

- Хоћу да те грлим пред свима. И шта 
ми можеш! 

- Ј а, ништа! - шапнем. - Али они - по
гледам у правцу друге стране оног трећег још 
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неразбијеног огледала - могу да ме упропасте. 
Оданде надгледају и шпијунирају. 

- Они? Тебе? Аа их мало видим! 
Гледала ме је, истраживала, и брзо долазећи 

до неких зак.л::.учака, настав.л::.ала да говори из неке 

доброхотне попуст.л::.ивости врло уми.л::.ато: 
- Везала сам: се за тебе откад сам те уrледала. 
- За време рата? - упитам и она се на-

смеши уми.л::.ато. 

- Ако хоћеш - може. Десило се то за 
време рата. 

- Кад је то било? Где? Какав сам: изгледао? 
- Сећаш ли се оног првог слободног су-

мрака? Тад! Још је пуцало, зар не? Дрхтала сам 
и престала одједном да дрхтим. Ах! Опет? Глава? 
.LЪутиш се кад измиш.л::.ам? Али реци шта те онда 
мучи, мили? Шта сад треба да ћорнем? Хоћеш 
ли оне тањире? Цео хотел заједно с обалом:? Аа 
ли да и да.л::.е измиш.л::.ам? 

- Не измиш.л::.аш ништа. Само се држиш као 
да измиш.л::.аш. А то не ва.л::.а. Јесте. Док говориш 
што говориш устима, очима увераваш друге да је 
рат моја бубица. Али- рекнем смирен што очито 
још увек уживам њихово поверење, јер се нисам 
осећао лоше мада сам очекивао да ће ме шчепати 
и протрести- али ствар је у томе, ја немам права, 
ја спадам у оне који не смеју да те воле ... 

- Не смеш? Како то сад па не смеш, кад ме 
волиш? Не смеш, а волиш ме. Рекао си да ме 
волиш и малочас кад си тврдио да не волиш по

.л::.упце. Ти да не волиш по.л::.упце? Као да те ја не 
знам, тебе и твоје слатке фолове. 

-Не смем. 
-Зашто? 
- Постоји сиротиња душе, сиромаштво срца 

с моралом на нули. Ја припадам тој врсти .л::.уди. 
- Нема те .л::.удске врсте. Сва срца имају иста 

права и исте моћи. 
-И ја сам то мислио. А ето ... 
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- Вараш се. Себе си преварио. 
-Преварио сам и себе и тебе. Не волим те, 

нисам те волео. Разумеш! 
Било ми је тешко и било би ми још теже, али 

она ми није веровала. 
- Ти? Ута-та-та, је ли? 
- Не волим те! - викнем, али тихо, једва-

чујно додам, бојећи се сад истинског неспоразума 
с њом (поред толиких обавеза у служби, ето, још 
једна се наметала. И као све, била од ткива 
страха): - Слушају, мила! - па показујући 
прстом у правцу оне друге стране неразбијеног 
још огледала у себи, рекнем: - Немам чиме да 
волим. Нисам слободан! 

-Имаш другу? - цикну. - Слутила сам. 
Знала сам. Увек си путовао. Окретао се за сваком 
пролазницом. 

Искористим прилику да јој кажем у предаху 
измећу најаве директиве и самог нарећења (кад 
ме сигурно не проверава ју): 

- Није то. Осућени смо на ... 
Али ето . . . Нарећење је почело да стиже. 

Знао сам. Све време сам то знао. Нисам му се 
опирао да бих избегао бол и слабост што долази 
после опирања болу, али ни нарећења никад 
нису још била тако хируршки гнусна. Шта могу? 
Ваља бити јак. Сад више но икад. Разумем. Штам
паним словима. Извадио сам зато, једним несво
јим покретом, из џепа сакоа келнеров нотес и 
своју оловку. 

-Има ли ту лекара? - питала је она. -
Данас ти ниједан од лекова не помаже. Чак ни 
овај! - куцну ме по нотесу. 

- Не боли ме ништа! - рекнем узнемире
није но што је требало. - Само не припадам себи. 

- А коме другом и да припадаш ако не мени 
коју волиш. Мени припадаш а ја- теби- на
стављала је, али је одједном задрхтала, не ски
дајући очи са мене очајног: - Не мрштиш се? 
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Зар те заиста не боли ништа? Како ме то гледаш, 
мили. Не гледај ме тако. Ох, више волим кад те 
боли него ово. Не хипнотиши ме. Ах, не волим кад 
те боли, али ово је, чини ми се, горе од бола. 

- Потпиши се. Потпиши се. Молим те, пот-
пити се, не могу више. 

- Зашто? Ох, боли те. Опрости. 
- Потпиши! Потпиши се! Полудећу. 
- Да се потпишем? Дај то. Једанпут? И 

оловку. Колико пута да се потпишем? Имаш ли 
још хартије, још оловки? Потписиваћу се до сутра, 
ако ти то помаже. И оловку дај! 

- Само при дну. Једанпут ... Али читко. 
Штампаним словима. 

- Смешно, штампаним словима, као да ће 
основци то после да исричу. 

- Тако траже! 
Гледао сам је како пише. Замишљао сам је 

да је у основној школи. Ја крај ње. Али тргнем 
се. Ја нисам имао детињства. Па сам понављао: 
-Траже! Траже! Траже! 

- Ето. Готово! - рекла је и предала ми 
нотес не слутећи да је у истом часу поклонила 
своју независност мојим шефовима. Говорила је 
још несвесна последица: - Је ли ти боље сад? 
Траже? Ко тражи? Ко? Што волим кад се насме
шиш: најежим се увек као први пут пред тајном 
што мене само чека. Постанем тад сва добра, сва 
један мали мехурић сапунице. А не разумем. 
Ништа. Три пута си рекао: »Траже«. Ко то тражи 
и зашто? Б.орнем ли нотес- главобоља ти проће. 
Потпишем ли се - болови престану. Бол ... 
Краћа ... Лек ... Веза је ту, али каква? Краћа 
лечи бол? Краћа ... потписана? Шта може један 
мој потпис? Признање краће? Јесу ли вируси 
твоје главобоље писмени? 

Не одговорим одмах. Као још није сасвим 
престало. Онда узмем ваздуха, много ваздуха, и 
пун захвалности рекнем: 
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- Вируси главобоље? О друrом је реч. О Ге
нералбасу. 

На моје запрепашћење ефекат је промашио. 
Остала је мирна. Мало зачућена спрва. 

- Генералбас? Знам. Твоје фол илеrално 
име? Причао си ми. 

- Надимци су већ одавно излишни. Побе
дили смо. Поделили се. Подиrли опет стара огле
дала дуж rраница света. А нису потребна. Нису 
потребна. Ујединити се. Против Госта. 

с.тајали смо код средњеr оквира без оrледала. 
Она Је невино постављала своја невина питања 
као да је још своја. 

- Зар си заборавио? Чини ми се да си ми 
недавно ?аш причао: Генералбас је најбољи Го
стов приЈатељ. 

- Бил:1 су. Док су мислили да ће измећу њих 
увек постоЈати живом премазана стакла: један да 
би био, друrи да не би престајао. Данас су непо
мирљиви непријатељи. Као јава и сан. Ни они 
се више не разумеју. Последља два бабилонска 
језика. Непреводљива. 

-Знам. Ниси ми то причао, а знам. Чудно. 
Знам. Говорио си ми да је Гост разбио оrледало 
и да је Генералбас у самоодбрани направио за
весу од бодљикаве жице нико да не би прошао 
без пасоша. 

- Тако је! Али обрнуто само. 
- Зашто је то тако обрнуто? Зато, што не 

виде више себе? Или ... Али чекај, ко је од њих 
био први пред стаклом, ко друrи иза стакла? 

А-:ха! помислим. А-ха! Али рекнем: 
-.Није важно. Није први ударио онај 

ВажНИЈИ. 

- Онај иза стакла? Добро. Али ако је огле
дало разбијена, они се не виде. 

- Не признају да себе не виде. Не видећи 
себе, не би видели ни друrе. Схваташ? Зато један 
каже друrом да не постоји. Зато се доказују. 
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-Чиме? 
- Поrоди. 
-Нама? Несрећом нашом? Смрћу?- упита 

тако тихо да сам био скоро уверен да су те речи 
већ израз њене неслободне воље. 

Био сам тужно радостан. 
- Ни смрт се не доказује! -- рекнем. 

И она постоји. 
- Не! - завапи. - Молим те, не! 
А-ха! помислим. А-ха! Али продужим: 
- Она постоји као насИА>е над животом! 
Погледала ме разроrачено. Неко је ван мене 

rоворио. Је ли ra чула? 
- Порећење не обавезује никоr даље од прве 

сличности, никад до последњеr закључка. 

- I;Ie - рекнем сад ја да бих је умирио, али 
се покаЈем и закључим наrло: - Потписала си 
обавезу да ћеш да радиш. 

-- Да радим? Зар те не волим? Зашто да 
радим? Ј а то не волим. 

- Да се не би замерила будућем победнику. 
Наш послодавац, победник будућности ... 

- Није ли љубав послодавац и наше бу
дућности? 
. - Да. Ако победимо. А побећује онај који ће 
Једним ударцем да ... 

У да рим у празно. Рука ми проће кроз средњи 
рам бившеr or ледала. 

-Знам. Генералбас и кухињски нож? Шта 
је тражио он у кухињи? 

- Кувао је. Зар си заборавила? 
- Шта? 
- Да радимо за Генералбаса. 
- Знам. Али рекла сам ти да не волим да 

радим ни за коrа, мили. 

- Пет. Пет. Ти не разумеш те ствари. 
-- Г л упа сам. Опр'1сти. Да ли би ти хтео да 

радим у кухињи Генералбаса? 
- Да! - рекнем обрадовано. - У прено-

сном смислу. 



-Знам. Мили, имам други предлог. Зашто 
се не бисмо хранИАИ у ресторану? Док смо млади. 
Даће ти већ повишицу. Сигурна сам. 

- Даће нам помањицу, лудо! Уосталом, пот
писала си. Мораћеш одсад да сл ушаш и спрово
диш у дело све што ти басне Генералбас. 

- Знам. А ако нећу? Ако нећу да радим за 
те твоје Басове, Баритоне и остале певаче ... и 
надимке. Нећу. Ако не пристанем, рецимо. Или 
ако ми се неће, на пример. Ти си Вел,а само. Ј а 
Каја само. Ткајмо л,убав један за другог само. 
А други нек нас се не тичу. 

- Пет! Пет! Мораш. Признавала или не, твој 
потпис постоји. Још нешто. Одсад важи само: 
док год се покораваш, ништа ти они неће, а ови 
ту - ништа ти не могу. Није забележено да је 
иједан Генералбасов агент ухваћен док је радио. 
Само кад би се успротивио и престао, они би га 
љегови, с читавим досијеом, довол,ним да га 
скрати за сто глава, откуцали Гостовој мрежи. 
И помрчини би се пружила прилика да прогута 
још једног . . . још једног . . . једног несрећника. 
Разумем. Ниткова. 

Она се насмеја гласно, неуверл,иво ведра, на 
ивици измећу неочекиваног доброг расположеља 
и хистерије. 

- Знам. Мили мој, али, је л' да, то што гово
риш ... је л' да, није? Је л' да ни то није баш 
тако како кажеш? 

- На жалост, јесте. За шездесет секунди, 
минута или сати, најкасније, неће ти таква пи
таља падати више на памет. Мораћеш да слушаш. 
За шездесет секунди. 

- Знам. Али још не морам? То је добро. Још 
сам слободна? 

- Ј а нисам. И одговарам за тебе док они 
тамо не ставе у погон све што треба да ни ти не 
будеш то: да би се бол,е борила. Имаћеш своје 
таласе, шифре, јавке, све. Лепо? 
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- Знам. Ох, разумем. Разумем. Ти ниси сло
бодан. Ни ја нисам, иако јесам, али нисам, јер си 
мој, такав какав јеси. 

- Доста с тим. 
- Доста. Знам. С чим доста? 
- Са слободом. Борба је измећу љих. 

Пет. Пет! 
-Против ље? 
- Гост је против ње. Борба траје ван нас. 
- Знам. Ако је борба и ван нас, зашто не 

бисмо на миру волели своју срећу? Уосталом, је 
л' да је то исто? 

- Шта исто? 
- Ови, они. Нико нас од љих не воли. Сви 

су равнодушни на све. Само они који се истински 
воле, они једино имају права и да раде једни за 
друге. И да се боре. И да се измишл,ају. Све да 
лепо мало помало измисле. Ј а тебе. Ти мене. Зар 
се већ не волимо упркос свему што кажемо? 

- Разумем. Нису они равнодушни. Разумем! 
Мене Генералбас воли. Он воли своје л,уде. Ра
зумем! И тебе воли. (Још мало и ужлебиће се и 
љој нови тип симболичне алке преснажног деј
ства.) Разумем. (За њено умирење.) Слушај, Кајо, 
оно што од нас као последље траже, после свега, 

више није ни страшно. Треба само скувати Госта, 
домамити га на границу и омогућити Генерал
басовим ратницима да га пренесу преко бодл,и
каве жице. Ништа више. Онда и ми прелазимо. 
И ми. Тамо. Ах, што ће му они припремити 
запршку. На комадиће ће га. 

-На шта расипамо речи? На кување? Ако 
толико већ хоћеш, добро. Куваћу, Генералбасе 
мој, ручак и вечеру. Али онда морамо да наба
вимо и бојлер. Ја се онда морам купати три пута 
дневно. Нећу да ти смрдим на запршке. Ето. Је ли 
сад у реду? Хоћеш ли да будемо срећни ИАИ не? 

- Срећни? Неразумна, мала Кајо! Треба 
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запржити такву једну зсщршку Госту, такву 
једну . . . Како не схваташ? 

- Схватам. Хоћу да смо опет заједно. Нас 
двоје. Као ни некад што нисмо били. 

- Тамо тек то можемо бити. Тамо где је све 
бело усијање обюьа. Тамо где ништа нема зидова 
а све је и сви су ипак настањени. Тамо где ће 
свака ьубав добити кућицу за себе. 

- Кућицу? Шта ће нам кућица? Имали смо 
собу. Зар нам то није било доста? Истина, соба 
није била наша, али шта мари, понашали смо се 
као да ј ест е. 

- Замисли . . . Једна слатка мала кућица. 
Непровидна одозго и одоздо. Провидна из собе 
на улицу и обратно. С доста великом баштом. 

- Макар с једном собицом за нас двоје? -
поколеба се.- Сваки пространи дан? То би оди
ста било лепо. Сваке високе ноћи? 

- Јесте. Висока и пространа, а ипак кућица. 
С разумно великом баштом. 

- Ах, да, кућица! Видела сам недавно у би
оскопу неку кућицу у цвећу, али кад сам запе
вала, сећаш се? песмицу о њој, кућици у цвећу 
на отплату, рекао си ми да сам малограћанка. 
Нисам ја то. Ни тад кад сам певушила онај шла
гер, ја нисам желела ту кућицу за себе, него за 
нас. Са слатком малом вежом да нас не виде кад 
улазимо мећу као цвокоте ситне леје и мећу вла
сторучно посаћене редове црног лука, шаргарепе 
и купуса. Сећаш се? Певала сам песму о њој, али 
је нисам пожелела. Зар си заборавио? А о њој 
нисмо сањали ни после прве целе наше ноћи, кад 
смо пред зору заспали с уснама на уснама. А ипак, 
имаш право. Треба веровати у њу. Због других. 
Да им не би сметала наша ьубав. Је л' да што 
сам глупа? Сад сам тек схватила оно што си ми 
рекао пре. Па да, ьудима увек смета оно што они 
немају. Обеhао си кућицу за нас и све. Ја ти ве
рујем. Та кућица, то је наша ьубав. 
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- Добићемо, Кајоцанго, и комадић потока. 
За нас. 

- Комадић потока с текућом врућом и хлад
ном водом? Имаш право. Биће нас једног дана 
троје, четворо, петоро. Треба све то окупати 
и опрати. 

- Ако буде могуће, добићемо и власторучно 
иско пан бунар за хлаћење л убеница. Добићемо и 
својеручно засаћен орах у чијој ћеш сенци плести 
пр иг лав к е за унуке. 

- Што волим кад гледаш у даьину. Причај 
још добијаља. Што волим кад ме гледаш као да 
нисам, као да ме не видиш скроз кроз мене целу! 

Нервирала ме та податност без отпора. 
- Добићемо мућак и гавранове! - планем. 

- Мућкове гавранових јаја. 
- Причај ми приче! - заплака. - Причај, 

лажи ме. И то је лепо. 
Сажалим се на њу. Ни симболично ужлеб

ьење усавршене алке новог типа, ето, не про

лази без потреса. Зато тако говори. Јадна мала! 
Било ми је жао: 
- Тише. Схватам те. Али тише! 
Али она је плакала наметьиво, гласно, ужасно. 
Зграбим је за раме, протресем и викнем 

гласно: 

- Куш, глупачо! 
Смири се на то у трен. Зачућујуће се брзо 

смири. Мирна је била кад је рекла: 
- Не вичи! Мили, не вичи на мене. Што ме 

тако чудно гледаш. Поглед ти је оштар као тек 
скинут с тоцила. Г леда ј ме као малопре! Шта је 
то пало на твоје раме? Бубамара? 

- Бубамара! - рекнем афоно. 
- Бубамара што доноси госте! - допуни ме 

невино, радосно. 

Уплашено пустим бубу да одлети и шапнем 
згрожен: - Госте? Или мислиш опет на Госта. 

-Можда. 
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Али откуд јој та нада у нагласку? Шта она 
значи? Подсмева ли се? Немогуће. Већ је прошло 
шездесет секунди. Хеј, симболи! Или сте немоћни 
или је она сва- једна безумна техничка грешка! 
Или је она од раније у служби непријате~оске, 
Гостове, мреже? Немогуће то последње. Ипак, за 
сваки случај упитам: 

- Подсмеваш се? 
- Бојим се само! 
Дрхтала је сад она, али је гурнем да.-ъе од 

места где смо стајали: неке сумњиве траве, али 
од жице. 

- Видиш ли, лудице? Стани! Камо ћеш? Куд 
си пошла. 

- До лубеница што се хладе на дну бунара! 
-рече немарно, туће.- До огледала. 

Како? уплашим се. - До огледала? Сва су 
скоро разбијена! -Је ли полудела? 

Мислио сам муњевито брзо. Зашто да јој ве
рујем? Љубав је једно; поверење је нешто сасвим 
друго. Испустим питање: 

-Јеси ли пошла да ме одаш? 
Али она се правила да је заборавила шта је 

рекла. Зар ја да наседнем тим удичицама? Гледао 
сам је док је говорила. 

- Хтела сам да седнем на онај камен код 
ограде. Не могу више. Ноге. Нисам навикла на 
високе штикАе. Целу ноћ. Погледај што је дивота 
овај камен. Таман за нас двоје. Ходи, једини 
мој. Ходи! 

Тако! Издајница! Зафркава поврх свега! Па 
лепо. Рекнем врло јетко: 

- Био једном један камен. У штиклама. Ви
соким ... Хтела си Госту? Или оним тамо његовим 
с којима си се вукла, признај, курво. Признај! 
Пред којима си ме ~оубила да би ме обележила. 
Издајници то увек раде. 

- Нисам. Никад. Јесте, крала сам у време 
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без штикала. Али и престала да штрика.Ј\1. ЗаУвек. 
Јесам ли то добро рекла? Онако како волиш? 

- Ј а не измиш~оам, то хоћу да знаш, и кад 
кажем: курва, то је курви и речено. 

- Ја само кажем да девојка, добро, жена, 
ако више волиш не увек глупу прецизност, не 

може нешто да уради кад воли. 

- Девојка, жена, а човек може? 
- Ни човек не може да вара кад воли. 
- Ако ни то не може, шта онда може човек? 
-Изгледа, по теби, оно што неће. Што 

не воли. 

Алка се то ужлеб~оује. Рекнем: 
- Шта мислиш, да ја из ~оубави волим да 

чиним што други мисле да треба да чиним, а ја 
то нећу иако чиним? Ја бих се поП~Dувао да је 
тако. Није. И то је срећа. Не волим те више. 

- Ве~оо! Немој то ни у шали. Молим 
те немој. 

- Не вреди још волети. Ко смо? Катапулти
рани нагоном из једне незнани у овај пред
оквирни предпростор усвојен јер још неизбијен 
докраја из Аежишта сећања, јер нетражено де
флорисан, јер тражено недефлорисан. Знаш ли да 
су зато ту сва деца старија од родите~оа? Ко кога 
онда слуша, питам те? Нероћени ту гоне младиће 
да прићу девојкама које их унапред воле. Али за
памти: то је половина. Иза нероћених су ... 

- Нероћенији? - упита наивна израза, на
рочито око усана. 

- Зови их како хоћеш, шефови су. Став~оају 
алке око грла мање роћенима и опале их на свет 
и дају им фол-во~оу, шатро-ум, тобож-машту, ту 
псеу домогућност сами да схвате и остваре сло
боду. Финта. У ствари, све предоквирно време на
рећује мрцварећи нас: »Диши! Диши! Диши ду
боко! Диши дубоко и доброво~оно!« Срамота ме 
да волим под тим: условима. Говоримо о другом. 

Оборила је главу. fiутала. Постићена. Да ли 
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што је. Радила. С Гостом. Против нас? Је ли тај 
стид био крај њене слободе? 

- Не мисли на оно што је било. Да је ва
_-ъало, не би прошло. 

-Не мислим увек на оно што хоћу. 
Одлично. То се алка ужлеб.LЪује. Коначно. Го

тово. Рекнем мирније: 
---: Хтети, не хтети - то је исто. Кад не муче, 

то НИЈе што не могу да нас онеживе. 

Али њој се мутило. 
- Па живимо. Лепо. Немирно. Страшно. Не-

срећно. И то је бо.LЪе но ништа. 
-Бити?- упитам. 
-Бити жив. 
- А бити ЖИВ.IЪИ но жив? А бити мртав? 

А не бити? 
- Још лепше је бити предузим.LЪив, задово

.LЪан, сигуран. 

Не зна шта говори. Знам ли ја? Рекнем: 
- Надолази земни плин а улица .LЪубави пуна 

непарних парова под паром. 

- Рекао си пре да ме волиш. Ј а прелазим 
преко онога у излогу. Заборавила сам да си се 
окренуо за другом, а још си мирисао на мене. 

- Земни плин. Земни плин. Јутрос смо били 
на гроб.LЪу. Биће побачених. 

-Мислиш ли да си једини који би хтео да 
сам одлучује о свом животу и у другима? Постоје 
други животи, посредници измећу во.LЪе и нево.LЪе. 

Шта то значи? Откуд јој та негенералбасов
ска мисао? Тако? Имао са.1\1 право? Па процедим 
кроз стиснуте усне: 

- Измећу Ве.LЪе и Неве.LЪе, је ли? Измећу 
мене и Госта, измећу земног плина и подземног 
сина, измећу подземног сина који је отац .LЪубо
море и море што није море без коре од бокора 
што бокоре? 

-Уморан си. Нећемо ли на спаваље? 
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-- Не теши се. Нисам ја онај с кухињ
ски:м ножем. 

- Заборавила сам. 
- То се не заборав.LЪа. Али је добро кад се 

заборави. Тад ти нисам толико одвратан да би ме 
оставила ту, потражила друге и не издала с првим 

који случајно наиће. 
- Ниси. Ниси. Ниси. Никад. Што :ме тако 

гледаш? Али прво ћу да те мало легнем као бебу. 
Моју бебу. И ја ћу крај тебе. Да те угрејем. 

Курва! Што лаже! Најрадије би ме заклала. 
Стре.LЪала радије него предала. 

- Да ме утрејеш? Ти? 
- Зашто не бих ја? Зар мислшп да сам синоћ 

била хладна? 
- Не. Не. Не! - с:мешкао сам се на силу. -

Угрејаћеш :ме. 
- Одмах ћу да телефонира:м доктору . 
- Телефонирано је кад си ме јавно по.LЪу-

била. Али доста. Сад треба бежати. Ускоро бе
жимо. Зар си заборавила? 

- Побегли смо. Да легнемо? 
- Нисам болестан. Нисам. Али не схватам. 

Ј е ли дошло до збрке у :машини времена? Ти кад 
заборавшп, ја се сетим. Ја што поменем као бу
дућност, теби је прошлост. Ти кад кажеш сутра, 
:мени је то било јуче. Зашто? Није успело"? Зашто? 
Да ниси била ангажована и пре оног потписа 
штампаним словима? 

- Доктора ћу звати због себе. Мени није 
добро. Страшно се лоше осећам. 

- Зваћеш доктора због себе? Плашшп ме се? 
- Само због себе ћу га звати. 
-Шта теби фали? 
-Мени? Ншпта :мени не фали. Мирна сам. 

Ти ниси. Ни ја нисам. Рћаво :ми је, тако рћаво 
да ми ншпта више не изгледа нормално. 

- Хоћеш ли да кажеш да сам и ја не
нормалан? 
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- Тп'? Нормалнији си од Радета, Звон~ 
ка, Црпа. 

- Месождерко! Непенто! Хвалиш се још. 
И то свим својим швалерима. 

Али тад почну да брза ју они рефлектори ко ји 
су ту од почетка прожимали ружичасту светлост. 

Њихови су се пипци муњевито и збркано пру
жали у потрази за авионом који је, невидtnив, 
зујао, зујао. 

- Зашто tnуди измишtnају ружне речи за 
ствари које то нису? 

- Зар је Звонко теби лепа реч? 
- Неког треба волети, иако звони. 
-Раде? 
- Радосни смо кад срце није незапослено. 
- Црпа? 
- · Црпла сам. 
-Света! 
- Била сам света, била сам клинка. Веро-

вала сам свим твојим речњvrа. 
- Клин се клинком тера? Сваки мушка р ац 

десет сантиметара шири у Л'::'ћима од мене оборио 
би те на обе плећке без иједне речи. Нисам поно
сан на власт коју имам над њима. Волео бих да 
сам убедtnивијих бицепса, мушкијих форцепса. 
А ти? Веровала са.м речима ... Ја речима не ве
рујем. Знам им празан звук. 

Рекао сам све то јетко, изазивачки, али нисам 
очекивао шамар. Нисам. Њен длан на мом образу 
опекао ме и изненадио више но заболео, али чим 
доћох себи, упитах, горак и уврећен, мислећи на 
ошамарену tnубав: 

- Пошто је вечност, Кајо Цанго? 
- Прескупа, ако се плаћа по ову цену. 
- Цену шамара? 
- Цену смрти. 
Кад помену смрт, ја почнем да плачем. Нисам 

могао да се уздржим. Она ми приће, спусти руку 
на мене: 
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- Ј а ти опраштам. 
- Не! - викнем и сузе ми се у један мах 

све осуше. У ставу мирно, као и увек кад почи
њем да примам нарећења, ја сам се смешио. То 
чиним кад год им се узалудно опирем. Ништа 
ново. Питали су да ли се не одвајам од Каје 
Цанге. Наредили да је не пуштам из вида за пре
осталих нам шездесет овдашњих векова а тамош

њих секунди, колико је потребно да се њена сим
болична алка најефикаснијег типа искристалише 
сама од себе и добро ужлеби око душника, тог 
димњака фабрике дисања. Не. Писања. Не. Пот
писивања. Потписала се. Имају је ипак у џепу. 
У мом неслободном џепу у тућој руци. Упркос 
свим отпорима. Њеним. И можда не њеним само. 

Погледам је. Гледала ме као звер пред отво
реним вратима кавеза, као непријатеtn, као tnу
бавница. 

Тад је тек схватим. Она ме то изазива. Све 
време. Осветоtnубива је као да је мртва. Немогуће. 
Жива је. Говори. Само хоће да планем, учиним 
непромишtnеност, компромитујем себе у прониц
tnивим очима Госта и у лепим очима Генералбаса. 
Али схватим колико сам у ствари ја сав - само 
задатак који треба извршити, колико сам везан 
алком, колико је она моја лична ствар, иако нисам 
малочас ни сам то веровао колебајvћи се да ли 
да све оставим или учиним. И поново срећан, ује
дињен с циtnем у лику задатка, насмејем се њеној 
малој детињој игрици: 

-Мислиш ли да се бол тера болом? Већи 
мањим? 
Рефлектори су престајали да журно траже и 

трагају. И зујање се стишавало. Сведена на нор
мално патролирање, два снопа би с времена на 
време полако и нечујно претресла простор. 

Одговарала је одсутна, бледа, сва као 
ускрвавела. 
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- Не мислим н:mпта, мили, ја нисам лукава. 
Ја не тражим правду. Ја волим. 

Добро. Варајмо се! Аажимо се! Живимо! 
- Волим и ја. Али друкчије од Госта, који 

брка слободу и принуду. Он се мири с крушкама 
на којима ничу само крушке. Ја бих да не ничу, 
али ако већ ничу, да вичу бар. Каква је беда ћу
тати, примати, бити кротак, чекати годину дана, 
а оно - поновио се разред живота, крушка је ро
дила крушку. А ја бих, ја бих ... Нећу да савијам 
шију пред случајем. Био сам слободан само пре 
себе. Дабоме, и пре нас. 

- Нико није слободан пре .л,убави. А она је 
обећање које треба дати и одржати. 

- Којешта. Бићемо слободни чим извршимо 
задатак. Тад ћемо се тек и заволети можда. Тек 
тад. Примам. Јутарњим возом? Разумем. Да. У 
реду. На служби. 

-Ти си обичан вадичеп. »На служби.« »У 
реду.« »Разумем.« Ти мислиш да те ја не разумем. 
Не теши ме што нисам прва остав.л,ена девојка, 
али одлазим радије но да се и да.л,е понижавам. 
Не глуми туrу, не плачи! Ти не умеш да вол:mп, 
то је све. 

-Куд си пошла? Стани. Хтела би мало да 
издаш? Неће ти поћи за руком. 

- Ти си издао мене и себе, .л,убав. 
- Јесам, Кајо. И ти си и себе и мене. Сви 

смо издани. Сви издајемо све. Све нас издаје. И 
.л,убав. И прошлост. И будућност. 

-Здраво. 
- Не можеш отићи. Остала си. Разумеј ме, 

ту си, ту си заувек. На служби! Присилити је или 
ун:mптити. Разумем. У противном уништити горе
поменуту. Разумем. Ун:mптити! (Заплачем) Кајо, 
чујеш ли шта су наредили. Генералбас тражи да 
те у противном ун:mптим. Ј а ћу то морати, ако не 
пребацимо Госта преко rранице. 

- Тако то изгледа? Тако, дакле! 
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Гледала се у најмањем огледалу, оном у дну. 
Крај сАике. Ја јој прићем с Аећа. Чудно непомич
них. Застрашујуће мирних. 

- Што си тако бАеда, тако мирна, тако ХАа
дна, тако ... тако ... Чија је та женска рука? 
Шта то стеже она у шаци? Је ли то шифра? Стани, 
да нема ту дуплог дна? Каква је оно смањена гра
ница? Дај извештај. Нећеш га предати. Скини 
ципеАу. Хм! Шуп.л,а поmетица. 

- МисАИЛа сам да то постоји само у био
скопу и у зеленим романима. 

-Рука? 
Одједном осетим мир. Знао сам шта ће рећи. 

То што је и рекла: 
- Не. Него то твоје дупло дно, та шуп.л,а 

потпетица, ти ревоАВери, те обавезе, те шифре, ти 
извештаји, те закаснеле дечје игре, та глупа 
пр.л,авштина, то преко границе. А зашто? 

Имао сам времена да спремим одговор. 
Рекнем: 

- Зато што лице не одговара лику! 
- То није разлог. 
- Убиће нас, схвати. 
- Баш да не схватим. Не разумем убиство. 
-Шта онда разумеш? 
- H:mnтa. Знам: само да сам . . . Ето. Тру-

дна сам. 

--Са мном? 
- Зашто си дрзак, миАи? Окренуо си се за 

другом. Ти, не ја. А зашто? Је АИ ти биАа Аепша? 
Во.л,енија није, ако те и привлачила в:mne. Што 
ме врећаш, једини? 

-Једини? 
А толико нас је. А толико их је. 
Да ме није сама малочас ошамарила, ја се не 

бих сам сетио да и то може кад се воАи. ААи њен 
је шамар тако постао подстрек мом самоодбрам
беном мада закаснелом, нерефлексном ударцу. 
Пром:mп.л,еном, али без предомиш.л,аја. Па дигнем 
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rневно руку и лупим је у лице пред собом, у лице 
за стакло м што преста да се· смеши и дише разби
јен о у парампарчад. Она клону, али ја нисам 
имао времена, рука ми је крвавила. Од моје или 
њене крви? Ја се унезверим од помисли на могућ
ност да то буде њена крв. Принесем је устима. 
У разбијеном комадићку најмаљег огледала ви
дела се само још њена рука. Али утом осетим 
предбол, бол. Опет наредбе. 

- Пет. На служби. Да. Разумем. Отпутовао 
је из престонице. Стигао је? Ту? Схватам. Брзо 
ћемо. Пренећу. Захвал,ују ти се унапред, Кајо, 
за све што си учинила и за ово што ћеш још 
ноћас учинити. 

Захвал,ују јој се? А ја помислио ... 
Гост је ту! - говорили су ми. - Разумем! 

Тим бол,е. Везаћемо га док спава -- спавање је 
као и бдење - подаништво. Претворићемо га у 
ропство. Пребацити преко границе иза зида. Да. 
Разумем. трихил,адетристатридесетитри. Број ње
гове собе. Одмах. 

Али Каје није више било. Ни њене руке. Г де 
си? Кајо! - повичем. - Кајем: се, Кајо! Кајем 
се. Кајо! 

Угледам је на огради тад. Пудерисала се, про
учавала се у свом малом: женском: зрцалчићу. 
Задовол,на и одсутна. 

Тако! помислим. - Тако. Весела удовица се 
удешава за другог. За кога? Тад угледам келнера 
и делимично схватим. Он је стајао с друге стране 
средњег оквира и гледао је као и ја. 

Појурим према њој. Заправо не појурим први. 
Или ипак први. Свеједно је, на крају крајева, од 
кога је потекла мисао да јој први појури у сусрет. 
Пошли смо ка њој, подiеднако удал,ени од ње, 
келнер и ја. Из супротних праваца. 
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Утом диже главу, утледа нас, цикну и препла
шена се диже. Ми се на то зауставимо, сваки 
с друге стране оквира. Обојица је зовнемо: 
»Кајо!« Уздрхтавши, стајала је непомична гледа
јући час једног час другог: затворила је очи. Обо
јица смо тад учинили само по корак ка њој. Али 
кад смо дигли - ја десну, он леву руку према 
њој, она је отворила очи и потрчала према огради 
од камена испод које, дубоко доле, као да је неко 
цедио бескрајно тамни чаршав мора што се хру
скајући вал,ао преко ситне сачме шл,унка. 

Али пре него што је стигла до ниске ограде, 
келнер се, не опонашајући м:е више, самосталан 
и издвојен, скрштених руку на грудима, испречио 
измећу ње и руба понора. Сад је она стајала на 
пола пута измећу нас, као да је она огледало у 
ком се ми имамо да огледамо. На моје, а вал,да и 
на њено највеће запрепашћење, рекао је сам: 

- Кајо! Бебице моја! Доћи! 
- Како да таква доћем? - упита га очајна, 

уверена да не може таква ни да коракне. - Не
очешл,ана сам. 

- Ево ти чешал,! -Рекавши то, он јој баци 
чешал, у крило. - Узми га! 

- Како да га узмем? Чиме? 
- Руком. Бебице. 
-Зашто? 
- Да се очешл,аш. 
-Чиме? 
- Тњ\1 чешл,ем у свом крилу. 
- Ја нисам птица, мили, ја не умем да 

се чешл,ам. 

- Бебице, не изводи ми вечито луду, пре
бићу те страшно, изгазити ребра, газићу те и по 
трбуху. Доћи! 

- Хоћу, једини! Али како? 
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- Да ниси мртва? - упита претећи кел
нер, не ... 

Доцкан. Тек тад га сасвим препознам, ако 
Кају више нисам, поружнелу и без ведрине. Био 
је то Гост, мој некадашљи делимични наредбода
вац, мој супарник сад. Целе нас је ноћи прислу
шкивао. А ја? Растрзан љубављу која је срџба и 
служба, мало сам приметио. Или? Је ли могуће 
да сам све то слепило дозволио себи у жељи да 
сам себи пружим и другу могућност . . . да сам 
себе адам и друкчије завршим све то . . . немо
гуће. Л>убав - немогуће? Па ипак. Каја је ста
јала поново као укопана, отворених уста ... Ја 
сам се, мећутим, снашао пре ње (ако је снаћи се 
-имати снаге да се промуца): 

-Госте! Ти? 
- Ј а - окрену ми се први пут гневан, опа-

сан. - Не ти. Ја, који све знам о твом прстену, 
о мрежи ниске Басове завере и анонимном писму 
куцаном на Кајиној машини. И чему писмо и 
зашто. И да си кукавица која не сме чак ни да 
изговори своје право име, ни моје. 

-Лаж. Лаж. 
Рекавши то, покренем се кад и он који на

стави да моралише. Што то не трпим. 
- Нестрпљивче! - говорио је. - Пожурио 

си да скрстиш руке. Хоћеш да се храниш, али 
стрништа да преораваш - то нећеш. Везао се ме
кушац зато за заоквирје, за друго, за лако, за 
аутоматско, за ниског Баса, тог шушумигавца 
који је увек одбијао да се провери у непробојно
сти, одмери у оствареном. Не говори, издајниче. 

- Сви знају ко је издајник. Сви знају ко 
је шта издао. Сви знају да су твоја мирења и 
твоје прилагодљивости издаја живота на помич
ној траци. 

Јесу ли то биле моје речи, или диктат? Све
једно. Одавно знам да о томе не вреди водити 

рачуна. Рекао сам још: 
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-Да, себе си издајом именовао, ти који се 
узалуд скриваш иза ствари. Тобож непробојних. 
Ни вечност то није. 

-Вечност? Мало више скромности не би 
шкодила ни храбријима, страшљивче! 

- Чему скромност кад је сваки човек сав од 
храбрости? Чему, кад је храброст актив свих ње
гових глади? Понеки се дезертер и засити, али 
храброст никад не пристаје да буде гладна и 
незадовољна. Жудња је оружје тог незадовољ
ства и г л ади ... 

-Да велике глади што разбија огледала ку
хињским ножем! Да грдне храбрости! 

Стајали смо један према другом и гледали се. 
Он с једне стране оквира без стакла, ја- с друге. 
Истовремено поћемо један на другог. Не. Пре
ћемо оквир један поред другог. Не. Један кроз 
другог. Не. Нисмо се очешали, али смо пошли 
с убилачким намерама један на другог. Мимо
ишли се, окренули један другом. Ја сам сад стајао 
испред оквира, он иза. И чудо се стало да дешава. 
Не ја, не он, него место с ког смо говорили одлу
чивало је о смислу реченог. Кад се он налазио 
на мом бившем месту, говорио је као ја малочас. 
Ј а кад сам био на његовом, био сам ограничен као 
он малопре кад ми је, насрћући на мене, рекао 
оно: »Да грдне храбрости! У њено ли ти име раз
бијаш огледала!« Али кад сам му се окренуо сто
јећи где је он донедавна стајао, ја одговорим: 

- Песницом ли се то укидају рајеви? 
- Него! -рече он с мог ранијег положаја. 

- Шта ја одавде могу? 
- Чекићем се којешта може. С оне стране 

наумљено, с ове ударено кухињскИl\1 ножем. 

У часу кад сам изговорио речи »С ове у да
рено«, налазио сам се на путу к њему. Он на путу 
к мени кад рече: 

- Лажеш! Мени није сметало огледало! 
У ствари хватали смо се. И отимали. 
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- Теби! - рекнем већ иза оквира. - И Каји. 
- Њој не! -рече испред њега. 
- Мени и Генералбасу не! - рекнем пола-

зећи њему. 
-И теби и њој! - рече он јурећи ме 

у ствари. 

- Нама! - рекох враћајући се одакле сам 
пошао, гонећи њега у ствари. 

- Г ле, молим те, »нама«? - рече у покрету 
назад на старо место. 

-Уписао се за мале паре у живот и већ 
»нама«! - рекох опет тамо где је малочас био. 

- Уверења се не праве од кошул.а, штирка
них или не! -рече. 
-А ни крв се не мења као кошу.tЪа!- рекох 

настав.tЪајући то прелажење с једне стране на 
другу. У ствари ја сам суманута желео само да 
га ухватим као и он мене. Оно што смо говорили 
није било значајно за само хтење. Али акција нас 
је, зато, делимично обележавала, но више од ње 
речи услов.tЪене местом. Није ми промакло да 
сам с једне стране огледала био насрт.tЪивији и 
глуп.tЪи; с друге очајнији и разложнији. И да.tЪе 
сам хватао ја њега тамо иза оквира, он мене ту 
испред. Али и обратно. Кад сам био на његовом 
првобитном месту, хтео сам да уништим њега 
заоквирног. Откуд ми и сазнање шта он уистину 
жели. Но и његова упућеност у све што сам хтео. 
Страшније од свега - изговарао ме је, као и 
ја њега. 

- Ј а од роћења носим алку! - рече на то 
он с мог првобитног места. 

- Другима причај ту прастару причу о алки 
»ОД роћења«! - увредим се жестоко на ту сад 
>>Његову« глупост. Стајао сам испод оквира. -
Покушај да то продаш суду. Тамо би ти можда 
та бајка и користила. Срећом, такви као ти на 
суд не долазе. Ја једини ту таквима судим, ја који 
сам са свим осталим .tЪудима она права, добра 
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страна: омећена- у реду, али њој више од про
стора који је њен и не треба да би испо.tЪила своје 
врлине непонов.tЪиве у свакодневној строгости 

којом се одржава. Само је она јавна јер се себе 
не боји, са.м:о је јава бескрајна. Другог нема 
бескраја нигде. Друго је сањај марело, које би, 
проширено, само усмрдело и наш простор и нас 

у њему. 

Прелазећи опет, учинило ми се у једном 
трену да ми је мозак остао тамо. 

- У јави, срећом, нема могућности - рече 
он мени -за твоје изговоре! 

Чинило ми се да сам то баш хтео ја да му 
кажем, али се сада оквир огледала окренуо за 180° 
и ја довршим не померивши се са праксиног супе
риорног, чинила ми се, места. Упркос свему досад. 

- Неће их никад ни бити. Шта је, Кајице, 
велика моја радости. 

- Сваћа ли се ко с тобом? - упита старећи 
и подмлаћујући се са сваким окретањем огледала. 
Наизменично млада и стара. 

-Шта си рекла?- упитамо обојица. Оквир 
огледала се још окретао. 

- Сваћу сам рекла! - рече гледајући нас 
разроко, рекао бих, удвојене да бисмо били један. 
-Видим те, а не знам шта ни како то видим, ни 
чиме, ни да ли ја то видим како се сваћаш, ни 
с киме кад си сам, ни зашто тако сам са со

бом спориш. 
- Двојица смо, срећо моја! - рекнемо, док 

се оквир огледала окретао око себе. 
- Добро, добро. У ствари ти о срећи говориш? 

И о томе. 
- Срећа је једна само. 
Ј а дигнем руку да је зауставим, али она 

настави: 

- Само се правиш и измиШ.tЪаш. А мрзиш ли 
се? Како себе мрзети? Ја то не умем. 

- Камо среће да се изМИШ.tЪам што се мрзим. 
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- Немогућ си! 
",. .Коме је то :оворl!"-а? Мени или њему. Или 

ОООЈИЦИ, с~атраЈући Једног немогућим одразом 
другог. То Је чинила док се оквир враћао својој 
првој позицији. Гост и ја наћемо се сваки на сво
јој полазној страни. Одатле сам и чуо кад је пре 
мене рекао оно што сам и сам хтео делимично: 

- Не изводи ми вечиту девојчицу. Збабила 
си се а понашаш се као шипарица. Све знам. Још 
од час.а кад си ми први пут узела кључ. Украла. 
По ЧИЈеМ нарећењу? Зашто? Признај! 

Осетим други пут ујед кајања. Као шипа
рица? Зашто? У ствари шипарица је и била. Значи 
она ме није издала. 

Зато ме и није зачудио њен одговор, упућен 
у ствари мени. 

- Ј а? - чу дила се искрено. -- Ј а не могу 
с места да се померим, а ти- краћа. Ја- крала? 
Зашто? 

. ~гЛ:едало које се утом почело опет да окреће 
НИЈе ЈОЈ прекинуло правдање. Променило је само 
њен карактер - од непокретне абуличарке, од 
уплашене свим што одрећује, постала је актив
но-ст што ништа хитно по своју ангажованост не 

t:! 
заооравл.а, иако се и време умешало, час шипа-

рица, час маторка, а - исте речи. 

- Да те проћу грчеви. Јесте, то је прво што 
сам за тебе урадила. 

Но Гост јој одговори као да се њему обратила: 
- Оставила си тад отиске. И тиме ми помо

гла. Нехотице. Остало ми је да чекам, скупл.ам 
поене и играм. На пример, шифра коју те Веља 
ноћас натерао да ми дигнеш била је лажна. И све 
што је он и раније преко тебе добијао биле су 
дезинформације. 

-Лаж! Лаж!- викнуо сам прелазећи преко 
оквира, укочен од страха да моји шефови не по
мисле како сам их намерно обмањивао у дослуху 
с Гостом. 
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Али откад је Каја, не видећи нас удвојене, 
него у двостручену сличност само измећу оног 
што бисмо рекли ја или Гост, који је, у ствари, 
бр~нио увек, ?ио где био, позиције супротне 
МОЈИМ, у мени Је стала да расте необјашњива за
буна и, шта да кријем, очајање пораженог ком
биновано са непоразивом же.л:.ом да задам пораз 
свом и нашем непријате.л:.у. 

Све што се отад стало да дешава били су 
трзаји и.рефлекси две болно рањене звери. Пошао 
сам очаЈан према Госту, као и он што је пошао 
према мени. Ухватили смо се у кости, извукли из 
клинча: ~н ми је предвићајући, парирао први 
насртаЈ, Ја њему још у зачетку други. Он мени 
напад. Ја њему осујетио његов удар. Он мени мој 
покушај да га бацим у понор иза зида. Ј а њему 
његов. Још кад сам кренуо на њега, рекао је: 

. - Револвер ти је празан. Нож у кожној ка-
НИЈИ - сломл.ен. 

Али сад, испред оглед~\.а, рекао сам: 
- Бомби је изваћен фитил.. 
Он са свог места: 
- Хотел је опко.л:.ен. На два метра испод 

зида разапета је мрежа од бод.л:.икаве жице. 
. Ја са његовог, са ког се, борећи се, изгледа 
Једино и могло говорити: 

- Да ме бациш, само бих се огребао, угрувао. 
- Не би ми побегао. Дакле, ухваћени смо! 
- И напред! Испред мене! 
- Горе, у мојој соби, чека те један хирург. 
- Ухваћени? Ти? Или ја? 
-Не треба ти хирург! -рече ужасно ама· 

торела Каја.- Ти ниси болестан! Ја сам. 
Рвајући се, пали смо на невид.л:.иву мрежу иза 

зида ограде. Чуо сам Кајин урлик: »Ве.л:.о! Је
дини!« То ми је дало снаге за све што се тамо иза 
ограде збило у магновењу. Огребали смо се добро 
обојица. Ја више по грудима, он више по лицу. 
Ни мајка га тако крвавог не би препознала. 
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Каја је ужаснута али ]\{Лада и лепа као увек 
стајала кад смо се у исти мах обојица појавили. 
Замењених одела. Не и судбина. Зато сам се и 
ухватио одмах за грло, за реч, за мисао, за осећање, 
за себе самог, схвативши да Гост, упркос спол,ним 
променама и свему, још може, да хоће, да ми 
одстрани алку, ту бурму верности целом животу, 
слободи, па и нагонима. Па рекнем, ужаснут од 
помисли да то могу да дознају и моји прстено
давци, скоро скрушено рекнем прво што ми је 
пало на памет: 

- Рекао си да не верујеш у причу о прстену. 
Немаш право. Иако изгледа да сам ту причу 
измислио да бих се оправдао пред собом више 
неголи пред тобом, ипак имаш право немајући га. 
За тебе су све приче о животу измишл,ене. 

Но како он на то, онако сав крвав и обучен 
у мене, јурну на мене, ја се уклоним његовом на
сртају, доћем на њеrово место и објаснивши све 
те промене конспирацијом, продужим промеље
ним, његовим гласом: 

- Не певај, совул,аго! Напред само! Хирург 
ће све да излечи! Крећи! Понекад се нешто до
бија и кад се најбезумнија хипотеза узме за ре
алност. Све, чак и симулације проширују њене, 
то јест наше границе у њој. Напред, да ти ски
немо прстен. 

Он онемоћа на то. Глас му се вукао на коле
нима кршећи метафоричне прсте: 

- Од тог се умире. Убиј ме радије с прсте
ном. Макар и леш, али доследан. 

-Зашто претпоставл,аш да ћу да те убијем? 
Био бих неутешан да ти се тако што деси. 

- Какво свилено срце! - продужи са мог 
места јер се рам утом сам окренуо. 

Ј а се наћем на његовом месту у односу на 
оr~вир што се опет укочио. Али он, не задржава
јући се, поће за мном. Тако да сам део свог одго-
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вара рекао с једне, де~ с друге стране оквира, а 
део кратким путем од Једне до друге стране. 

- Свилено? Утешио. Донекле. Теши ме још 
мало. Утеши ме. Пропевај! Да. Прво ћеш да 
пропеваш. 

Он рече: 
- Немам ја ни слуха ни гласа. 
- Има певача без гласа и слуха. Има и ком-

позитора таквих. Пева ј! - викнем и претећи 
поћем на њега. 

-Да нећеш целу партитуру? - упита ку
кавички. 

Ј а рекнем што би он, да је стајао на мом 
месту, месту које му је, искл,учиво испредоквир
ном, у извесном смислу донедавно и припадало. 

Рекнем, дакле: 
- Све пiифре, канале, мреже, архиву, по

следња нарећења! 
- Да! - рекне са мог места јер се оквир 

окренуо сам од себе и: - Онда и умри ако ти 
се не живи. 

- А ти? - упитам. Али тад се рам обрну. 
-Шта ћеш ми ти дати за све то? 
Опет обрта ј: 
- Под претпоставком да пристанем да се 

срозам на ту трговину и платим тим новцем. 

- Пристао си! И за твоје умирење: твоји 
бивши шефови не могу да нас чују. У дешено је 
то. Певај, дакле! 

- Хоћу. Хоћу- али окретај оквира учини 
да то он продужи моје започета »Тра-ла-ла!« При 
томе је његово »Тра-ла-ла« зазвучало спрва упла
шено, упаничено, после иронично, али у следећем 
трену он продужи суров као наредба: 

,. 

- Пева ј! - поће на мене. 
Уклоним се, заузмем му место и рекнем: 
- Певај кад ти кажем! 
- Тралалалала! - запевам. Али доће и то 
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моје певање иронично некако јер се оквир окре
нуо. Замени га суровост: 

- Говори! - викнем видећи да нам се, до
лазећи из хотела, nриб.лижавају његови људи. 
Неки су се од њих налази.ли на балкану онда још 
кад смо обојица пали иза ограде. Али шта се 
тамо иза и доле зби.ло, нико од њих није могао 
да види. Био сам миран с те стране. С Кајине 
једино нисам. 

- Говори! - поновим зато врло сигуран у 
себе и у оквир што се укрутио. Он одговори ре
чима које су склапале руке и шениле: 

- Не бих могао и кад бих хтео. 
- Хоћеш! Хоћеш! 
- Хоћу. Дабоме. Али не могу. Речи ми па-

ралисане. 

- Хтео би, је ли? 
-Да. 
- Врло добро. Довољна ми је засад :и: твоја 

добра воља. 
- Лаже те, шефе, зар не видиш? 
-Зашто бих лагао, Свето? - одговори му 

његов бивши шеф који није више веровао да је 
још увек оно пгrо је некад био, мислећи да nро
шлост nролази: 

- Не лажем. Имам ли своју вољу? Јесам ли 
и за шта крив? 

- Пристао је, Свето, јер је схватио! - рекнем 
ја с Гостовог бившег места.- И врло брзо. И не 
неинтелигентно. Нећу га, дакле, убити. Има за 
њега нешто боље од смрти. Задатак један. 

Тад му се окренем насмешен. 
- Пази, шаљем те nреко. Видиш ли то? 
- Кухињски нож? Одливак ваздуха? 
- Њим си разбио излог. 
-Кад? 
- Попгго си га узео из излога који си 

разбио руком и главом и, узевши га, насрнуо на 
други излог. 
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- Да. Сећам се. 
- Схваташ ли где ти је место? 
-Да. 
- Њиме ћеш, дакле, боцнути тамо свог б:r,ш-

шег генерала. Дубоко боцнути. Сечивом од ваз
духа до дршке изливене од плавети! Важи? -
зачудим се својим лукавим речима које су за
играле за ангажман код Гостових људи. И наста
вим: - Сам знаш да је nретерано поверење у 
друге - мајка неуспеха. Тек кад га убијеш -
бићеш слободан. Његова ће смрт створити услове 
за разумне nреговоре са наследницима nреко. 

Они ће бити исувише збуњени да не би били 
скромнији но досад и признали све наше очите 
предности над собом. Ти ћеш, разуме се, остати 
и даље тамо. То ти није сва казна, ни сва награда. 
Под језиком ћеш носити две нове невиДfоиве ку
г лице. Не реци да су од рубин ског челика. Оне 
су од симбола челичног рубина. Појачаће дејство 
дубинских зрнаца против којих су те дигли на
местивши ти у колевци још онај прљави прстен, 
ону ропску алку. Једна ће од тих нових куг лица 
примати, друга ће ти у свест емитовати моја на
рећења. Те куглице се, на жалост, не могу одмах 
да, ојачане, уткају у ткиво. Треба им шездесет 
овдашњих векова за то. Али не брини. То су се
кунди тамо. У за све неповерење, морам да те 
пребацим преко, чим ти извадимо прстен и на
~естимо куглице. Али, јасно, прво песму хоћу 
да чујем. 

- Неће он то да уради! - рече Звонко. 
Бар не пре операције. 

- Слушам те, Звонко, па се питам: што не 
бих рекао све и пре операције? - проговори 
Гост загледан у оквир, непомичан, очајан што се 
не окреће. 

Ј а задрхтим од помисли да би то оквир ипак 
могао да учини мимо моје или његове воље. Био 
сам несрећан истовремено. Јер бих ја говорио 
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као он да сам остао на свом ранијем месту. 
И рекао сигурно: · 

- Нисам ја издајник! - рекне. - Може ли 
се бити уопште издајник овако условл.ен? Како 
то б1-пи кад. нисмо никад слободни у жел.ама и 
одлукама? Јесмо ли слике из бившег огледала? 
Слике осамостал.ене памћењем? Привидно осамо
стал.ене? Је~мо ли? Нисмо ли се борили, уоста
лом, да проЈекте снова преточимо у јаву? Да је 
њима заменимо? Да они постану стварност? По
стали су. Па шта? Није онако дивна. Зависимо 
ли од стварних недивних бића сад испол.ених 
снова? Нисмо криви за нове дивоте које смо 
стали да сањамо док страх није узео маха. Будан 
- освртао се - за мном. То јест са мном. За огле
далом.никог ниј~ би~о. Ко се осврнуо? Страх. Јер 
посто~им. А онаЈ ЧИ)И сам стварни одјек, тај не 
постоЈи, замењен одЈеком претвореним у јек. Али 
некадашњи јек је нестао. И то је чудно. 

- Пред тобом је тај! - рече као закл.учак 
место мене и упита: - Слепите ли, другови? 

Јер оквир је почео био да се окреће, онда 
застао, покајао се, вратио, оставл.ајући Госта на 
страни где су одрази. 

- Не! - рекнем смирено. Али биће да 
понешто више не видИМ. Генералбас је радио на 
другом пројекту. 

Утом се баш оквир поново окрену и мој глас 
клизну у одречност поричући и моје речи и мене. 
Са свом нужном одрешитошћу зато сад изјавим: 
- У машти што је сваком, па и мени, осветл.а
вала пут као лампа, ново огледало је већ од пре 
неког времена васпоставл.ено, простори уједињени 
на нов, савршен начин! 

Они нису стигли ни да се зачуде, окрет је 
извршен, оквир се престао да окреће, стајао сам 
на страни догаћаја. 

- Никог нема иза бившег огледала! 
рекнем. 
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- Побегао је! - викну Раде. -·- Држ'те га! 
- Ту сам! - викну Гост очајнички. - Иако 

ме прошлог више нема, јер никог садашњег та
коће нема испред огледала. А ипак ту смо. Нешто 
се чудно збива с тим ту нашим полупростором. 
Збива се, мимо нас. Ко кога онда издаје? Ја? Не. 
Ти? Не. Онај који није? Како кад није? Кога 
издаје? Оног који није? Док се не видимо, нема 
нас, док нас нема, нема ни зла. 

- Имаш права, невинашце, ниси слободан. 
Ми јесмо. 

-- Сањам да ћу то бити и ја. 
- И ја сањам. Али моји снови стоје с обема 

ногама укопани у тврду ледину. 

Не. То нисам хтео да кажем. Је ли ко рекао 
то? Оквир који је покушао да се окрене, пошао, 
застао и вратио се (светао и светлуцав) на место 
што ми је задржало незавидну релативну пред

ност. У овом часу. 
- Не. И ја сањам. 
Тебе незадовол.ници сањају. Кад престану да 

се боје бабарога. Онда почињу тебе, Бабарогу 
за одрасле. 

- Зар мислиш да нема више слободе? 
- Има. И те како. И те какве. Бескрајно сло-

бодне. Под условом ... 
- Слобода на условној слободи? Слобода 

под условом? 
- Да се добро извршују нарећења. 
- Каква ми је па то слобода? 
- Наша. !ьудска. Нужна. Сањана. 
- Онда не знаш слободу какву ја сањам. 
Оквир се покрену мало. Он то искористи. 
-Да се кладимо да знам какву сањаш. 

Задрхтим, али рекнем дрско: 

-Не знаш. 
-- Ућеш у собу, стргнеш кравату, останеш го 

до поiаса, извучеш пертлу из ципеле, памук из 

пете, бисер из хартијице, нож из бисера и онда ... 
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Дрхтао сам, поновим као одјек: 
-И онда? 
- Нож у леВа. 
-Коме? 
-Себи. 
Оквир се врати мало. Праснем у нерво

зан смех. 

- Будало! Како нож себи у лева? Ком себи? 
Оквир се опет колебьиво окрену њему у ко

рист. Он то искористи: 
- Човек је оно што воли. А ти волиш Кају. 

Она је лежала на леВима под тобом. Ти си волео 
њена лева, више но своја. Дакле, нож себи у лева. 

Оквир се утом окрену мени, правде ради. 
- Јер сам знао шта спремаш. Али питај је 

шта сам јој рекао. 
-Боже мој, речи! - промуца. - Врло 

важно! - измуца, али ја се окренем остарелој 
Каји која је седела непомично гледајући још увек 
чешаь у к р ил у. 

- Јесам ли ти двапут рекао да те не волим? 
Јесам ли пре тога двапут помислио да те не волим? 

-Јеси, ужасни мој мили. 
- Алиби! - рекнем ликујући. 
-Зашто?- муцао је Гост.- Зашто? Зашто? 
Окренем му се строг: 
- Покушао си да ми је преотмеш и да је 

vчиниш својом. И? Спречио сам. Нешто касно. 
Али ипак довоьно рано да бих престао да је 
волим за оно бар време потребно да извршим 
нареВења. 

- Некад сам могао да спречавам твоја 
вршьања. 

- Ти спречавао? Била је и остала моја. 
Али окрет оквира одузе ми реч, преломи 

мисао и ја сам сад, цептећи, слушао његове речи: 
-- Никад. Она је остала верна Братку. Ти си 

знао шта је њој он значио, па ипак си је кувао 
и барио. А с почетка јој ниси ни смео да прићеш. 
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Издалека си се грчио и завидео, ьубоморан на 
све смеле који су јој прилазили и плесали с њом. 
Јунаци, ратници. Тебе није било. Ти ниси погинуо? 

- Ни ти ниси често код куће! - рекнем. -
Ја уопште нисам ратовао. 

- А ране којима се хвалиш? ЗаједНо сте ра
товали, ти и Братко, признао си. 

- Није истина. Пао сам онесвешћен, рањен 
гранатом исте ьубави. Како да му зауставим 
крв, рањен? 

- Откуд знаш да му је требало зауста
вити крв? 

- Ви сте 1\Ш то рекли после, кад сам до
шао свести. 

- А ниси чуо његове дозиве? Јесмо ли ти 
ми о њима причали? 

- Не подмећи ми кривице које нису моје. 
-Сети се чије су. Промисли мало, одшкрини 

закьучана врата. Не смеш да окривиш све ьуде 
за кривицу једног бедника. 

- Чак ни ако он себе окривьује за кривице 
свих ьуди? 

- О томе се и ради. Сваки је крив за све. 
Спетьано је све као свињска црева. 

- Није! Све је само закьучано. А кьуч 
којим се оно откьучава налазио се у једном ши
њелу! - рекнем промењен, пошто се утом окре
нуо оквир и опет ми тај окретај пружио прилику 
коју нисам хтео да испустим из руку: - Чији 
је то шињел био? Сети се. Брзо. Сети се. Кон
центрипш: се. Мисли. Брзо. Мисли брзо. 

-Твој. 
-Лежао је бачен! - рекнем брзо. - Али 

је пш:њел твој био. 
- Личио је можда на мој шињел! - одго

вори брзо. 
- Био је - рекнем брзо опонашајући фа

рове који су тражили неког и нешто. - Видео сам. 
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- Је ли то све што си видео? Говори! 
Но? Говори! 

- Видео сам и левак гранате. Тебе онесвеш
ћеног, мртвог. 

Онесвешћеног или мртвог? 
- Ти као мртав, он као онесвешћен. Ј а сам 

био у ствари онесвешћен, он - мртав, ти си 
једини устао. 

- Устао сам, тачно, али сенка која му при
тла и скинула шињел, то нисам био ја, већ ... 

Упрем прстом у њега. 
- Ја сам устао, тачно, али сенка која му при-

шла и скинула шињел њене руке, то нисам био ја. 
- Зашто не? Жив си. Он није. 
- А ти? Жив си и ти. 
- Понекад. Али сви су то понекад. И сенке 

што пужу. 

- Да би сенке пузале, неко треба да стоји 
и да их баца. 

- Сенка што је лежала скидала је сенку ши
њела са сенке мртвог човека. 

- Ја нисам то учинио! Ја то нисам могао 
учинити. 

- Сенка човека који је лежао покрила се 
сенком шињела скинутог са сенке мртвог човека. 

Зашто? Да би ти покрио себе. 
- Тебе! Тебе! Тебе! 
- Признао си! -викнем, али оквир се неоче-

кивано окренуо у часу кад сам га дотерао до 

ивице признања, себе до извора сазнања. Готово. 
Знао сам да ће он сад стојати у односу на оквир 
на мом ранијем месту. Стојао је. Рече: -Ухватио 
си себе у своју клопку. 

- Ловац сам! - продужи скромно, то јест 
самосвесно: -Сенка- си био ипак ти. Отуд си 
и постао тако осетљив на тобожње налоге алке, 
зар не? Али Генералбасова алка ништа не може у 
свету коме није нужно огледање да би постојао. 

Као опарен тргнем се сад из обамрлости која 
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ми почела да слаби вољу откад се последњи пут 
окренуо оквир. Да слаби вољу и неопходну буд
ност. Викнем: 

- Чекај! Чекај. Рекао си малочас »неопхо
дну будност«. Зашто неопходну? 

Нисам то рекао. 
- Ниси рекао, али си мислио. За мене 

је то исто. 

Осећао сам се све ужасније ухваћен у своју 
клопку. Требало је смислити нешто, извући се. 
Његови људи су нас збуњено гледали не досећа
јући се још, збуњени окретањем чије је светлу
цање шибало очи присутних и чинило све неси
гурним. Само је Каја била допола стара и мирна, 
отпола лепа и помало одсутна. Месечина је ба
цила утом на све сенку чешља који је најзад Каја 
дигла полако и продужила да гледа. 

- Ја нећу да мислим! - рече презрив од 
скромности. - Ј а не мислим. Не треба. Са мном 
су чињенице. Очешљај се, Кајо. 

- Како ћу? Чешаљ је тако велики. 
Али доктор викну однекуд из затамњеног 

простора: 

- Људи! Где сте, људи? 
- Ко то виче? - vпитам Свету. 
-Доктор. -
- Шта хоће он? Кога? 
-Мене не. 
- Ни мене! - рекне Гост. 
- Ко ти треба?- упитам га још невидљивог 

но доста блиског. 
- Тражим засад. Не знам кога- појави се 

доктор маскиран у молијеровског лекара.- Што 
је било пријатно вече на маскенбалу! 

- Наћи прво ког тражиш, па онда вречи. 
- Будимо људи! Не сметнимо с ума да су 

наше душе врло сложени органи. 

- Ј органи су у сандуку још сложени ји! 

107 



рече Гост.- Точак који има психологију не уме 
да се окреће. 
-А огледало се окреће! - рекнем. 
- Јер је нема. 
- Нема је силом прилика. 
-Као да се силом може иrла утерати. 
--А ножеви? - упита Гост гневно и пре.Ье 

оквир да би продрмусао лекара. Ја то искористим, 
станем на његово место и рекнем (а ипак сам се 
осећао несиrурно у страху да се оквир не про
дужи сам да окреће): 

- Питам за један нож. Кухињски. Нема га 
више у излогу. 

- Како страшно изгледам! А ти говориш, 
говориш, уматаш се у речи, да ме не би видео, 
јесте, знам, нисам ти више ни лепа, ни пожељна. 

- Вараш се, Кајо! - рекнем с Гостове пози
ције. - Али ако ти је криво што си остави:ла 
Братка због њега, ја те не задржавам. Он је мртав. 

- Како да те чујем када волим другог. 
Насмешим се. 
- Не, девојчШЈ;е, ја сам тај! Улогу коју сам 

ти дао одиграла си одлично. Не увек свесна да 
играш. Али на заједничку корист. Не кажем и на 
заједничко задовољство. Грлила си га, љубила. 
Али кад ми је било најтеже, мислио сам да ни 
теби није лако. Тешио сам се: чим извршиш за
датак - бићеш опет моје слатко, мало, невино 
детенце. 

- С оцем без оца и мајке, а још у мајци. За
нела сам. 

-Дете? - стукнем уплашено, али се и, 
страшно уплашен, привидно смирим. - Свеједно. 
Твоје је. Само није ли прерано још за то? Тачно. 
Прерано. Баш згодно, докторе! Доктор је врло 
добар стручњак и вичан тим стварима. 

- Не мисли да ће отац мог детета бити човек 
коме је нешто прерано а нешто прекасно. Љубав 
би ти постала прерано мука и ти би гун.Ьао во-
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лећи, као да си на присилном раду. Извини. Пре
касно је за тако што. 

Схватио сам је: волела је само мене, мене 
који, иако гостолик, остајем невезан за репове 
коњских снага Гостовог концепта такозваног жи
вота. Инвалидираног. Лишеног једног ока себе. 
У жасан ме страх тресао. НесавлаДЈnив. Ок р ет 
оквира би ме лишио потпуности. 

Гост напуни плућа ваздухом: 
.- Све је то зато што је отео девојку 

приЈатељу! 
Огледало је опет било кренуло, па застало, па 

се вратило. Плашио сам се. Лудо. Све лу.Ье. Ако 
се оквир опет ... ? Ван себе зато, зграбим хотел
ски нож с првог стола и ударим Госта у грло. Чуо 
сам Госта кад је викнуо: 

-Не! 
Али то је било пре ударца. 
Кају кад је цикнула: 
- Вељо! Твоја сам! 
Али то је било после ударца. 
Себе који сам издавао реска наре.Ьења: 

Звонко, Свето, Црпа, Раде! Кајо. Не. Док
торе! Докторе! Само да не умре пре но што 
му извадиш пријемну станШЈ;у. Што ме гледаш 
тако, Кајо? 

Било ми је јасно зашто. Обојица смо се први 
пут налазили с исте стране оквира. Били јој исто. 
Ипак не сасвим исто. Он је лежао, ја стајао. Али 
на истој страни. 

Уосталом, Каја је говорила узбу.Ьена: 
- Ти и ти - па то је да се још једном у 

месту цркне. Зашто и ти сад? Пре никад ниси. 
Свеједно, сви сте исти. Сви! Сви једно обећавате, 
друго не испуњујете. Мислиш да бих се љутила 
да нисте обећали. Не бих бар разапела једра за 
маестрал осећања. Ветра - прво ни дашка, а 
после- бура. Сва сам разбијена о лукобран. 

Нисам сиrуран да ли је то рекла и коме. 

109 



Мени? Госту? Али утом доктор поће ка мени 
држећи на длану станичицу коју је извадио из 
унутрашљости Гостовог грла. Како? Била је то 
алка. Алка? Алка мања од моје, али иста каквом 
сам замишл,ао своју спол,а око душника, али 
испод коже. Ухватим се за грло. Зар страна на 
којој се стоји даје увек л,удима у м:ираз само алке 
којима се пориче, а не рубинска зрна којима се 
потврћује? Зар сам се погрешно определио? И 
радио само за Госта, са Гостом, мислећи да радим 
против? Откуд онда противуречја у м:ени? Откуд 
моја двострука игра? Јер ја памтим, ја сам наре
ћења примао и преко зрнаца и преко алке. По г ле
дам у Госта, који је, лежећи, запрепашћено гледао 
у Кају, која се клатила, клатила и пала наједном 
као што се у смрт пада. 

- Кајо! - викнем не престајући да мислим 
на тајну алке изваћене из грла Госта, који је био 
шеф службе- мислио сам бар досад- што се 
у име рубинских зрнаца борила против идеала 
алке којој сам ја био снажније привржен, јер 
снажније подвргнут. - Ја нисам онај који гово
риш да сам. Кајо, престани. Не, докторе, пусти 
девојку. Позабави се прво издајником. По до
говору. 

Пришао сам Каји, кораком човека који је 
успео и не верује да иком може бити озбИЛ>но 
рћаво. Хирург се надносио »нада .мном(( који сам 
имао очи само за Кају и нисам обраћао пажњу 
на леr<ара. Као да је све што би он сад могао да 
учини постало неважно. Али ко сам ја? Гост? Не. 
Гост лежи. Али лежи тамо где бих ја требало да 
лежим. Бар тако сви мисле држећи ме за Госта, 
а Госта за мене. Њему је лице крваво од раније. 
На њему је моја ветровка живине боје. И то да 
бу де довол,но да би се извршила замена? Било би 
довол,но да му алкохолом очисте лице, скину моју 
ветровку. Убили би тад мене. Али то не чине. Што 
продубл,ује забуну. Имао сам разлога да будем 
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пресрећан. Нисам се тако осећао. Зазирао сам и 
далзе. На мом месту он не би. 

-Да видимо мало! -рече доктор не дола
зећи себи од усхићења.- Савршено! Савршено! 

Света је крај доктора упитао: 
-Шта је то савршено? Да видимо то пиле 

са два IVЬуна! 

- Ударио се ножем у грло, не? Али је на
правио такав рез да бол,и ни ја не бих могао. Крв 
му се одмах згрушала, и затворила вене и арте

рије. Видите, он просто и не крвави. Је ли му 
крвне судове неко подвезао? Нико! Само од себе 
се то десило. Прстен је изваћен лако и безопасна. 
Сад треба само све то лепо зашити. 

- Алка је симболична! - рекнем у паници. 
Буди опрезан, докторе. Уосталом, дај ми је. 
Али откуд Госту алка? - упитам се поново 

гледајући је~ тражећи све друга објашњења, не
задовол,ан НИЈедним. -Зар он да буде од оних 
играча без савести? Алка је права. Ево у њој и 
минијатурне пријемно-одајне станице. А то значи? 
Он да није он? Но откуд мени непромељена свест 
да сам ја онај који јесам? 

Док сам то мислио, успео сам да му ставим 
у рану другу једну, нешто већу алку. Спол,а око 
душника. Навучем му кожу преко ње. Видели 
сте? Није била друга. Исту сам му ставио у рану 
за сваки случај. Друге нема. Али душник му се 
сузио од тога. 

Догаћаји ми нису давали времена да исувише 
дуго запиткујем себе о томе ко сам. Требало је 
деловати. 

Док је хирург уживао, валзало је одговорити 
и Каји, која ми је, уздишући, шапутала, см:атра
јући одједном и она да сам Гост, а он да је Вел,а: 

- На моје грло нека стави његов прстен, 
реци доктору. То је бурма оних који се тајно воле, 
трајније неголи да су венчани. 

-Не знаш шта говориш, Kajol - рекнем 
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изводећи Госта. Изводећи г~, или мислећи да га 
изводим. Но будући или не будући он, рекао сам: 
- Мене ти волиш. Не можеш волети њега који 
ј е издао Б ратка. 

- То је само што сам била слаба, па ти се 
чинило да га је издао. Престао си да измишл,аш. 
И то је разлог. Ето докле се дошло. Сад поставЈDај 
и дa.IDe питања која секу живо тело на комаде. 
А.х, ти си се обрнуо, BeJDa није. Знам да се он не би 
светио за старе ствари. BeJDo! Не чујем те. Што си 
наједном тако миран? Не мучиш ли се више ... 
Брже тајну бурму ... Нека буде ... Нећу! 

-Докторе!- викнуо сам, осећајући се као 
Гост, не понашајући се само. Лекар се одазвао: 

-Молим! 
Ја се покајем. Није јој ништа. 
- Ништа. Ништа. Сврши прво са шпијуном! 

Све то није истина, Кајо. Уврећена си што сам 
спомињао доктора. Жене не воле да им ЈЬубав
ници предлажу киретажу. 

-Не само предлажу. Не само киретажу. Ја 
не волим неиспуњене речи. 

-Знам. Уврећена си. Али неиспуњене речи 
чине свачији живот. После- синови. И они који 
њих наставЈDају. 

-- Јесте, BeJDo! 
- Не, ја сам Гост! - рекнем због других, 

не због ње. -Али ја ти верујем. Теби не треба 
бурма да би ми била увек и свугде верна. Твоје 
је лице провидније од истине. Теби имам да за
хвалим за овај успех. Хвала ти. И не мисли да 
ти ишта замерам. Не ради то! Кајо, не шали се 
са светом смрћу. 

-Молим? - одазвао се исто хирург као 
прозван, дигао главу и укочио се ослушкујући 
напето. Онда, не чујући што је очекивао, ваЈDда, 
наставио је да ради. Заклањао сам Кају шапућући: 

- Разумем. Ти нас не разликујеш, јер још 
ниси имала прилике да се увериш да онај који 
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"----~----------- --- "_" ____ -~"----" ______ " __________ _ 

тамо лежи није од оних који испуљавају задату 
реч. Тешко ми је, Кајо. Ја нисам као он- огра
ничен. Иако сам неслободан, иако служим, ја 
волим и знам. А то је сва слобода. Јер сем ЈDУ
бави и сазнања- шта може бити надамније нада 
мном? Зато и нисам растрзан. Зато и тако лако 
одлучујем о оном што треба и што не треба. 

- Реч треба испунити, BeJDo! 
BeJDa? Нисам био сигуран да је мене имено

вала. Моје се осећање мене није изменило, моје 
су речи и жеЈDе остале исте па ипак нисам више 

био сасвим сигуран да сам BeJDa. Мада, можда 
сам ипак то био упркос свему. 

Али не знајући тачно ко сам, лакше ми је 
било да схватим да су рубинска зрнца и алка 
једно и исто средство. Једно окренуто пробијању 
непробојног, друго ослушкивању пробијеног. Је
дно је представЈDало леност појава, друго њихову 
динамику. Не само ја, сви ми носимо и алку и 
зрнца. Активизира их место на ком се налази 
човек. Човек, то једрило, тај ветар. Зато мирне 
савести рекнем: 

- Па добро. Шездесет га тамошњих секунди 
нећеш испуштати из вида. Покушаће да то време 
слободе злоупотреби, док му се нова алка не 
ужлеби, али ти се не подај осећањима и не пре
пусти варкама наде, ако хоћеш да будеш срећна 
после. Бди ј! Он ће хтети да измигоЈDи обавезама. 
Обавештаваћеш ме о свему. Питаш: како? Ако се 
добро влада, чини што треба и слуша, пребаци 
после прва два-три овдашња сата, преко гранич

ног зида, лист обичне хартије са својим потписом. 
Штампаним се словима потпиши, ако је све како 
треба. Тад ћу да доћем по тебе. Ако не, онда -
обичан потпис рукописним словима. Ј а ћу све 
време чекати пред оквиром на тај знак. Бићемо 
сигурно срећни, Кајо. А наше дете ... 

- Аагала сам те. Уопште нисам закачила. 
Хтела сам да те упознам боЈDе. За после. Ми увек 
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тако пре свега о том после мислимо. Да . . . Не 
треба ми . . . а слова . . . исто ... 

- Зашто? Кајо! Кајо! Докторе. Шта стојиш 
ту, Црп<-?. !Јомози. Када умире природном смрћу. 

ОнаЈ Је сигурно хтео да им каже »знам за 
јадац« и »Каква природна смрт, кад је свака смрт 
неприродна«, али није још могао да говори. Хоће 
ли икад? Али био се већ сетио шта заправо они 
раде с њим. Побуна није имала ни врата ни про
зор. Био је нем. Немоћан. 

- Без потписа да оде? - рече Раде. - Знаш 
да се тамо све брзо заборав1ьа- један њихов сат 
траје дуже од наших миленија. 

- Вернима је дово1ьна њихова верност. И 
тамо као~ ту, пово~и 1ьубави могу да се забораве, 
никад 1ьуоав. Она Је памћење. 

- Ова мала- верна? Сви смо је ми имали. 
- Докажи то!- викнем, али се савладам, 

постанем ироничан.- Нико јој од вас није ништа 
значио. Само сте јој подстицали ватру којом је 
волела. Не вас. Другог. 

-Кога? 
- Мене! - као хтеде да рекне онај кога су 

сматрам~ Ве . .ъом а ја сам Гостом, и рече зачудо 
скромниЈе но што сам се надао. Изговорио је то 
скромно, како то обично ја чиним кад мислим 
да нико не прислушкује. 

- Нашим се жарачима онда подстицала 
та 1ьубав. 

- Стиди се! - правио сам се равнодушан 
као што би Гост.- Је ли готово, докторе? 

- Готово. Где је мала? 
- Њој више не треба помоћ. Преко је! -

рекнем ипак тужно. 

- Што ме ниси звао, лудаче!- гневно и сум-
њичаво ме гледао доктор. - Како си је пустио? 

Плакао сам, чинила ми се. 
-Зашто? Ствар укуса! -рече Звонко. 
- Неукуса, рекао бих! - одговорим плачући. 
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--- Зар није свима долазила увек с истом при
чом о испуњењу обећања? 
-А шта то значи, мој Звонко- рече Црпа 

- неголи да је била за~ьуб1ьена у обећања, не у 
нас. Ми нисмо криви. 

- Али неко јесте. 
- Онај који је први обећао. 
- Ве1ьа? 
- Онај који је мртав. 
- Како се, Госте, не стидиш да на мртве пре-

бацујеш наше кривице? 
- Јесу ли наше баш? Јесу ли кривице? 
- Грешила је! -·рече неко од њих. 
- Није грешка волети. 
- О греху је реч. 
- Грех? Семенка смрти што цвета у живима? 

И данас, толико миленија после свих заосталих 
прадедовских столећа? 

- Изговорио си их! - рече Света. - Зна-
чи постоје. 

- Зар је постојаље само реч? 
-Да. Реч која се држи. 
-Која нас држи! - допуним га. 
- Удају ли се девојке ради удовиштва? Бити 

удовица - је ли то прави укус живота за њих? 
- Стиди се, Свето! - рекнем онако, без 

разлога. 

- У чему је онда обећање? 
- Шпијун отвара очи. 
- Операција није успела најбо1ье, али ни па-

цијент није умро! - рече лекар, одједном упла
шен: - Не убијај ме, Црпо! Никад више нећу 
старе вицеве. 

Но револвер који сам у својству Госта изва
дио, уперио сам у онесвешћеног, који је за све 
био Ве1ьа. Нисам могао да се макнем јер нисам 
Гост. Нисам могао да пуцам у Госта који је играо 
мене не будући ја. А ипак претворен у мене? 
И, што је најчудније, упркос немоћи мирно сам 
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гледао како се цев приближава мом непомиреном 
срцу које није моје било иако је изгледало да 
јесте. А ја јесам ли ја? Или сам онај који изгледа 
само да сам ја? Шта се из тога свега још могло 
да излегне? упитам се у себи. 

- Не брини, докторе! - рекнем најзад. -
Време је, шпијунчино, да кренеш за њом. Да је 
престигнеш. 

- Могу мирно да умрем - рече Гост шапа
том. - Све је како сам предвидео. И смрт. 

- Вараш се ако мислиш да ишта одговара 
себи! Ни живот ни смрт нису слични оном што 
јесу, а камоли оном што би могли бити. 

- Реч је о другом. Догодиће се оно што треба. 
И није важно ко ће урадити то што сам заКIЪучио 
да треба урадити. Ти или ја, свеједно. 

Трипут је окинуло. Три безболна али врућа 
удара у груди у часу кад је оквир прво шкрипнуо, 
онда стао да се полако окреће. Говорио сам ње
говим помоћницима показујући на њега који је 
лежао мртав. Ја? Он? Не знам више. Не зна се. 
Има ствари које се не могу још сазнати. О, 
вечно још! 

- За њим, пријате.л,и! 
-Камо? Мртав је! 
- Смрт не почиње. Од постанка је у нама. 
-Мислио сам да је живот наставак без пре-

станка, а смрт - станка. 

- Нема застанка. За мном. Најкраћим путем 
на границу! 

- Границу чега?- упита један, не сећам се 
више ни који од присутних, ни кад. Мутило ми 
се. Можда сам то ја питао. Ја? Који ја? Сви 
кажемо за себе ја, а ја који знам да сви то 
кажу, јесам ли сви? Не одговорим, дабоме, али 
Гост понови: 

- Границу чега? 
И како ни ја не одговорим, он рече мојим 

грлом као да и даље пита: 
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-Границу живота? Границу смрти? Границу 
почетка? Не заборавите: на тој је граници пре 
почетка било огледало што се пре тог претпочетка 
разбила. Они који нису стигли да се огледају 
остали су занавек незадовољни собом. Они који 
нису знали да су то могли, да су раније роћени, 
остали су такоће незадовољни собом па су с вре
меном били у стању да убијају жене. Све жене 
у оној једној коју су волели као мајку нероће
них, као сопствену вечност. За мном! 

С револвером у руци изјурим. Ја? Гост? Осе
ћао сам за петама оне који су потрчали на моју 
команду за мном. Чинила ми се да ме гоне више 
но што ме следе. Ј е ли то увек тако? 
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ТРЕНУТАК С ОВЕ СТРАНЕ ГЕНЕРАЛБАСА 

5 

Оно што је досад било лево или десно- сад 
је десно или лево: предмети, раздељци; сви су 
некадашљи дешљаци постали леваци и обрнуто; 
погрешно се устаје на десну ногу. То не значи 
да смо у свету маље аутентичном од ранијег. Ту 
смо где смо. То потврћује и светлост обострано 
једнака себи: непромељено ведра, ружичаста, 
дубока. 

Из недалека- дечји гласови. Рекло би се да 
певају подсмешљиво, али без претериваља. Песма 
се отуд чини светлуцава, а сами певачи- распо

ложени и без пакости. Дабоме, двосмислени. 
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У срцу прозирн~~ планета 
- највећа је љубав мала. 
Ах, цвет њен не уме да цвета 
пред лицем оzледала. 
Љубав је дужнИlс љубави 
ш-т;·о даје више но траје 
и једном руком кад дави 
и друzом кад душом се rcaje. 
С љубављ·у живот се здружи, 
ах, волео сам, волео сам! 
О, ружо над ружом, ружи 
што волела си мало, што кратко волео сам. 

То трње не уме да ћути, 
а никад да одzовори. 
Од пепела да л' су минути, 
од смеха - све што изzори? 
И ја сам љубећи плако 
и ја сам ужаснут био. 
Под стаклом срце је такно 
нож који ниссv.t ја био. 
С љубављу и смрт се здружи 
ах, волео сам, волео сам! 
Живо·r све ужи - тужи 
што волела си мало, што кратко волео сам. 

Из дамара крвавих киша 
што лити не престају, 
радост пљушти све тиша, 
та смрт у заzрљају! 
П реzори се зато, итс о 
од себе се проzоњен крио. 
Ти не знаш, ти не знаш како 
не живи и ко је убио. 
С љубављу нада се здружи, 
ах, волео сам, волео сам! 
Прићи. Ножем продужи 
јер волела си мало, јер кратко волео сам. 

О, ћу-т;·и, О, ћути, nути, 
не постоје више о-т;·крића! 
Зато су ужаснути 
напрсли профили младића. 
С љубављу свемир се дружи, 
ах, волео сам, волео сам! 
Минут сечиво.!ft плужи 
што волела си .мало, ш1·о кратrсо волео сам. 

Док прва строфа траје, учинило ми се да сам 
на трен видео Вељу још крвава лица, Вељу у 
некад мојој ветровки. Како мојој? Ко сам? Ко 
сам? Али граничари које ту зову људи-рефлек:тори, 
али граничари у туникама брзо су везали оног 
типа у ветровки живине боје и некуд га одвукли 
десно. Ја сам стајао где сам стајао. Је ли оно 
био ипак Гост? Ветровка је Вељина. На мени 
Гостов сако. 

У Гостовом сакоу, улазим у кадар слева за 
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време друге строфе. Проћи. ћу брзо, освртаћу се 
као да не тражим никог и ништа. Вруће је. 
Откопчавам сако, али на своје запрепашћење при
мећујем да су ми о појасу револвер у кубури и 
лисице. Брзо закопчавам сва дугмета. Осврћем се, 
место да одбацим компромитујуће оружје и онај 
симбол неслободе налик на положену осмицу, тај 
знак бескрај а. Зашто их нисам одбацио? Не ра
зумем. Јесам ли одушевл,ен? Све је тако непри
родно лепо, дивно, светло. Неприродно? Значи 
ниса..\1 сасвим одушевьен. Вел,а би б'ио? Зашто? 
Можда сам ипак Веьа, иако су ми речи још увек 
оностране. Неприродно тамо, природно је ту. То 
сам и пре знао. Да сам Веьа, не бих рекао да је 
ту светлост неприродна. 

Док се буде певала трећа строфа, Каја ће 
доћи однекуд с дна плетући и сешће на клупу 
што се налази у оном делу простора који подсећа 
на бескрајне ленотреовске паркове. Биће с једног 
профила млада и лепа, с другог непожел,на и 
стара. (Стари ли се само с једне стране?) 

За време рефрена вратићу се, спазићу Кају 
с лепше стране, притрчаћу јој, клекнућу пред њу. 
И усхићено слушати до краја. 

- Свића ли ти се песма, Кајо? 
- О, да! Врло! Врло сам тужна. Врло ми 

се свића што смо заједно. 
- Видиш да сад говориш сасвим разговетно? 

Видиш, бебице! 
Тргнем се, збуним, поцрвеним, сузим бленду 

мисли, осећања, речи. 
- Да, мили. А ти? 
- Јеси ли схватила смисао песме? - трудио 

сам се да је не именујем. 
- Постоји ли смисао кад се пева? 
И она? И она ме не зове по имену! 
- Како да не. Иако певају, они врло сувисло 

казују да човек с оне стране оквира траје дуже 
но ьубав. Он тамо не уме да буде срећан и да 

120 

воли како треба. Ту где л,убав траје дуже но 
живот, ту тек може. 

- Они не казују то што тврдиш. Нисам ни
једном чула реч тамо или реч ту. То си измислио. 

- Ја сам их чуо! - рекнем, иако сам знао 
да има право. 

- Јесте, драги ... Тамо! Ту! Али зар л,убав
ници неће бити несрећни и ту где л,убав, обрнуто, 
траје дуже од живота, и где је воьење осућено 
да воли оне који не постоје? 

Исправно. Али гласно сам рекао: 
- Како ти тако што пада на памет, Кајо! 

Несреће ту нема. 
- Нема, а воли се? - Немогуће. 
Хтео сам да јој одговорим, али нисам; уга

сила се и замрачило. 

Шта сам то хтео? Да јој кажем да има право 
или да јој противуречим? 

Кад је у следећем магновењу кратак спој уз 
познату однекуд музичку варијацију поправл,ен, 
седео сам на тој клупи сам, без Каје, а ипак нисам 
био сасвим сигуран да се налазим тамо г де сам 
досад тмуран био. Много мање парковски веле
лепан и лакиран чинио ми се сад видик. Мени? 
упитам се. Али то није више било битно. За моју 
свест о мени. Јесам ли се помирио да рај не буде 
још сасвим рајолик? Важније је да сам се осећао 
живим, у свету који, иако није у свему одговарао 
мојим ранијим представама о њему, ипак се као 
свет није супротставьао ичим битним оном што 
сам желео свет да буде да би и рај био свет. 
Немогућ другде. Остварен углавном ту. 

Углавном? 
Чему та киселина? Зашто углавном? Срамота 

је тражити од стварности да буде пл,унуто исто
ветна са одразном маштом што пројектује не
одразиво. Немогуће је немогуће! Да, скоро сам 
се нал,утио на себе. На ког то себе? На Госта који 
више није онај Гост? На Вел,у који није више 
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онај Веља? Нисам умео да именујем самоосећање 
себе. По нечему што није само одело и није Cfu'dO 

револвер и нису само лисице бескраја, могао сам 
бити сигуран да сам Гост који изводи Вељу. А 
опет . . . Вељу су одвели. Видео сам. Али нешто 
ме је бунило. Моја су осећања била аутентична, 
мој укус и суд такоће. Ја нисам изводио и нисам 
играо ни Госта ни Вељу. Ја сам био ... 

Ја јесам. Ко? Избор? 
Је ли потребно рећи да сам био пресрећан 

овде и сад, бар као Гост тамо и тад. Гост? -
осврнем се подозрива- неко зујање.- Зар ни
сам ја Гост? Је ли срећа намењена само онима 
који ту не гостују? 

Јер откуд ми страх, откуд несигурност? Зашто 
се не осећам ту као у домовини? Себе не вреди 
лагати. Зар покушавам? Не. Али како су се по
нели према мени рајани? Што како? Грдно би се 
преварио свако ко би, остајући код привида, за
кључио да је овдашњи свет нељубазан. Шта про
лазници знају о мени? Да сам емигрант. И онда? 
Зна се. »Не тумбај! Пази! Стакло!« Дакако. Шта 
то доказује? Доказује да је њихово опрезно и 
скоро одбојна држање израз врло високе рајо
љубиве свести обичних граћана простора љубави. 
Зар само то? Или и да се овде сви боје нас, оно
оквирних. Нас? Ја више нисам тамо, без обзира 
што потичем оданде. Тачно, али рекао сам н.ас, 
као што би то рекао Гост или неко ко се у свести 
изједначује с њим. Врага! Зар би тај био ту сре
ћан као ја што сам? Дуплог врага! Зар сам срећан? 
Врага кроз врага! Зар нисам? Јесам, али зашто? 
Да ли зато што јесам или што ту јесам? 

На то питање одговор не доће. 
Ах, само да се већ Каја поново врати па да 

јој кажем све то гласно, знао бих одмах ко сам. 
Бојао сам се, право рећи, да се она не разочара 
пребрзо привидним изглед ом ствари, привидном 
скромношћу пејзажа, заосталошћу архитектуре и 
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немодношћу, чак антиквираношћу одеће! Она? 
Или сам ја већ разочаран, ја који то све набрајам. 

Треба се нечег не бојати само. Нечег? Ничег! 
- Ја се не бојим своје обавезе само. А пре

остало су дужности и прислушности. 

Шта сам рекао? Прислушности? Разумем! 
Да, пријем је одличан. Разумем. Да. Разумем. 
Урадићу. 

Осврнем се блед, дрхтав. Ни ту? Као ни тамо? 
Нигде. Осврнем се. Стајао сам. Ту пејзажи 

сами ходају једнако вешто напред и назад на ру
кама и на трбуху. Они се чак врте понекад и у
круг. Зал ут а ти се овде не може. Чак и кад се све 
смири. Утом баш угледам оквире. Оквири! Знани? 
Нешто измењени. Због бодљикаве жице што их 
обвила. Тако би требало да је свуда где су страх 
и несигурност велики. Граница је граница. 

4 

Тргнем се. Учинило ми се да сам чуо један 
стари познати звиждук. Света? Шта има да 
звижди? Ако му је досадило, нека се промени. 
Чему звиждуци. Да није он јадницу већ убио? 

Радосно се окренем (упркос том нерадосном 
коментару покрета којим сам се окренуо), али на 
своје изненаћење не угледам Свету самог крај 
оквира с друге стране бодљикаве жице. Поред 
њега, стајали су и Звонко и Црпа и Раде. Откуд 
они ту? Шта траже? Је ли то замка или подсе
ћање? Подсећање на шта? Шта је то замка? Ах, 
Светина намераване убиство жене? Зашто би уби
јена жена била замка? Уопште иАи конкретно? 
Замка у коју има да упадне неки одрећени човек? 
Нико не може пропасти кроз ону замку ма ко
лико био гиричаст. Жице су прегусто испрепле
тане. Живеле бадље! Живела гвоздено трње. Жи-
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веле руже од жице! За кога онда замка- упитао 
сам се несмирен- кад ни они не знају ништа? 

Смирен, ја се насмешим: 
- Г ле! Пријатељи! - рекнем с миром што 

припада људима које је оплеменила тешко изво
јевана победа над самим собом. - Што чудно 
изгледате! Као да су вас набили на то шил,ато 
камење, птице да плашите! 

На добродошлицу Света рече: 
- У сасу смо преко главе, Госте. 
- Усошени смо! 
То Црпа, видећи како ми чућење замрачује 

радост сусрета, објасни, држећи ме и он за Госта: 
- Каја нас је све откуцала. Сећаш се, дознао 

си од Веље. Сад можеш да помислиш: истрага, 
саслушања, скандали. Новине: оволика слова на 
првој страни, а у парламенту - још гора гужва. 
Влада је предузела изванредне мере. Женске орга
низације :м:итинrују од јутра до сутра. Мислили 
смо да је нису одвукли некуд. Али главно да смо 
те нашли. Сад ће бити све у реду. 

- Да. Ту је већ све у реду. 
-Ту? То? 
-Да. То ту. Шта се чудите? 
- Али, Вељо ... 
- Веља је ... 
Покажем им мимиком где се, по мом миш

љењу, закључан и везан Веља већ налазио. Али 
одједном се сетим малочас примљеног нарећења 
и разумевајући га у ствари тек сад, помислим: 
зашто не бих и дал,е играо? У толико пре што бих 
могао тако да дознам понешто што иначе не бих. 
Сам луд да се одам? Двострука је игра нужна и 
у ово пролазно време што нас прелази кад нас 

ц оку лама не гази. 

Па ипак, изгледали су тако запрепашћени да 
се насмејем. Али док сам се смејао да сакријем 
колебање, Црпа поврати памћење: 

Имаш право! Ми тебе и тражимо. 
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- Мене? Знате ли ко сам ја? - излете ми 
сулудо питање, сулудо јер је сулудо не знати чак 
ни своје име, тај спољни знак спољњег себе. 

Црпа застаде. Као да се ипак још питао ко 
је од нас изгубио памћење: он или ја? Али Раде 
продужи пословично: 

.- Онај си који јеси. Али мушкарац треба 
~а Је увек на страни мушкараца. Ми имамо за
Једн~чке интересе, је ли тако, буразеру? А инте
рес Је ... 

Закључак се наметао, па убећен да су они за-
боравили штошта, рекнем само: 

- ... мушког рода. 
Мећутим Звонко зарежа: 
- Прави мушкарац и без тога не би никад 

навијао за мртве палафунде. Она је жива емигри
рала црвима и сенкама и одатле наставља да режи 

на све нас мушкарце. 

Но Раде настави: 
- Угасили смо га, тако ствари стоје. Зато би 

требало да Каја повуче пријаву. Ти је не испу
шташ из вида, је л' да? Што се нас тиче, ми 
извршујемо свој задатак: будни смо. 

Г ле! помислим обрадовано. - И они се преко 
боје. И они су несигурни, дакле будни. 

- Не можете веровати колико ми је жао! -
рекнем. - Али трудим се. 

Раде се на то одобровољи: 
- Знао сам да си овакав!- и стеже песницу. 

- Али ево о чему се сад ради, укратко - треба 
нам њен потпис. Нека потпише овај лист хартије. 
Штампаним словима. Како је већ једном у истрази 
уч~нила. Ништа се не може да предузме: не зна 
се Је ли оно њено признање или није. Разумеш? 
Ново признање кривице и остале детаље с кухињ
ски:м: ножем сами ћемо саставити. То је све. Узми 
га. Дигни лист. Може неко да наиће. 

На то скрстим с уживањем руке (то осећање 
сопствене надмоћности не спада само у овопози-

125 



циона и овооквирна задовољства. И преко сам то 
једном прИАИком окушао) и процедим суво: 

- Сам луд? 
Звонко се трже као опарен: 
-Бојиш се? Ах! И ти? 
То је последње рекао уврећено, кивно. Зар 

је мислио да има монопол на страх? Или, мислећи 
да сам она ј за ког ме ипак бар делимично могао 
држати, није пристајао да се бојим ја тај и такав. 

Раде као да још није схватио. Он све у вези 
са схватаљем - полако. Али он ми је независно 
од свега често ласкао. Па и сад: 

- Зар пријател,има нећеш да помогнеш? У 
рату си ме једном изнео раљена на лећима. Прво 
мене, па Звонка. 

- Ја? У ратовима које смо учили, зал,убл,ени 
у историчарку? Свеједно. Мир је сад. То значи 
да се сву вечност морамо откривати да бисмо 
бИАИ. У рату смо се, како си се то лепо подсетио 
њених речи, заиста понекад откривали из:v1ећу 
два метка. Али скривање иза маски од камених 
бункера није страшно. Хоћу да кажем није трајно. 
Кад, јасно, човек не схвата себе као госта-за
-три-дана-доста, него као вечност. Али ни вечност 
није страшна. 

-Не траје? - зачуди се Црпа и подиже 
крагну капутића. - Па што не дигнеш лист? 
Дува овде! 

-Односи лишће и друго што нема тежине. 
Тај лист. 

Звонко једва дочека прилику што сам му 
пружио да се не разочара у своју проницл,ивост 
јер је сад однекуд сматрао да ме никад није 
држао, као остали, за оног другара за ког ме је 
с осталима држао. Мислио је и пре да свако, без 
обзира ко је тај свако, треба да ради само оно 
што њему годи, јер то што њему прија мора и 
свима. Али пре бар није тако тупо био убећен да 
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целог човека одрећује само оно што не каже а 
уради или не уради а каже. 

Тек држећи се свога, окину: 
- Оставл,аш нас на цедилу? Увек си био 

кукавица! 

-И кукавице дишу на плућа!- одговорим 
несрдито. 

- Да те се не гадим, издајниче, што бих те 
фл,иснуо! 

- Астара, Звонко! Астара! -избаци Раде па, 
спреман и сад, као и увек, за сваку тучу, без 

обзира против кога, поче се провлачити кроз 
бодл,икаве жице испреплетене и затегнуте у 
празном оквиру помереног средљег некад огле
дала. Гирица! 

-Остани ту!- задржа га Звонко.- Издај
ник нема савести. Он се не каје и заседу кад 
намести. Он ништа себи никад не пребацује. 

Букне~. Ништа страшније нема но чути да те 
зову издаЈником они због којих се жртвујеш. 
~сећао сам да их не издајем, да их волим, да ми 
Је више но жао што казујемо једни другима то 
што говоримо. Кидао сам се, али шта се може 
кад се друго не може и не сме. 

- . Дабоме! - рекнем мирно. - Ту немам 
шта! Преко с~м имао. Зна ли човек да ли је ура
дио све што Је могао против оног што спутава? 

Ти себи немаш шта да пребациш тv где си. Али 
доћи овамо па ћеш видети како цнкетанери са
вести гризу ... И такве као ти. Кајао би се и за 
чисте руке које ниси умакао у крв. Али оставимо 
то. Савест једина не оставл,а никог. Под условом 
да наћемо себе. Изгубл,ене ван свог простора. 

Укочим се: залећен осмех, поглед увис, 
став мирно: 

- Разумем! Време је! Разумем! 
Одахнем, а без потребе: примаље нарећења 

не боли више. Рекнем: зато једноставно, окренут 
опет Звонку: - А ако хоћеш да знаш колико 
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ми је стало до твог презира ~ ја сам та~ који вас 
је све усосио. Не Каја. Ја сам на њеноЈ машини 
откуцао писмо што вас »усошује«, како неко од 
вас рече. Ја. ВеА>а. А Гост је ... 

Као да су то однекуд знали. Откриће мог 
имена њих није изненадило. Мене је. Да. Био сам 
уврећен сад што сам ВеА>а. Али нарећење је гла
сило: »Реци им да си Вед,а!« Шта сам могао. Рекао 
сам и био несрећан. Зар ја сав- само Вед,а? 

- Надам се да не заборавд,аш да сад - лењо 
рече Света, очајна нагласка - носиш рубинске 
куглице Госта. Дигни хартију. 

Осетим бол због оног што сам био принућен 
да им кажем, другови смо, волим их: 

- Гост туца буве измећу нокта једног палца 
и нокта другог! - нарећено ми је, на жалост, да 
им кажем.- И слуша. А ја сам слободан. Овде 
радим оно што хоћу. Нико ми ништа не може. 
Само моја савест. Зато: Пет! Савест! Али знате, 
моја је -врло самосажаА>ива? А ваша? .она не 
навија, је л' да, она је објективна као шваЈцарски 
фудбалски судија. . 

Али Света је навад,ивао све безобзирниЈе: 
- То није важно. Важно је да дигнеш лист! 

Издан или не, жив или мртав, Гост ти је заувек 
кост у грлу. Кост тежа од кости. Прави млински 
камен. Оба рубинска зрнца. 

- У поверењу: не бојим се ја ни куглица ни 
алкица више. Не делују откад сам сигуран да Каја 
воли само мене. 

- Каја?- као зачуди се Звонко.- Да ве
лике среће! Као женско - средња жалост, као 
човек - чим ућутиш, о деци забалави. Краветина. 

- Канализациона цев! - добаци Раде. 
- Цмиздри и кад јој је најлепше! 

рече Црпа. 
- Чисти шиз! - Звонко ће набусито и 

увреДА>ИВО. 

128 

- Чим види панталоне, изгуби главу и образ! 
- допуни Света. 

- Јасно да вас није могла да одушеви кад 
сама није била одушевд,ена вама. Јер ја сам вам 
је и испонамештао у кревете, не ваша привлач
ност. А није професионалка да изводи усхићења. 
Служба је служба, но она је успевала и без обзира 
на то да вас држи на оку. Што се мрштиш? 

- Могу ти рећи да је у хоризонтали држала 
очи затворене! Ни то, држање нас на оку, према 
томе, није радила како вад,а! - рече Црпа. 

- Заувек те бришем из списка оних које по
знајем! - добаци Звонко. 

- Гле, апсолутне мастИА>аре! - рекнем про
тив свог самог осећања себе, уверен да нисам 
ВеА>а, да Вед,а никад нисам био и да никад нећу 
бити Вед,а за ког морам да се издајем, варајући 
тиме своје најближе сараднике, најдраже прија
теА>е. Срце ми се цепало, али ја сам налог дисци
плиновано извршавао не знајући зашто, не схва
тајући чему и зашто је он такав. - Зар и бивше 
школско-ратне другове мораш да заводrnп у дело

водни протокол да би постојали? И да би их могао 
избрисати? 

Црпа их упита нагло: 
- Зар не видите? - избегава да одговори 

где је Каја. 
Раде ми се окрену: - Г де је. 
- Ту негде. Ишетала је цура. 
Осетим неку нелагодност због речи цура, коју 

ослобоћено биће не може рећи мислећи на друго 
слободно биће. Збуњен, у жед,и да сакријем за
буну, насмешим се, али не укочено као некад: 

- Ја нисам крив! - рекнем ипак узнемирен. 
Чак ми се учини да први пут откад сам ту изго
варам нешто без ичије жед,е да то кажем. 

- Крив или прав, где је Каја? 
- Доћи ће! - зачујем се како одговарам, 
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иако то нисам ни ја желео. Додам: -- Трчећим 
кораком. 

- Вамrшри не трче! - испрси се неко од 
њих и побледи. 

- Не! - крикнем. - Не! 
- Неко иде! -избаци Црпа.- Склонимо се! 

з 

Неко је одиста наилазио трком. Сви су они 
тад нестали уз један уплашени трзај. Вичући, ја 
пружим руке за њима, али дотакавши лист који 
су оставили на жици, диrнем га и стрпам у џеп 

као под хипнозом. Па смејући се по задужењу 
врло гласно њиховом страху, ја нисам, при томе, 
престајао да урлам и да се кикоћем ни кад сам 
приметио два непозната лица у белом. Запрепаш
ћени, они су заста.ш. Јесу ли то она двојица која 
су одвела Госта у затвор? Госта-· схватили сте? 
Конспирација! 

- Смеје се! - рече један. 
-Плаче! -забезекнуто ме гледао други.-

А огледало ће тек бити разбијена. Још није. Зашто 
онда плачеш? 

-Не! - хтеднем да их исправим.- Огле-
дала нема, значи да није било одавно разбијена! 

Они се погледају измећу себе. Један рече: 
- Шта ће временски прилог у том силогизму? 
Временски му прилог сметао! 
- Ти бркаш времена! - рече други. - Ако 

нешто не постоји већ, значи да неће постојати, 
а не и да није постојало, то јест да је било разби
јена, што би логично требало да доће на крају. 
Укратко, значи да ће огледало бити разбијена 
јер не постоји пошто неће постојати. То је бар 
доследно. 

-Врло! -рече први. 
Али, више но моје за њих малочас несувисле 
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речи, чудило их је сад моје опет прегласно несло
бодна смејање. 

-Зашто се смејеш овде?- и, окрећући се 
колеги, додаде не без искреног запрепашћења: -
Он се смеје. 

- Да га одведемо у болницу? Погледај му 
сузе. Он се не смеје, он плаче. 

- У болницу, дабоме. Он се тамо није пона
шао нормално. Он није плакао тамо, ни смејао 
се. У два сата се не урла и не ларма и не смеје. 
Је ли тако? 

- Сем тога, он ће се смејати као да је огле
дало разбијена. А где смо ми од тога. Још има 
крвавих глава да падне док се тај ЦИ.ID не буде 
остварио. 

-А плакао је као да ће се шалити, а 
неће жалити. 

- Рајанин не сме ни да жалиће, ни да туго
ваће, ни да бојаће се, ни да смејаће се. Он је гост. 

Гост? То је добра мисао. Ако ме неће разу
мети, значи да са.м: био Гост! 

И настав1nајући да се у себи играрим на њи
хов несmшатичан начин, продужим: Ако сам био, 
не значи да ћу бити, али ако ћу бити гост, значи 
да ј ecai\1 Г ос т. 

Па ми се учини да је, узимајући у обзир моја 
доста збуњена и противуречна досад осећања, 
бо1nе да их припишем ухапшеном Г oc·ry неголи 
Вељи. Утолико пре што би то било засад у духу 
примљених већ нарећења: »Издати себе!<< 

-Учинимо што морамо!- рече један. 
- .fuуди, зар ме не волите? Зар не во-

лите госте? 
- Шта му је? - упита један. 
- У два сата нико никог не воли! - одго-

вори други. 

- Два сата, анћеле, то је време равно
душности. 

То ми је, заиста, било још смешније: какви 
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конспиратори! У два сата! Цоготово ми је смешно 
било кад су се после тога бацили на мене, зачас 
ме склептали и одвукли у неку недалеку собу кроз 
чији се зид - то ми је одмах било јасно само 
од себе- помоћу једног дугмета, могло да види 
све шта се дешава напољу. 

Два сата? Па добро, зашто ја у два сата на 
два сата не бих гледао око себе очима Госта? 
А? Разумем! На служби. Разумем. Па да, не дола
зим ли с оне стране? 

Али тек што сам то утврдио, све око мене 
поста за две црте тамније, мање згодно и самим 
тим некако схватљивије. Оно што ми се дотле 
чинила конспирацијом, сад се јављало као нехат, 
равнодуmност, себичност. 

Знам да ми се све то сад чинила појмљивије 
јер су ми очи и разумеваље били везани за старе, 
навикле онооквирне мере и односе. И знао да је 
та светлост за две-три црте мање интензивна не 

зато што таква јесте, него зато што ја још гледам 
оно што је било, неспособан да видим оно што 
јесте, поготово не оно што настаје. Тад помислим: 
Ја оправдавам рај! Јесам ли Веља? 

Али један је други човек седео тамо у сенци. 
Оториноларинголошко огледалце му је светлуцала 
на челу. Ти зраци су продирали до мене, сметали 
ми, узнемиравали ме, мучили. Његов је глас био 
миран, равнодушан, ни строг, ни пријатељски, не
одрећен. Као и мој. То јест Гостов. 

-Шта си то опет урадио? 
Откуд му то опет. Ја га први пут видим. 

Рекнем: 
- Ништа. Хтео сам да се сазнам. 
- Шпијунирање није ни смешно, ни тужно, 

а ти си плакао, и ти си се смејао. И то у два сата. 
За чији рачун? 

- За рачун противсудбине. Хтео сам да 
извадим судбини очи. У њима се крије неко. 
Прави кривац. 
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-У излогу? 
- Био је преда мном, гледао ме као ја тебе. 

Шта си јој урадио? · 
- Гледао см1 и мислио како да га надиграм. 
- Надиграти судбину, како? Реч је женског 

рода, а ти си говорио о мушкарцу ког си гледао. 

Сажео си неког на ког те подсетила нека у неку 
другу која је била неко други? 

- Носи мокасине, а ван њега расути на све 
стране по свемиру - милиони босих; продаје дру
гима цигарете од којих се добија рак и прима, у 
замену за смрт што је другима нуди, здрав пше
нични хлеб; генералски нарећује јединицама људи 
да заузму неки ћувик, а не мисли на људе који 
ће да погину. 

- Колико има људи у једној људској је
диници? 

- Зависи да ли је ратно или мирнодоп-
ско стање. 

- Рецимо да је мирнодопско. 
- То је војна тајна. 
- Реци ми један број. Ма који? 
-Зар се бавиш тетка Психа-Ана-Лизом? 
-Мораш! - и погледа ме на то теШКИЈ\1 

неким сврдластим погледом. То је дуго трајало. 
Или ми се учинило да дуго траје? Тек зачујем га 
како набраја: 

- Звонко, Раде, Црпа, Света, Веља, Гост. 
у реду. 

- Не! - зачујем се да протусловим. - Место 
Генералбаса, Веља а Братко ... 

- Смешно, Братко! Он уопште не долази у 
обзир. Погинуо нам је из очију. 

- Самоодбрамбене нагоне имају и мртви! -
зачујем се како протусловим. - Њима припада 
свет, здравље и све што се у свету брани и напада. 

- А нероћени? 
- Они нису на свету. Криви су. 

Пусти на миру свет који они нису. И кри-
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шще које јесу. Мене занима .нешто што се десило. 
И тебе би то требало да занима. Није ли тако? 

- Шта се десило? - уrштам безазлен. 
- Кривица! - и продужи. - А ко хоће да 

се истински бори против зла мора да осећа сра
моту и терет добра као некажњене неправде према 
тој кривици и да буде спреман да се жртвује све 
док не буду освећена она два града. 

- Знам!- рекнем сетивши се Братка који је 
слично томе говорио па, сетивши се и свог одrо

вора, продужим: - Ј а сам крив за сваки секунд 
још преостао израб.л,ивачи:м:а. За сваки метак који 
их је промашио. За сваку руку која је задрхтала 
пуцајући у њих. Крив за обе пустиње бачене на 
она два града. Крив. Крив. Крив. Крив сам. По
мози ми да то не будем. Осуди ме. Ја сам Гост. 

Чудно, истог тренутка ми се учинило да ссим: 
поrрешио. Нисам се осећао Гостом. Заправо, било 
ми је криво исто онако као и малопре кад ссим: ре
као да сам Ве.л,а, криво што принућујем себе да 
будем неко одрећен? Кад то више нисам као што 
сам некад био задово.л,ан управо том одреД.Л>иво
шћу себе? Шта се то десило? И малочас, искрено 
вичући да сам крив, осећао сам истовремено и да 
то нисам и, не будући крив, покајао се што то 
нисам. И сад исто. Чим са.м: рекао да сам Гост, 
пожелео сам да будем Ве.л,а, али чим сам то по-

r-! • 
мислио, оило ми Је криво што сам то помислио и 

крив.л,е што сам помислио да ми је било криво 
кад сам помислио да бих волео да сам Ве.л,а. При 
чему, свака од тих примисли није имала времена 
да пусти корење. Тек што би села, била би сврг
нута. Паралелно са свим тим, мислио сам врло 
практично. Ако се издајем за Госта, значи да се 
слажем да Гост буде слободан, а Ве.л,а у хапсу. 
Зашто да не? Гост на слободи значи опасност за 
Генералбасов живот? Зашто да не? Без опасности 
се не може. 
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- Шта »Не«? - уrшта, чујући и неизгово
рене мисли. 

- Узрујава мирна савест зла! - рекнем. 
- Зло спава добро и има изврстан апетит. 

Као и добро. 
То ме и збуни и обрадова. Смешно. Зна ли тај 

лекар с ким, у ствари, говори? У реду, нећу се 
одати. Како одати? Mory ли да се одам кад не 
могу више да се скрасим ни код једног имена што 
именујући одрећује? Али ипак рекнем: 

- Ја не спавам добро, а и апетит ми није 
ништа нарочито. 

- То је зато што си изван добра и зла, кри
вице и болести. Ти си млад само. Обичан и млад 
у данима који то нису. 

Ко ли је тај кретен? Како се усућује да тако 
говори? Шта значи тај његов дефетизам? 

- Зар дани старе? 
- Кад им недостаје нешто, добијају боре 

још у мајчиној утроби. И то сваког дана од се
дам до два. 

- Шта и.м: то може недостајати у утроби 
мајке? Будућност? 

- Будућност свих досадашњих прошлости. 
Па то је добро! помислим и решим да пре

станем да конспиришем пред њим. Зато рекнем: 
- Добро је то. Одлично. Али прећимо на ствар. 
Је ли Ве.л,а, пардон, је ли Гост признао све? 

- Ве.л,а? Гост? - упита равнодушно гледа
јући у један нотес који извади из десног џепа. -
Нема тv ни Госта ни Ве.л,е. 

- Нема? Па ко је малочас ухапшен? 
- Ах, онај, мислиш? у ветровки живине боје? 
- Онај! Да. Онај! 
- Оног смо пустили кући. 
- Јесте ли полудели?- дреюнем изван себе 

од гнева. 

-Не вичи, Братко. Нисам глув! 
Немогуће да је поменуо Братка. Кога је на-
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звао Братком? Шта је хтео тиме да каже? Је ли 
хтео да ме посаветује да се, као и он, одрекнем 
Каје или ... Или да ме подсети на моју кривицу 
према њему? 

- Смирим се. Није да се ниса.\1 осећао и кри
вим, али далеко сам био од тога да сав станем и 
у то юде према коме сам се огрешио у неку руку. 

Уколико је грех имати среће у л,убави. Или 
немати је. 

2 

Но у тој ме мисли прекину мрак што се за
деси. Па нагло светлост што га спопаде. 

Али био са.\1 у том предаху таме - већ пре
сел,ен. Не ја. Видик. Соба у којој сам се налазио 
као да је нестала. Преда мном се пружало друго. 

Прво што сам видео било је исто оно: гра
ница. Али друтде ... Учинило ми се да сањам: 
неко је гурао носачка колица с исфацетираним 
полутлобусом од самог неутодног светлуцања, од 
жмиркавог изглачаног никла, од алуминија, од 
саставл,ених комадића огледала, шта ли? Пома
гали су му петнаестогодишњи пол уфетусолики
-полуанћелолики дечачић и нешто млаћа девој
чица сличног изгледа. Оно због чега ми је нестало 
даха ... Тај човек који је гурао колица ... могао 
сам по нечему бити ја, али у тоги ... Не, конспи
рација! Могао је бити Вел,а . . . Не, ни Гост, ни 
Вел,а. Али свако би, мало кратковид или доста 
далековид, помислио да је то неко од те двојице. 
И глас му је био сличан њиховом. Само: један је 
отворен именима као хоризонт, а други је затво
рен као писмо. Препоручено. Ја сам га, на жалост, 
препоручио још док сам био преко. Зар се може 
бити преко? Преко је обала реке на којој никад 
нисмо. Ја нисам никад био тамо где нисам:. Значи 
да је м:огуће да ово буде Гост, или Веља. Али не. 
Доктор се шалио. Ни он ни ико други нема права 
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да пусти потенцијалног злочинца из затвора. Док 
сам: био преко, ја сам дао све податке о њем:у. Ја 
сам га пребацио ... Аа ли ја? Свеједно, пребачен 
је овамо и својим: сам очима видео како су га 
дочекали. Својим:? Чије су своје очи? Свеједно. 
Видели су како су га спроводили. 

А ипак, признајем, ма колико све то логично 
било, бојао сам се да Гост или Веља није некако 
успео и да побегне. Зашто би лекар рекао да је 
пуштен. Аа је убијен, рекао би. Покушао је да 
побегне! Логично би било кад неко побегне да се 
каже званично да је пуштен. Побегао? Вешт је. 
Зна разне трикове. Можда он уопште и није био 
ухапшен. Бавола. Зашто? Аа ли сам се препознао 
у Госту? Ниса.\1. Да ли сам цео остао у Ве,ъи? 
Нисам. Значи, ја никад нисам: био преко, па, 
према томе, ја и не знам ко је заправо Гост, ко 
Вел,а. А не знајући их, могу ли рећи да су посто
јали преко и били у некаквим односима. Кад 
преко? Као што зна.\1о, преко никад и нигде не 
постоји и, не постојећи, нема ни становнике, па 
према томе ни Гост ни Веља не постоје, не могу 
да буду ни ухапшени: и, коначно, Гост не може 
да бу де ни пуштен из затвора. 

Можда сам, заиста, ја сањао само да сам ви
део да се збило оно што сам: мислио да је у том 
логичном простору логично да се деси, а десило 

се није јер . . . јер . . . И некој петл,ици логике 
деси се да пожели друго. Промене ради. Или 
просто јер ... Спотакне се, ножица логике изгуби 
корак, испадне из строја, попусти. Не. Не. Зва
нична верзија, она која је положила докторат, 
гласи: »Пуштен је«. То онда значи да је Веља 
побегао, Веља или Гост, и да је тај у тоги- по
бегли Веља, то јест Гост. . . Не. Није могао да 
побегне. Јер да је побегао. не би се сад, маскиран 
у другог, мотао с ове стране границе? Био би 
негде, то јест, преко. Не. Можда се он сад тек 
спрема да клисне? Хеј! Хеј! Пустите ме! Магарци! 
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А чудили су се, кобајаrи, кад са.ч им, по преласку 
границе, казао да сам био,· упркос свим приви
дима, њихов агент; затворили ме после у тај хотел 
с необично белим болничким ходницима где су 
анћели-чувари, ва.л,да, озбил,ни као бели мрави, 
говорили измећу себе: »Како је то утопистичка 
форма, колега! Уобразио да је агент!« »То је кад 
се песма будућности пева и у канцеларијско 
време. Арија позната, а речи- окрезубеле од 
старости.« Агент! Ја то не умем ни да замислим. 
То звучи страшно, подел,ено, разбијена, зар не? 
Да, то је: они штосирају и цакирају а анархоидни 
псеудо-Вел,а, вечити незадовол,ник свим што јесте, 
ту је и хоће да убије Генералбаса! Не. Не. Али у 
светлуцавој полукугли с дуп:ли_\1: дном, у тој полу
кугли коју гура а која изгледа тако невино као 
полуглобус, сигурно му нису цаке и штосови, него 
скривено убилачко оружје. Хеј! Хеј! 

Залупам опет на врата, повичем. 
Нико се није одазивао. Нико. 
За то су време деца и Вел,а-Гост, маскиран у 

другог, спустили пажл,иво (дабоме, динамит!) по
луглобус на земл,у крај оквира разбијеног огле
дала и ја га чух како шкрто рече: 

- Мистрију! 
Али мала, добро истренирана, упита најневи

нијим гласом: 
- Зар није лепше да се још играмо скривања? 
- Немам више разлога да се кријем! Мир је. 

Ја сам порастао а нисам убио - одврати Гост
-Вел,а, убица, и ја сам лепо видео како фол по
чиње нешто да ради око рел,ефа полуглобуса. 
Други дечак, радозналији или упорнији, погледа 
и рекне: 

- Штета. Тек смо почели да се јуримо. А шта 
ће то да буде? 

- Усавршенији рај! Блата! Блата, кажем! 
Вел,а је то. Његово незадовол,ство га открива 

више но што га ишта уме да скрије. 
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-Сад тек видим. Па ти, чико, немаш невид
л,ива крила као ми. Зашто? 

Дабоме! објасним све себи: значи деца су 
одавде, јер и други малишан одједном примећује 
с неглумл,еним страхом да Гост нема крила: 

-Зашто немаш невидл,ива крила? 
- Ја сам сав од крила. Дај длето! Дле-

то, кажем! 
- Јеси ли ти роћен ту? --упита девојчица, 

а други је употпуни, прецизан (патриотски их ту 
васпитавају: »сумњивце одмах пријавити«) (сад 
ће то они часком да учине): 

- А твој тата, је ли и он нема невидл,и-
ва крила? 

- Ј а немам никога. 
Мала се насмеја. 
- Леандре, колики је, а још верује да га је 

донела рода. 

Други, педагошкије расположен, објасни: 
- Тата мора да постоји, иначе те мама не би 

могла да роди. 

- Ј а нисам роћен, али сам одмах био снажан 
и свој. Воду! (Видео сам сасвњ\1: јасно како се 
при том ударио длетом по руци, посекао се и 

полизао крв са прста. Вел,а је то. Зар би симу
лирао неспретност да се не крије?) 

Шврће се насмеју. Наседају му, балавци! 
Већи рече: 

- И неспретан. 
- Воду! - вИУ..ну грубо. - Дај воду, 

кажем ти! 
Гост је то. Нема сумње, Гост. Али мања се 

окрену већем клинцу: 
-Хајдемо. Знаш шта мама каже? 
А-ха! Они симулирају такоће. Фол »хајдемо«, 

па до прве ка р ау ле. 

- Воду! - заурла Гост, али се затим Вел,а 
одмах смири, и видећи да су се деца уплатила, 
удари у мекше жице: 
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-Морам ли све сам? . 
Мања се прва сажали (Како? Зар су те учили 

да саж.а.л,еваш непријате.л:.а? Срам те било!): 
- Хајде да се играмо тате и маме. 
- Хајде! - рече старије кретенче. - То је 

лепо. Ми ћемо се свући а ти ћеш бити доктор који 
ће нас обоје да прегледа а њу и да воли. 

Доктор? Зашто? Доктор? Сумњива су и 
та деца! 

-Воли?- као да се зачуди Ве.л:.а.- Шта 
му је то воли? Волети? Волети? Знао сам ја шта 
му је то некад значило пре но што ће значити. 
Чини ми се као да ми је то већ на врху језика 
-да, нешто већ на врху језика, а опет- не могу 
да се сетим! - Ве.л:.а је говорио таквим једним 
убед.л:.ивим нагла ском да . . . Кад га не бих позна
вао, помислио бих- променио се. Ху.л:.а! Па како 
да му онда не наседну и ти клинци! 

- Ко си онда кад не знаш шта значи волети? 
- Онај који јесам:: лице окренуто лицу. 
Мала се опет уплаши и повуче старијег 

за рукав: 

- Хајдемо, он ништа не зна, он не постоји. 
Али овај рече тихо, гледајући Госта који је 

фолирантски ударао хладне облоге око полу
глобуса: 

- Не разумем. Млаћи је од нас, а има боре 
на лицу. Кад смо одАазили на час безграничне 
предфизичке обуке, није био већи од бебе. ПАа
као је у грму. 

Да, то двоје су ипак шпијуни. И то његови. 
Гост-Ве.л:.ини, помислим запрепашћен том Аеген
дом о беби у грЈ\·1У. 

- Али кад смо му посАе пришли, викнуо је: 
>>Шуrа!« и појурио. Заним.л:.иво. А сад као изми
ш.л:.а рај, а рај постоји. 

- Кад смо га стигли, гурао је већ ту полу
лопту и имао боре на лицу. 
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- Док смо га јурили, звали смо га Брзи. Је 
ли, Брзи, какав ће бити рај који правиш? Као наш? 

Клинци, ипак, биће да играју за ангажман 
прислушне службе! 

-Место вашег! -одговори Ве.л:.а играјући 
будалу, безопасну луцпрду. - Биће најсаврше
нији рај, без оквира измећу вићеног и оног који 
види, измећу непостојећег и постојећег, измећу ... 

- То блато, тај пАех? 
- Причам-ти-причу-ди-говеда-ричу. Најсавр-

шенији рај - нешто ће постојати, а нешто неће, 
без разлика измећу. Као да то све није исто и 
кад је непомешано ... Зашто правиш оно што 
већ постоји? 

- Ово је скица оног што није, а што ће бити. 
Пета скица. Последња. 

- Споро напредује та скица! -рече старији. 
- Требало би те прозвати »Спори«. 

- Хајде нешто друго да правимо, згодније! -
предложи мања а старији узвикну инспирисано: 

- Радње без излога: узми све што хоћеш ... 
Сад су дечак и његова цурица говорили брзо, 

смењујући једна другог, допуњавајући се: 
-Узми све што хоћеш и колико хоћеш: ко

лача, воћа, играчака, подводних пушака, живих 
паса, ракета бржих од светлости, птица, моторних 
чамаца, једрилица, сладоледа, млазњака или шта 
било. И све на бесплатан дуг. Дај, место раја, 
једну једину ... 

- ... улицу у којој се све же.л:.е остварују 
чим се у њу ступи ... 

- ... и иде у биоскоп без улазнице ... 
- ... јер је тамо прави рај где тата није гра-

ничар бескраја ... 
- ... и све је дозво.л:.ено и ништа није за-

брањено .. . 
- ... и свака мама г де може да сања шта 

хоће и у сате и дане које хоће ... (зајеца). То је 
рај и тамо ... 
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- ... тамо очевима не секу очне каnке да би 
не трепћући бу дно чували грашще безграничног 
(јеца). Направи истински безгранични рај у ком 
ни детлићи ни сатови не откуцавају ... 

- ... ни магнетофонске жице у ЛИI.I.Iћу магна
ли ја не откуцавају. . . (јеца) ... 

- ... где се мама не вуче по кући с пешки
ром око главе која боли ... 

- ... где се ШIIајзови не закл,учавају и тегле 
са слатким не покривају ... 

- ... г де ни маме ни учитељи не туку и не 
приморавају да се уради оно што се ниједној 
девојчици не ради ... А шта ти је ово? Трава? 
Па још зелена. 

- ... И то ми је нешто: толико муке да 
би измислио- шта? зелену траву. Или, рецимо, 
кухињски нож из излога. Као што то у школи 
радимо. Баш си, Брзи, постао прави споро
горећи штапин. 

- Дабоме, ти си само прецртао оно што већ 
ионако постоји, а то, мој »Споробрзи«, уме и 
свака магнетофонска жица у лишћу. 

- И остали жичани папагаји. Зато, кад већ 
нешто правиш, онда буди разбацанко, па ми 
измисли нешто растурено, што још није било. 
Нешто ново, иначе ће игра досадити пре но што 
куцне час да поћемо на вечеру у обноћиште. 

-Али да то ново не буде само кобајаги ново 
као што смо ти ми говорили. Него промишл,ено 
ново. Иначе не вреди прљати руке блатом, ни 
грепсти их о оштре бридове плеха. 

- Ни знојити се. Сав си макар. 
- Пусти! Моја ствар! - одбруси Гост с лаж-

нам брадом. - Али чиме се ви бавите, свраке 
анћелске? Немате појма шта је то одговорност, 
а шпијунирате. Јесте ли агенти? 

Дабоме, Веља је то. Издала га та реч коју 
овде нико не употребљава у правом смислу. Да
боме, из разлога конспирације. 
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----------------------------------------------

-Агенти?- зачуди се дечак.- Знаш ли ти 
шта је то? На врху ми је језика. Нешто као ... 

- lЬубав? - рече цурица. 
-Не. 

- Не? - упита Гост који ту реч увек схвата 
тривијалне и на свој сурови начин. 

- - Мислим да ми је неко причао да је упозо
ришту гледао нешто што се догодило пре шезде

сет милиона година и да се у том позоришном 

парчету спомињало то име, то ... агент. 

-Можда је то име неког глумца - рече 
мала- а ти ... 

- Глумцу је свеједно шта игра ако то све
једно што игра чини славним његово име. Аген
тима је име било свеједно, али није им то било 
зло које су чинили. 

- Којешта. Како се може знати зло и чинити 
а не покушати да се спречи? - упита Вељолики 
као да игра против Гостоликог. 

- Не знам. Али знам да се у том утопистич
ком парчету фетуси неће звати људи као што ће, 
па ни анћели као сад. Звали су се агенти. Јесте. 
И носили су нешто ... како је рекао да се то 
нешто зове, није ... половере ... Зове се на ... 
ле . . . јесте, ле . . . носиће Аеволвере. Носиће 
леволвере. 

- Ј е ли то било пре наше ере? 
- Не, после. Ах, ти! Може ли бити нешто 

што неће бити ако може већ бити нешто што 
више не постоји? Све си заборавила за време 
распуста. Биће тада зими зима. 

- Ја нећу да носим леволфере кад је зима. 
Половер више греје. ААи ја нећу ни да буде зима. 
Мени се зима не свића. 

Псеудо-Веља диже утом главу и зовну малу 
прстом: 

- Шта си реКАа? Не свића? Ни теби се овај 
пројект раја не свића? 

- Дабоме . . . Свића . . . То јест не свића. 
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- Ништа ти, значи, није добро на тој МОЈОЈ 
петој скици? Али мала си ти још да судиш о 
томе . . . Нико то још не може. Тек кад свима 
отпадну невидљива крила, онда ће сви и увидети ... 

- Зашто да нам отпадну крила? 
- Сувишна су кад су невидл,ива! -рече Гост. 
-Крила? 
-Какви ћемо изгледати без њих? 
- Нико се неће окренути за мном кад идем 

у школ у а не машем њима. 

- Машеш?- зачуди се Веља одајући опет 
своју тућинштину, оностраности настраност. Да 
је рајанин, знао би да овде девојчице у пролазу 
невидљиво машу невидљивим но постојећим кри
лима. - Ако су невидљива, нико их не види! 
-рече. 

Будала! 
- Не види их нико, али сви осећају да 

машем њима и сви се окрећу за мном јер знају 
да постоје. 

Дакако! Открила га! Вешта цурица. 
- Јесте, тако је како она каже. Ја се окре

ћем за њом. И то је савршено. Окретати се за 
њом - рај, укратко. Савршено. Пропелерно. 
Турбомлазно. 

- Обртали су се као пропелери - то да је 
савршени рај?- упита Гост.- Рај савршен?
то сумњало могао је не бити Гост већ Веља. 
Савршен? 

-Јесте. 
- Није. Није, чико! Леандре, види, он 

се љути. 

Гост, дабоме. 
Знао сам и ја шта значи оно стезање вилица. 

Знао сам га ја плаховитог, али и лукавог. Као 
самог себе. И дивио му се. Некад. Давно. Пре ра
скида и лома. Али сад, то је тако друкчије. 
-Ни пети ми пројект не вал,а? - плану 
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суздржано. - Добро, онда. Ех, моја критичка 
публика, гледај: на! 

Рекавши ово »На«, он поче да удара ногом 
у полуглобус. 

-Зашто то рушиш кад није ни готово? -
упита мала. 

Веља засикта: 
- Направићу нову скицу. 
- Ни он не трпи критику, Леандре. Мора да 

компонује песмице као ујка. 
Стварно, Веља компонује. Не као ујка. Тек 

ће да се упише на академију. 
Иако је већ био мање бесан, Веља је систе

матски ударао у глобус. А мени су одувек сум
њиви системи. Да није то ипак Гост? А то све 
с музиком- изговор? Јер чим Гост разбије полу
лопту, имаће скривено оружје на домаку руке. 
Али мала, сажал,ивија, не, виталнија и бистрија, 
свесна тога завапи хватајући га за ногу и руку: 

-Не дај му, Леандре, да руши. Кад би се 
рушило све што не вал,а, не би остало стопе тла 
под ногама. 

Одлично, треба изгледати невин док не стигне 
стража прислушне службе. 

Леандер се баци и обгрли му другу руку 
вичући: 

- Немој, чико! Флоријана ће да плаче! 
- Пустите! Балавци! Ја сам стварао, ја 

рушим. 

Држећи га сад за ногу, Леандер је викао: 
-Моја је тетка, пре него што је отишла у 

психоболницу, говорила да ће се убити ако се рај 
не поправи. Сад су је пустили оданде. Поправили 
су њу, па је задовољна оним чим је била незадо
вољна. И тебе би требало тамо, пре но што све 
не уништиш. 

- Не дам ником да ми ишта брани. Градим, 
разграћујем - моја ствар. 
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- И наша. Боље би било да још играмо шуrе. 
Шуга! Ухвати ме. 

- Не. Још боље је да се играмо тате и маме. 
- И доктора. Она ће те волети, али ти ћеш 

њу да убијеш. 
- Зашто? - зачу ди се лажнобрадати Веља 

правећи се невин као што се то прави сваки кри
вац. - Ако је волим, што да је убијем? Волим? 
Сад знам. Али зашто да убијем ону којој дугујем 
захвалност за свој, рецимо, живот? 

- Не знам што, али то се ради у оном позо
ришту што сам вам испричао. 

- Да ли за живот треба дуговати захвалност 
- насмеши се цинично. Тако би Гост. 

Мала престаде да се игра. Као да порасте кад 
рече патетично и искрено: 

- Сви тако с нама женама раде. Прво сви 
лепо, удварају се, после постављају бајаги мудра 
питања. Не само у позоришту. То све девојчице 
причају. Мушкарци после немају разумевања за 
жене. А онда, љубоморни су. 

Куд то ЦИЈЬа? Шта све то значи? Еј, при
слушници! 

-Ја нисам! -рече Леандер. 
- Ни ја! - викнуо сам, али ме нико није 

чуо. Продужио сам зато, неважан себи, да при
слушкујем само. 

- Вас би ваљало преко колена! - опет се 
као разјари Гостолики. -Па по пенцету. 

-Он руши, Леандре. Опет. 
- Не руши оно што не постоји. Што ће по-

стојати! - викну и Леандер. 
- Не постоји? Је ли? Погледај! Постојаће ли? 
Вељолики се сагнуо, узео комад стакла и при

нео га лицу Леандра. 
-Шта видиш? 
-· Посеrшо си руку, чико! Крв, Леандре. Крв! 
викала је мала хистерично као да је велика. 

Али Леандер, не обраћајући пажњу на њену вику, 
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погледао је у огледало и, с неспретном још али 
мушком галантношћу, изјави: 

- Видим Флоријану која ми стоји иза лећа 
и хоће да види све што ја видим. Видим је у зеле
нилу и у облацима што се заводнички њој смеше 
и машу јој рукама. 

- Не то. Видиш ли себе? 
-Да, своје лице окренуто свом лицу. 
- Видиш ли своје лице окренуто свом ствар-

ном или свом нестварном лицу? 
- Откуд бих ја толико знао? 
- Предуго ни ја не знам сазнајем ли себе 

стварног нестварним: лицем које ме посматра из 
таквог левка, или обрнуто. И шта? Уз помоћ тих 
парчића у којима ничег нема кад ништа не стоји 
пред њима, ја да вечито откривам постојеће и 
живо? Зашто не бих откривао живима оно 
живље? Зашто не бих и обрнуто, па најживљим 
и оно што не постоји? 

- Не разумем све, али ... 
-Ни ја. 
-Али ако је огледало мртво, зашто га 

разбијаш? 
Хтео сам да одговорим, али ме маскирани 

Гост предухитри: 
- Хоћу огледало које не гледа само иза 

мојих лећа него ми дозвољава да и ја видим иза 
његових. И оно преда мном, не само себе, и оно 
за мном! Будућност хоћу! 

Откуд Госту та мисао? упитам се запрепаш
ћен. Откуд му она кад он тако не може да мисли, 
ако хоће да буде Веља који јесте. 

- Ми смо учили да ће прво огледало бити 
разбијена тек кад се рај издвоји и одели 
од осталог. 

- Одели? Није истина! Рај постоји одувек 
одељен. Било би зло да такав остане. Неће. Не 
дам. Треба орајити и остало. Или уосталити и 
рај. Иначе неће бити ни осталог, ни раја тог стал-
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ног и несметаног проналажења раја. А огледало 
је . постој~ло пре сваког покушаја правог раја 
КОЈИ и НИЈе од првог новог пројекта окушан про
тив њега, огледала, да би оно прошл.о, иза нас, 
задржало предиости над оним што није још сти
гло, што се стварно налази испред нас, скривено 

тњ~ непрозирним стаклом. 

- Јесте, Леандре, има он права. Неко ће не
видљив замахнути ножем на једну жену. Неrю 
скривен иза огледала. 

- Да. Али то је песмица далеке будућности. 
Њу ни-::мо још учили напамет. 

---: Можда је ти ниси учио. Ј а јесам. 
- Замахнуће ножем на једиу жену, јеси ли 

то рекла?-упита Веља узнемирено.-Јеси ли? 
- Да, огледало ће се разбити од замаха и 

жена ће пасти пред том жељом као да ју је нож 
већ избо. Али шта ти је? Шта му је? Ја се бојим. 
Бежимо, Леандре. Види како страшно гледа. 

- Стани! -- заурлао је Веља Гостовим гне
вом.- Станите! Шта си рекла? Понови! Реци је 
ли она још жива? Је ли жена још жива? Жена 
- то си рекла? Жена? То је реч коју тражим. 
Каква чудесна реч. Витка. Лепа. У миља та. Реч 
:иго ми сву вечност стоји на врху језика. При
ртна. Нежна. Почетна реч. Жена. Жена? Шта је 
то жена? Не знам још тачно. Гле, па то има везе 
и с оном другом речи одмалочас? Ето, сад не могу 
да се сетим те речи одмалочас. И она ми је на 
врху језика. Била је слична жени. Јесам ли 
жену икад волео? Волео? То је она реч коју сте 
споменули. 

- Волео? Волео! - питао се тај који није 
био Веља већ Гост.- Чудно. Знам све шта та реч 
значи, а сам нисам још волео. Л>убав? Постоји 
ли то већ? Сигурно постоји кад и историјске пе
смице далеке будућности говоре о жени која је 
прошла и пала. Али, ако је пала, она не постоји 
више, а ако не постоји више, како ја ниједНу 
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нисам раније видео и знао кад је још постојала? 
Али како да је и знам кад сам се огледао све 
~реме у потрази за решењем? Како да се проби
ЈеМ до закло~еног, до ж~не,... иза непровидних 

лећа огледала? Да, можда Је оила иза огледала, 
:можда . . . Па то и кажем. Место да посматрање 
ограничи, треба му омогућити поглед преко двоје 
лећа, треба оживети мртво, учинити прошлост 
присутном као што је то већ будућно-::т. То. 
Децо! Децо! 
. Постајао сам несигуран. То ·- Гост? Личио 
Је на Вељу с времена на време, али говорио је као 
неко други суверенији, као ... Управо зато одлу
~м да Је то и!!ак Веља. Зар се не понаша као да 
Је то његов НаЈзад простор? Али зашто симулира 
и изводи другог неког? Има ли разлога да се 
крије? Ко? Гост? Не, нисам налазио решења. 
Утолико их више није било што сам, тражећи 
стварни идентитет тог Веље или Г~-та, постављао 
себи и питање: Ко ли сам ја тако неомећен ира
сплинут да се на тренутке откривам не само у 

њима двојици него и у фетусима и свњ\1а: од 
људи-рефлектора до човека с оториноларинголо
шким огледалцем? 

l 

Хеј! Хеј! викао са.м док су деца бежала, 
уплашена од његовог одЈедном суманутог, грозни

;авог изгледа. Држећи длето над гЛавом, гледао 
Је укочен неко време за њима. Онда се насмејао, 
па се, опрезан, обазрео. Поглед на жице урамљене 
оквиром некадашњег огледала измами му уздах: 

- Граница! Проклетство! Свуда -она. Где 
год погледаш- жице. Све их има. Мисао, жеља, 
лице. Али, срећом, нигде никога. Ни с ове, ни 
с оне стране. Ничег видљивог. А зашто постоји.м: 

ако не да укидам излишно постајању? 
То ме је, признајем, превазишло. Коме то 
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говори? Нашим упшма? Својим? Зар и њих треба 
варати? 

Осврнуо се још једанпут-двапут и онда 
одлучно пришао жици, погледао је, покушао да 
је склони бодл,икаву, прегусту, као зид с неко
лико рупа налик на буше и с једним већим отво
ром као омањи прозор, али и он укрштен двостру

ким редовима жица у облику решетки. Вирнуо 
је у таму пред собом. 

- Гле! дабоме! Иза леьа бившег огледала 
мрак је, али бар видим тај мрак иза њега. Пре 
нисам. Одлично. Не. Није одлично. Ја не видим 
истовремено тај мрак испред себе и светлост иза 
својих леьа. Обрнем ли се, видим оно што је пре 
било невид..<Ъиво, али не видим више мрак мало
час преда мном. Требало би ујединити лице и 
леьа, а не обртати се и окретати. Како? Слутио 
сам, та жица и те рупе не могу да се склоне: при

куцане су с оне стране. Значи ли да су се и те 
жице место ранијег огледала јавиле као само
одбрамбени нагон простора иза оквира? Значи 
ли да се то животни нагони противе уједИЊењу? 
Треба ли силом, ако не милом, уверити просторе 
и времена да немају разлога да се бране? Нико 
не угрожава више никог и ништа. УједИЊење је 
слобода што долази. 

Пратио сам га збуњеног и узбуьеног, помало 
радостан што ће да страда, али и помного упла
шен и узнемирен. Нисам разумевао више ни тог 
непријател,а дотле јаt:ног, ни тај пријател,ски, 
рекао бих, чин и рациончин, досад бар ван свих 
упитника. Г леда о сам како иде поред жице, како 
је дотиче, покушава да размакне, разуме, откачи, 
објасни. Па ипак, моји су рефлекси остајали на 
висини вишој од мојих интелиrентних осећања. 
Они нису заборављали да и ту моју забуну, као 
и оно што је њу изазвало, неком откуцају и јаве. 
Окренем дугме апарата сасвим несвесно - и по
ново се осветли тачно оно ме..--rо на ком су се пре 
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свега тога биле јавиле главе усошених швалера 
на зиду крај оквира. Али место њих, на своје са
свим згроМЈЬено и грцаво очајање, препознам 
свуд присутног непријатеља. Псеудо-Вељу. Госта. 
Али овог пута обријаног, у мојој ветровки и још 
увек истински крвавих груди и крвљу замазаног 

лица. При том се светлсл;т делимично упалила . . -= . 
и у МОЈОЈ соои, и Ја крикнем не успевши да се 

савладам: 

-Ипак и ту! Ипак ти! 
Су:м:ње није више било ни могло бити. О сум

њи више није ни реч. О очајању говорим. О оном 
великом и дубоком које одреьује. 

Био сам опет одреьен и, чинила ми се, пред 
њим бар помирен с тиме да себе, привремено бар, 
сведе:м на име које су ми други дали. Срце ми је 
тако снажно залупало, на то сазнање, да му је 

он чуо л упњаву упркос зиду простора и времена 

измеьу нас, чуо и дигао поглед. Наше су се очи 
среле. Зашто? Можда је и он располагао једним 
истим таквим апаратом? Можда се и он налазио 
у једној соби? ЗаКЈЬучан. И ко зна где он то мене 
и како он то мене види? Али његове су речи, 
изговорене тихо, мада увредљиво, можда чак и 

подсмешљиво, учиниле неумесним моја самоза
питкивања: 

- Шта сам ти рекао? Разочарање на првом 
кораку. Затворило те? Убио си га? 

Је ли могуће да онај малочашњи у тоги није 
био Гост? Колико онда П'_;еудо-ингениозних а 
излишних претпоставки. Колико зебњи сувишних, 
реално отцвокотаних. Па ипак, убиквитет је атри
бут сваке службе. Па и непријатељске. И овај је, 
можда, Гост колико и онај. Али онај псеудо-Гост 
тамо крај границе хтео је да размакне жицу и 
уједини просторе, а овај сад овде- још суге'_;тив
нији од оног - прети. И ако ништа друго, та ње
гова претња ме је аутоматски помирила са једним 
именом. Јасно, не са карактером и свим чиме име 
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спутава и затомљује биће. Узалуд, дабоме, претње. 
Ту где сам, осећам се, одједном, безбедним. Први 
пут откако постојим упућен на себе само, ја имам 
шта да браним а да ме суфлери не подсећају на 
текст улоге. Ако тако и није сасвим, ја хоћу да 
се осећам као да тако јесте. И одиста се и пона
шам као да тако јесте. Зато рекнем: 

- Ту уопште не затварају, Вељо. То је прво. 
А друго - ја немам кога да убијем. И треће ... 
Разочарање се своди на бржу или спорију прила
годљивост. 

Он се намршти и ја осетим да сам, у претс
раности свог још увек живог отпора ма каквом 
одрећењу што не извире из мојих жеља, сву го
дишњу производњу шећера сасуо у бескрајну 
посуду с једним исцећеним лимуном на дну, и 
толико пресладио ту сумњиву лимунаду тих 

ионако сувише светлуцавих ствари, да t:ам и оно 

очигледно лишио очигледности. Да. И истину
уверљивости. Мећутим, треба - укорим се чу
дећи се том укору - мислити на одбрану раја, 
на - ако очи не варају - неизвршени задатак 
довлачења. Али, упркос том сазнању, рекнем, 
продужујући да га обмањујем: 

-Ако претерујем, то је зато што се овде у 
свему с лакоћом препознајем. А срећа, као и не
разумевање, изгледа ,да почињу од лаког, конди

ционалног препознавања. Но, оставимо мене, не
nажног. Како си се ти опет обрео преко, иза тог 
бодљикавог зида времена? 

- Просто! -одговори не без наглашене јет
кости. - Нисам успео, ваљда, да се препознам и 
откријем где си ти себе нашао. Иза врата без 
кваке, чини ми се. Не замерам ти. У осталом, знао 
сам да ћеш још неко време морати тако да гово
риш. Тако је то с нама. И за мене то ва.ж.и. И ја 
са.\1: где себе не препознајем. 

Размишљао сам муњевито. Шта хоће да каже 
тиме? Да он, Гост, не припада оној страни? Или 
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да \.:aJ\I, говорио шта хоћу и пркосио му коАико 
хоћу, дуж.ан да њега слушам, то јест да се не 
препознам ту где сам? Муњевитије сам ковао 
планове. Јер ... Одлично! Прихватио је игру, 
пристајао на дијалог. Требало је сад без предаха 
продужити ове причамтиприче. Бавола! Лако је 
рећи треба, ваља, мора; Аакше: хоћу, смерам, на
меравам. Наместо необавезних конвенционално
-лексиконских којештарија којима је требало да 
га заспем, ја зачујем себе како га убећујем: 

- То је зато што су ти оперативним путем 
извадили оне пријемно-одајне урећаје из крви. 
Видео сам то. И видео кад су ти ме..:то њих ста
вили нашу алку. А она те сили да извршујеш на
рећења Генералбаса. 

- Ти су урећаји били симболични. 
- Симболични или не, твоји сарадници су те 

заменили. Шта хоћеш више? Урадили су ти оно 
што си хтео мени да учине. За који трен ужле
биће ти се око грла моји пријемно-одајни апарати 
и ти ћеш радити за нас. 

-·Никад! 
-Никад је почело! - погледам на сат. -

Прошло је овдашњих шездесет секунди, зар не? 
- Не сасвим. Брзина отицања времена зависи 

од косе равни простора низ који отиче. Наш је 
касније постављен. Цњъеви су нам саЈI.ШМ тим 
ближи и остварљивији. 

- Прошли или не, признао си да си у власти 
наше алке! 

- Наше? Значи признајеш да постоји и наша, 
зар не? И онда, шта? Не лику ј! Ти си већ у власти 
самоодржајних нагона мог простора. Онда? 

Осетим: да стоји цео иза сваке речи. Истина 
је тамо где и уверљивост снаге која јој се ставља 
у службу. 

У исти мах се и по буним. Зашто? 
Зашто да он увек буде у праву? Зар је он 

љубимац свог простора, и мог, не само свог? 
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Побуњен против игре коју сам био прихва
тио, уrnпам се: чему? зашто да се вечито одри
чем себе? Нико није себи тако одвратан да би се 
у себи трампио за самоосећање другог неког чо
века, па макар тај био и најсрећнији свуд у све
миру. Рекнем набусито: 

- Шта »онда«? Нема »Онда«. Ту се не при
мају нарећења ни од кога. Најмање од тебе. 

- Примаш их!- рече убедл,иво, не вичући. 
Али мени се учинИАо да урла. Поготово кад је 
рекао:- Својеочно сам видео кад су ти извадили 
Генералбасову алку. 

- Лажеш! - заурлам да би ме чуо. Али и 
да бих сакрио панику што ме стала да убећује 
да ..::ам и да, јестећи ту, остајем одрећен свим 
оним што ниса..t\1: јер се оно одувек супротставЈЪа 
мени као ја што се опирем свему непостојећем. 
Већ или још. Одрећи се себе могуће је ради већег 
нечег себе, не ради мањег. А и тад не докраја. 
И увек привремено. Само кад је нужна. Сад то 
није било. Утолико пре што Ca..t\1: ја видео све сво
јим очима. Да. Али? Ако је ипак? Истина? То 
што каже? Једна је алка изваћена. Да. Оквир .:;е 
вртео тад као вртешка и ко би знао ко је од нас 
двојице лежао на столу, ко стајао. Ко у ком часу"? 
Импулси самоосећања спорији су од светлости. 
Заостају за њом. Као бол. Несигурни су као лећни 
прагови надражаја. 

- Лажеш! - поновим. - Мени није изва
ћена алка. Осетио бих бол! - рекнем. 

- А ане.:;тезија? И, најзад, шта ти је доктор 
показао? Алку? 

- Алку?- про:м:уцам, али се сетим и викнем: 
- Какву? Стој! - заурлам видовит до очајања. 
- Показали су ми рубинску алку. Тачно. Али не 
заборави: конспирација је свеопшта, нема гра
ница, није својство ьуди само. У неЈЪудским усло
вима и појавама она се зове мимикрија. Имао сам 
разлога да натерам зрнца која су теби извадили 
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да приме изглед алке. Иначе би твоји пријатеЈЪи 
мене секли и шили, не тебе. 

-Да су ме секли и шили, видео би се ожи
_-ъак. Пипни. 

Прећем уздрхталим прстима преко свог грла. 
Глатко. 

- Ни ја немам оЖИ.lЪка. Провуци руку. 
- Добар је оно хиитрг. 
-Значи ... Држао сам у руци алку коју ти 

је ставио на душник. 
- Ја сам изблиза гледао ону коју ти је 

извадио. 

- До кажи! - викнем. - Ј а сам је Њ\Шо у 
руци. Докажи! 

- Погледај се! - извади огледалце и при
несе ми га довоьно близу да угледам једно, рекао 
бих, познато ми лице. Задрхтим. Али не измаче 
ми пажњи да му рука што је држала огледалце 
дрхтала. Забуна је очито расла и с обе стране за
хватала и носИАа тела и мисли низ струје што 

су, не дотичући се, текле у супротним правцима, 
иако су извирале из једног извора. Из једног? 
блиснем. Али исувише је кратко трајала та јасна 
муња. И даЈЪе нејасан себи, био сам ипак свестан 
да постоје ..::ветлости што би ме могле растамнити. 
Ослободити већ. Али мутеж ову треба прво до
краја осветлити. И ништа више. Могуће је. Желео 
сам сад то, могуће. Свеједно шта донело. Макар 
открио нов мрак. Или ново наличје мраком оба
сјаног простора свог дана. 

То нисам рекао, то сам помислио и одмах ми 
је бИАо јасно шта треба да учиним. Но утом баш 
и он рече: 

- Оставимо доказе. Прећимо на дела. Ти 
знаш зашто си ту где јеси? И шта треба да 
учиниш? 

Али и ја прихватим шансу, отпочнем тек сад 
да играм: 

Шта је требало да урадим? Заборавио сам. 
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-----------------------------;---·· ·----______,_ ... 

Да се венчам с Кајом? То сам учинио одмах. Чим 
смо стигли, регистровали смо се. И, замисли, до
кументе је све потписала штампаним словима. 
Али какав ти оно био маневар с полуглобусом? 
Шта ли ти је требало !.;ве оно с люrшом брадом 
и клинцима? 

-Клинци? Полуглобус? Лажна брада? -
чудио се, бајаги. - Не изводи ми ту, знаш! 
(Одлично! пnавио се да није био онај у тоги 
с лажном бр~дом) (Зашто ли се правио да није? 
Он своје не скрива карте преда мном.) - Чекај! 
-продужи обасјан накнадно: - Јеси ли рекао 
да је Каја нешто потписала штампаним словима? 
Ј е ли потписала нешто? Да видим. Да видим! 
Нарећујем! 

- Нарећујеш? (Лаже да он то није био онај 
с полуглобусом.) О, нестрiLЪивче! 

- Нарећујем. 
- Нарећеља не примам. (Не доносити пре-

брзо заКЛ>учке.) 
- Довол~но је да их извршујеш. 
- Ја своје чини:м:, не брини; али у Кају не 

бих имао повереља. Курвица. Уме да слаже а да 
не трепне. (Он би хтео да ме превари. Опрез!) 

-Пусти то. Курвица или не, лажл:,ива или 
не, твоја је она жена, не моја. Мене занима сад 
само љен потпис, као некад што ме привлачило 

љено тело само. Покюr<и лист. 
Преко вол,е зазвиждућем и упитам: 
- Свића ли ти се та мелодија? (Он је био 

онај с полуглобусом.) Каква је била? 
-Мелодија? 
- Каја. 
- Тако! Има и бол,их! 
- Имао си је докраја? 
-Да! 
Зазвиждућем опет гласно не бих ли, у крај

њој опасности, скренуо пажљу онима из при
слушне службе. Уз то, звиждукао сам и много, 
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много веселије. И упорно радосно. (Ако Каја и 
лаже, невиност оставл,а крваве трагове.) Шта 
раде, богаму, ти л,уди? Где су? Помислим затим 
узнемиренији, несигурнији: можда то они на
мерно одуговлаче да се јаве како би м~крофо~
ском жицом регистровали што више изЈава коЈе 

га компромитују: требало га је, дакле, провоци
рати. Зато наставим предузимл,иво, као да сам 
примио директиву, опет сигурнији у себе но 
у љега: 

- Немоrуће да ти се не свића та арија? Моја 
композиција! Зове се »Химна обавезној срећи у 
стварности«. Или, можда, »Пуца ми прслуюс! 
Шта кажеш? (Али тад ме пресече помисао да 
можда ти л,уди из прислушне службе немају по
вереља ни у мене.) (Зар бих ја на љиховом месту 
имао вере у таквог једног?) (Каквог?) (Таквог 
који се ни у препознатом не признаје да пре
познаје.) 

Увредим се на ту мисао. Што сопствена мисао 
може да увреди, то човек непријател, и не слути. 

Зацвокоћем. (Како и не бих. С врха те хитре 
примисли, многе досад нејасне ствари и појаве 
постајале су неугодно јасније.) 

(Мислио сам задахтало брзо. Треба их разу
верити. Треба им доказати приврженост. Треба 
га домамити овамо. Треба да престану немири. 
Треба да нестану сумље у себе. У миса?. У л,убав. 
У шансе. У све. Јер то ... то ... то Је оно што 
не волим. Други да ме сумљиче, то не подносим. 
Други да има право да мене мери, мени да суди, 
о мени да размишл,а као о неком ко може иза

звати неповер~ље, то јест бити неуверл,ив. Боtое 
је онда да то чиним преко тућих лећа. Сигурност 
ми треба. Сигурност!) 

Брзо ми је то све пролетело главом. Јер он 
је тек одговарао на моје иронично »Шта кажеш!«, 
без ироније и врло самоуверено: 

- Искористи тренутак кад те нико не вИдИ 
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и покажи ми лист. После ћеш морати да то учи
ниш, хтео или не. А тад би морао и да се излажеш 
без потребе. 

(Пази како се држиш! рекнем .::еби. - При
слушна служба и тебе слуша.) 

-Баш ћу морати, велиш? Хтео или не? 
-Дај да јој видим потпис! Мораћеш ионако. 

Чим ти се моје нове станичице ужлебе! - то није 
рекао, али ја сам одједном бивао свестан и оног 
што би он помислио. Је ли и он знао да сам му 
на ту помисао нечујно одвратно: 

-- Будало! Теби је стављена моја алка око 
zрла. Теби. 

Смешио се. Смешио сам се. Зн.аа сам да ме 
слаzао за алку. И слаzао да н.иfе био он.аf с лаж
н.ом брадом. 

- Заборавио си. Ја се нисам препознао ту 
zде си. Ти си ( pezcao си бар) ту открио себе у 
свему. Разу;иљиво. Ја сам моzао да побеzн.ем 
одавде, да се вратим, ти - н.е. Ти си, безмесан., 
постао месо издајства. Раније је био њеzов сим
бол. Ја сам и пре моzао да бирам. И изабрао сам. 
V оквиру он.оz што ме изабрала да za бира.kt. 

Одzоворио сам му у мислима: 
- А atco се ја браним од увек моzућеz разо

чарања извесним замен.ама имена? 
- Зато и журим, рецимо! Одмах њен. потпис. 

Он. ће све пос'l·авити н.а своје место - истине и 
uzpe. И сваtсо ће себе да препозна. 

Тад рече гласно: 
- Молим те, покажи ми њен потпис. 
- Одмах? (Па да је он »у~оси«. Али шта сад 

да му кажем? То је све звучала вероватно, мада 
још није било тако. Био сам у једно сигуран. Знао 
сам да лаже. Зашто су се онда чиниле тако убед
ьиве љегове речи?) 

Одуговлачећи са стварним одговором, ре
кнем гласно: 

-А ако се ја то као нећкам да се препознам 
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(у том твом одмах)? Али ако се одиста колебам? 
Хоћу, па нећу? Познајеш ли ти то? Слобода? 
Искушеље којем се не одолева? Кл:.уса на која се 
не стаје? Ах, слобода! Ту је сви уживају. Што је 
то савршена иrрачкица. Замисли! истовремено се 
налазим на оба краја једне кл.ацкалице. Горе
ја. И доле- ја. У исти мах. А измећу оба краја, 
целом дужином њене rреде - опет ја. Па ми је 
мило и пријатно- неописиво. И још нешто. То 
се клацкање прекида чим се зажели. Само, ствар 
је тренутно у томе - неће ми се. Хоћу да траје, 
па се клацкам, клацкам. Горе- хоп. Доле- цуп! 
Чаробна. Тамо, код вас, колико се сећам, све је 
било страшно намргоћено, озбИЈЬно, без хумора. 
Све се нешто морало: нарећење- извршеље. А ту 
- широк живот - слобода. Никог на врату. 
Никог над главом. Ја једини одлучујем да ли 
имам право да бу дем задовол,ан или незадовол,ан 
собом. Па ми се одлаже оствареље. Или ми се 
још неће. Или хоће, али није зима, широко је, 
југо је па ми се не мора брзо. И тако . . . слобода. 

Чудан је човек Гост. Виолентан као од једног 
комада а бави се послом који изискује карактер 
од стотину савитьивих, исфацетираних змијских 
пршл,енова. Такав какав је мој ненаивни карак
тер. Или се варам? Да ли је он баш тако rромадно 
наиван какав :м:и се чини? Ипак мора да јесте, 
иначе не би викнуо у себи тако гласно, пла
нувши у себи: 

- Наивчино! Шта ми ту егзалтираш још 
једну своју немоћ? Или, да се то клацкаљем не 
задржаваш у неодрећености зато што би да себе 
наћеш тек по.:::ле сусрета са Генералбасом? 

- Ген.ералбаса нисам још видео! - одzово
рим му у себи. - Чеzсам za! Али препознајем се 
унапред у њему, у свему што za чин.и, у свему 
ш·rо чин.и. Генералбас? - рекнем гласно. - Он 
је слобода. 

Г ласно рече, блед као задња намера: 
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- У добар час слобода, замало да не забо
равим. Знаш ли да те . . . Па теби родите.лзи ша.лзу 
поздраве! То сам и дошао да ти кажем. 

- РодитеLЬи?- слегнем презриво раменима. 
-Лепа прича. Одрастао сам у дому за нахочад. 

- Извини. Заборавио сам да си и ти од оних 
који нису роћени, зар не? 

- Логично. Али зашто не бих и то био, ако 
је то обичај. Но родили ме мртви родитеLЬи. Ра
зумеш? Посмрче сам. 

- Рачунао сам ја и с том варијантом. Ипак, 
пошао сам од две реалније претпоставке: прво, 
раде обично не доносе децу ни у домове за на
хочад. То чине мајке, ако им их агенти пре тога 
не украду. Не трзај се. Јесте. Прислушкивао сам 
те. Друго, синови обично личе на мајке. Да знаш 
штагар сам се слика нагледао упорећујући тебе 
с разним мајкама, од чедоморки до ... 

- Све су чедоморке! 
-Мајке? 
- Зар све маћехински не раћају децу осу-

ћену на смрт? 
-Пусти то. 
- РодитеLЬи, зликовци с предумишLЬајем ... 

то је оно што боли . . . оно право. Како смеју? 
Зашто? Тренутак заборава, је ли? Трен задовоЈЬ
ства? Проклете мајке мајки, проклете баћехе! По
правLЬање треба од њих да почне и да се продужи. 

- Колико сам хиLЬада мајки морао да ели
минишем! Али главно је: нашао сам праву. Да. 
Нашао. И што је најлепше, у мећувремену се 
удала за твог оца. Чим се вратио из заробЈЬени
штва, потражио је. Да. И с њим ти изродила још 
два брата. Да. Радници. Фрезери. Као и отац, да. 

- ИзмишLЬаш. Лажеш. Пецаш. Али мало ће 
се .::утра рибица коју ловиш ухватити на тај 
мамац!- но тад осетим да се гvбим:- РодитеЈЬи 
- завапим - родите.лзи! КолИко бола прим.л,е
ног и датог! 
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Из мене излети: 
-С којим ме правом мучиш? 
- С правом јачег, паметнијег и што год 

хоћеш; рецимо- конкретнијег. Је ли потписала? 
- Јесте! - рекнем заборавЈЬајући се; цвоко

тао сам; родите.лзи? заборавио сам на њих, нево
}nене већ два дана! Кривце стиснути у шаку! 
загрлити их! - Г де су ми родитеLЬи? 

Викао сам већ. Викао? До ћавола. Пет! При
сл ушна служба! 

- Код мене! - рече и показа на нешто по
кривено платном као споменик пре говоранција 
и свечаности откривања. 

- Пусти их. Одмах. Како си се усудио да их 
увијеш у платно. Нису мртви! 

Смртни су. 
- Убио си их? ХуLЬо! 
- Не. ДобровоЈЬно су ми дошли. »Држите 

нас под КLЬучем, док он не изврши задатак!« 
Чудно, не познају те, али те знају као да су те 
подигли. И слику ти шаLЬу. 

- Зашто слику кад су тамо? Рекао си. 
Покривени. 

- Ти их не знаш, не? По слици ћеш их пре
познати покривене још. 

- Каква је то логика? Свеједно. Да ви
дим слику. 

- И ја бих хтео нешто да видим. 
- Покажи ми t.:лику бар. Молим те. Да макар 

издалека видим како се ван логике решава једна 
iедначина с две непознате. 
· -А ти Кајин потпис покажи. Кад избројимо 
три - показујемо. 

- У реду! - рекнем и завучем руку у џеп, 
где сам држао некад украдени нотес с њеним пот

писом и неприметно исцепам лист.- Један. Два ... 
Задрхтим. А прислушна служба? 
- Један, два. Три. 
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Гост се насмеја. Ипак, лукавији је но што сам 
преmоставл,ао. Није ни померио руку. 

Подвал,ујеш! Срамота. Аажеш. Измиш
л,аш. Заводиш. 

- Не. Ј а ..::ам хтео да ти их покажем. Али 
знао сам да немаш намере ни да макнеш руком. 

Зашто? Лажл,ив ли си, неповерл,ив или си само 
кукавица? 

Променим наrло плочу. Досадашња није да
вала резултате. Изненаћења је он вадио из свог 
шпила карата. Рекнем умил,ато: 

- Јеси ли сигуран да смо ти и ја неприја
тел,и? Ти, ја или ма ко трећи? Измећу нас је пра
зан оквир без стакленог или другог каквог зида. 
Раставл,а нас та бодл,икава празнина. Попунимо 
је. Смета ли нам шта? Ми једини стојимо испред 
и иза оквира један према другом као два храста. 
Али одоздо, нисмо ли одавно спојени жилицама 
што се додирују у мрачној маси једног тла. 
Дај руку. 

Зашто сам му је пружио? Нисам ли знао да 
ме може наrло повући? Знао сам. Нисам то хтео. 
А ипак, можда сам нечим страшним у себи поми
слио: Нека, да видимо и то! Бити опет одрећен. 
Као пас одазвати се цео на једно псеће име. 

Повукао ме, хтео је. Повукао сам, одупро му 
се, спречио. Нечим ..::трашнијим од жел,е да се 
вратим, нисам ипак хтео тамо: 

-Остави ме ту, ја ћу сам свршити с ким 
треба. Можда имам и личmiХ разлога. 

- Каја? 
- Ко зна! - рекнем, свестан да не драмати-

зујући ствари нећу покренути прислушну службу. 
Ту равнодушну баrру! Свеједно им шта ће мени 
да се деси, ~веједно. Ах, никог они не воле. Ни 
оно што бране. Ни оне који њих бране и гину 
бранећи их. Па ипак, викао сам: - Зашто ми је 
сви узимате кад мене само воли? 

Тебе? А знаш ли ти себе? Знаш ли ти за 
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чим у тами доле чезне твоја прл,ава, rрчевита, 
свирепа, пулсирајућа плазма што се увек прила
гоћава оном што је лакше да би остала неодре
ћена, неодредл,ива, знаш ли? 

- Знам - отео сам се. - Мислим да знам. 
- Ја изнад свега? 
- Ја и преко лешева, сличних као јаје јајету, 

као моје ја ма чијем ја. 
- И мачијем? И мишјем? И маховинином? 

И печуркином? И смртином? И шта онда, л,убав? 
- Закл,учујеш ли: нема љубави? То је, је ли, 

твоја мисао? Је ли тако? А кад је нема, постоји 
ли, сме ли да постоји она коју волимо, коју ми
слимо да волимо? Ј е ли тако? 

- И тако. Али све није тако само. Има и 
другог. Супротног. Да те питам зато: Шта си ура
дио од оног дана у левку да тако не бу де? Јеси 
ли наставио борбу? Ниси. 

- Ком левку? - зачудим се искрено. 
-Ратном. Шта ти је? 
- Историчарка је понекад била смешна. Ја 

и рат! молим те. 
- Зар ниси причао да ти је Братко био 

ратни друг. 

- У преносном смислу. Метафорично - мо
гло је то само да се каже. Необавезно ни за њега 
живог, ни за мене такоће. Који ратујем јер живю1. 

-Живи ли ко напушта децу? 
- Мислиш родител,е? 
-То је исто. Јеси ли задовол,ан? 
- Бавим се другим. 
- Кајањем? Колебањем? У једном се часу 

ниси колебао. Извршавао си нарећења, био одре
ћен. 

- Бавим се незадовол,ством. Али ако сам се 
увек колебао, не значи да сам се увек искобел,а
вао. Клаuкање је исто акција што одрећује. Али 
ненаметл,иво, припитомл,ено. 

Узалуд се правдаш. Ипак је и то делатност 
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као и остале што су. Н~еће своје или-или 
свему. 

Или ја или ти? - насмеши се надмено. 
- Или мој простор, или твој пакао, речено? Не. 
Пресурова је та искл,учивост. Јединство то није. 

- Јеси ли увек тако меке . . . тако неубила
чке душе? Шта? Бледиш? .Љутиш се! 

- Мислиш ли да си ме тронуо, реторчино? 
Боље би било да се помиримо. Покажи ми ро
дитеље! 

- Јесам ли ти клацнуо твоју клацкал.:ицу? 
Добро, да бројимо, али обојица поштено? 

- Хоћу. Један, два. Ево листе с потписом. 
- Један, два, три. Види слику својих роди-

теља. 

Рекавши то, стргну платно и откри споме
ниж. Ако је то и слика - онда никад и нитде 
није било једне једначине с две непознате. Сем 
ако и ја сам нисам непозната. Гледао сам затре
нутак тронуто у обојени стећак на коме је изду
ж:ени мушкарац држао готски извучену жену за 

руку. Одмах сам се препознао у њима. Викнем: 
-Мама! Тата! -Али као за казну што сам се 
препознао, отац из баса проговори са стећка: 

- Марш кући, битанго! Место пријемне ис
пите да спремаш и полажеш, тебе по целу ноћ 
нема код куће. .Љубавишеш само . .Љубавишеш! 
Али даћу ја теби. 

-Немој тако, Бошко! Немој! - шапутала 
је мајка. -Лепим га спрва треба домамити. Ле
пим. - Онда се окрену мени: - Ходи, сине, мај
чици која је тако бринула. Ни тата ни ја две но
ћи нисмо тренули. Није требало да одеш а да нам 
ништа не кажеш. Имамо ми разумевања за тебе. 
Како не би, кад смо те родили. 

-- Нисте! Нисте! Немам ја родитеље. Никог 
ја немам. 

Гост-Веља се насмеја: 
-Ја имам њен потпис. Штампаним словима. 
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Смирим се нагло. 
- Да. Али ти не играш поштено. Ова је же

на твоја мати. Моја је :морала бити лепша. 
-Зашто се бојиш да примиш·оно што јесте 

за јесте које јесте? 
- Зато што то није довољно да би се јесто

вало. Предуго сам био лишен свега да бих допу
штао другима да :ме из:мишљају мени, да ми из
:мишљају свет. И ја и свет, то је све једна :моја, 
само :моја ствар. 

- И Кајина. Она ће ти родити сина, као што 
је тебе родила та жена која стоји лукаво и ми
рно на стећку, та која те родила с тим :мушкар
цем безбрижна лица и снажних руку као два за
прежна коња. 

- Није ми то отац. Није ми то мати. Друк
чији су они морали бити. 

-Да не мислиш да се родитељи бирају као 
штоф за одело. 

- Зашто да не? Зар им не морам бити сли
чан? 

- Не докраја. 
-Двоје их је било одраслих на старту про-

тив мене једног још мањег но невидљивог. Непо
стојећег, али ту у њима, пре њих. Зато? 

-Не, али ... 
- Па ипак. Можда ми је то мајка. Проћи, 

жено, кроз оквир да те боље видим. Проћите 
обоје. Ту би могло. 

-Пази шта знаш! Па да их отмеш? Лакше, 
вас двоiе! 

- llротните главе кроз тај прозор. Слобод
но. Ако глава проће, може и остало. Морам да 
погледам бар изблиза ту своју прошлост, да бих· 
схватио зашто је мислила да ме изабрала. Онда ћу 
можда све из почетка и друкчије. Не чуди се. Ако 
хоћеш још да признам за своју прошлост то што 
ти држиш још у руци, можда ћу примити и оно 
што зовеш стварношћу. То значи- неће бити по-
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требна твоја два зрнца да бих урадио све што 
претпостав.Л>аш да користи страни на којој си. 
Доћи, жено. Запитао бих те нешто. Прошла си пе
десету, је ли? Јеси ли волела једног човека све то 
време? Ј е ли он само тебе волео? Јесте ли били 
верни једно другом? Какав је он мушкарац био? 
Је ли те учинио срећном? Rутиш? Можда су ми 
питања сувише несиновска. Има нас синова врло 
разних. Али, реци, јеси ли хтела да ти син воли 
друкчије неголи његов отац? Јеси ли желела да 
буде во.Л>ен друкчије него што му је отац био во
.Л>ен? Rутиш? Rутиш и ти? 

Не. Ни отац ни мајка нису ћутали. Све су 
време мицали уснама. Само, није се чула ниједна 
реч. Бар ја нисам ниједну њихову реч чуо. Гост
-Ве.Л>а је сваку чуо. Изгледа да их је све чуо. И 
многима од њих одобравао. То ме је мучило. 

- Слободно прећите - рекао им је. -
Идите! 

- Останите где сте! - викнем ја уплашен 
одједном. - Да се нисте макли с места, убице. 
Нисте ми родите}оИ. 

-Јесу, Госте! -рече Ве.Л>а-Гост.- Само да 
си их чуо шта су ти рекли. Пас с маслом то не 
би ... Сем тога, штампана слова Кајиног потписа 
казују да је мртав онај кога је требало убити и 
да си се, без обзира на укус своје свести, подсве
сно определио за тврде ивице света, извршио моју 
наредбу - и убио. Зато су те и ухапсили ови. 
Јасно? Али не бој се, бићеш ослобоћен. 

- Јесте. Ухапшен сам. Помози. Ослободи 
ме! 

Ве.л:,олики-Гостолики се обазре око себе и за
диже жицу да би прошао кроз оквир. 
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ГЕНЕРАЛБАС 

1 

Дотле полумрачна али сумрачно ружичаста 
~ 

сооа се осветли; лучна се лампа код оквира уга-

си, и ја, несигуран у себе, на своје запрепашћење, 
угледам како, седећи на ниској столици без нас
Аона, кроз затворена врата пролази познати док

тор у белом, онај с оториноларинголошким огле
далом. Најзад! Макар и он. Свеједно! Жив је ст
вор -- говори. Можда ће он умети да објасни 
штошта неразуМ.Л>иво. Морам рећи: одмах су ми 
се свидели немир и бес с којима ми се обратио 
док је продирао у моју собу. 
. .-Шта си то урадио, лудаче! Шта комплику
Јеш? Шта шириш забуну?- викао је див.Л>е као 
тигар, можда зато непрецизно и без одрећења, па 
ипак некако rm:томо-,1\јИВ.Л>е, како би то викнуо ро
дите.Л>-тигар који воли свог тигрића. Јер продужи: 

- Каква енергија! Каква енергија. Каква ма
штовита енергија! Штета што се она троши на од
брану изгуб.Л>ене парнице! Жалооно! 

Не знајући на шта мисли, помислим да то алу
дира на нешто давно прошло. А то прошло ... 
Не волим удвараче на коленима пред измо.Л>ча
~им сукњама. Будућност ме је унајмила, израб.Л>у
Је ме и не само: све спомена вредне части и ин

телигенције у служби су тренутака који се спре-
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мају тек да куцну на врата дана. Сумњиви су 
ми ти чије уздах.е уме да измами само зихераш
тво провереног, сигурност већ непостојећег. Зато, 
опрезан одједном, одлучим: још није куцнуо час 
искрености. 

Ј о ш је рано за скидање маски, за казивање 
правог незнаног задужења. Још треба играти! Па 
играјмо се! Ипак, не одолим себи сасвим: 

- Чуо си и сам, пријател,у из прислушне 
службе! - рекнем упркос свему паметнијем, али 
рекнем то ипак врло мирно. - Видео си. Дома
мио сам вам Вел,у. Сад ме пусти да га сам уредим 
оружјем које је он наменио Генералбасу. 

Али доктор ме погледа забринуто због моје 
за њега можда неуобичајене неконспиративности, 
а можда и због другог нечег. Тек забрИнуто ме по
гледа и упита: 

-Басу? Генералу? ... Генералбасу? ... Прво 
одавде су се генерални певачи одселили тако ре

ћи, потражили - друге вечности. Ах, ах, ах. На 
дечји си надимак мислио! -изводио је сад абу
личара који препричава вицеве. - Да, да. Гене
ралсопрана ти би да сачуваш - изводио је затим 
глупака који хоће да изгледа духовит. - Угро
жава ли ти ко сенку? Зашто мислиш да је слика 
једне сенке угрожена. Да! Да! Да! А онда, и тај 
Вел,а. Може ли он стварно неког да угрози? 

Прелазећи у суштини врло равнодушно пре
ко тих његових програмских тачака недостојних 
ни најпровинцијскијег орфеума, пожелим да пла
нем, али се досетим: можда тим баш он и хоће 
да постигне нешто што ја нећу јер ми не годи. 
Благо упитам: 

- Ако не знаш ко је Вел,а, не знаш ни шта 
је непријател,ски обавештајац, ни ко је шпи
јун ... 

- Где ти живиш? 
-Ту. 
-Кад? 
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-Сад! 
- Шпијунске приче! То тако нереално зву-

чи ... Ти си један од оних, знаш ... Зову их стру
чно: заст·ареле 11.ретече. 

- Застарели претеча? - поновњ\1: забезек~ 
нут скоро, али нешто ми је говорило да треба на
ставити стару игру лажног представл,ања. ЗаС'rа

рели нре-геча? Зар је претицање застарела ствар? 
Зар најхигијенскије поимање кретања са задрш
ком може да застари док је ово наше острво окру
.жено таласкм:а стварних старетинара који се 
некрофилски стрнџају о расцветале мртвачке 
ковчеге и бацају клипке пред ноге намерама су
трашњице? Не, драги мој! 

Обуздам талас унутрашње реторике и вра
тим се на малочашњи колосек у нади да ћу му 
страхом отворити очи брже неголи разлозима. 
Продужим: 

- Вел,а је малочас претрчао ничији простор 
и без икакве дозволе, ни застареле ни незастаре
ле, илегално прошао кроз бодл,икаву жицу, пре
шао оквир и јури у потрази за Генералбасовим 
лешом. Поверовао је мојој једној лажи. Али брзо 
ће је прозрети. Ја годинама мотрим на њега. Знам 
га из вреС~лена кад смо, упркос другим условима, 

били исто - противници. Упоран је, неотклоњив. 
Ако не наће Генералбаса мртвог, убиће га. Заста
рели претеча! Претеча! да, дечји син! да. Али за
што застарели? 

- Детицин? - узнемири се доктор неочеки
вано. - Јеси ли рекао детицин? Откуд знаш за 
детицин? Ко ти је рекао? Ко си ти? Ратко? Хм! 
Детицин! 

Братко? Је ли ме назвао Братком? Не би било 
лоше бити Братко. Престало би да пече оно што 
пече и мари и не даје ни сахарину да буде слаћи од 
пелина. Отпушта једног мучител,а, али унајмл,ује 
другог. Измећу њих, који је мање суров? Онај који 
разједа киселинама кајања због црклог пријател,-
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ства или онај који би ме разарао рефлектори
ма што би ме сnржили огњем љубоморе (која је 
увреда и повреда и рана што не затвара очи на 

мщу мща, на мщу душе, на мщу срца, на мщу 

ума) и шта? да суманут не престајем, угруван сав, 
да пада.\1 с неоседланог парипа сваког свог подив

љалог секунда од уздаха што баца ћифте, тог да
мара што, привезан за све угаснуле звезде стаја
чице, не уме да дамара и не уме да умре а забо
равио да живи. 

-Ја сам онај који га је наследио - :изба
цим насумце.- Братко ми је био најбо.!Ьи прија
те.IЬ и др ут. 

·- Детицин! Детицин! Зар је Братко мртав? 
-- Говорио је да ће умрети од туте? Али није. 
- Туге? Какве туте? 
-Љубавне! 
- Љубавна туrа -- детицин. 
- Шта је то детицин? Унук? Видиш, унуке 

бих и поднео. Синове не бих. 
- Детицин. Биће потребно дуплирати инјек

цију. Биће. Можда и утростручити. Проклетство. 
Детицин! 

- Објасни ми шта значи та реч коју измрм
.!Ьаваш као врач своју канибалску формулу. 

- Не знаш? - смири се и он. - Бо.!Ье је не 
знати шта је то, Ве.!Ьо! 

-Ја сам Гост!- рекнем и задрхтим од ма
ло задово.!Ьства (клатна што се зауставило) про
мешаног с много горчине (зашто се оно зауста
вило?). Малочас, бирајући измећу зала, стигао 
сам да будем и Братко и испитам величину бола 
који би био мој да сам изабрао да на неко време 
макар заменим своје незадово.!Ьство као карактер 
свог промен.!Ьивог изгледа за судбину једног ко
стимирања у нешто заувек задржано да буде 
једнако себи. Зато бити дефинитивно Гост значи 
бити лишен мука које су моје. То није да није 
мамило. Но не би ме ипак одвукло на дно анесте-
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.зије да не помислим, у отпору том од-данас-до-су
тра лепршању и лептировању, да јестење не бо
ли само спо.!Ьа, док се остаје њему на кажи, већ 
и кад се хоће да продре њему у дубине, где сва
ки дашак сваког питања стравично одјекује сто
·струко појачана гласа и где сваки крик, подиг
нут до суперзвучности, пробија бубне опне сво
јим боловима без одјека и одговора. У том ми је 
часу већ било јасно да не бих могао да се задово
љим ни површностима ни једностраностима. Не 
што не бих. Све ја могу остајући недовољан, не
задово.!Ьан. Него зато што желим свим могућно
·СТИМа себи да поћем у сретање, што знам да ћу 
се једном ипак ..::усрести са бескрајним собом на 
дну бескраја себе, где све су разлике укинуте и 
·све стоп.!Ьено у једно и вечно бивање ван времена, 
ван смрти. 

Гост? Не заувек. Али зашто не привремено? 
.Јер имао сам право што нисам открио име. Мили
онструко право! Ма колико било .!Ьуто бити макар 
и номинално само онај који цео ниси, ма колико 
·било болно бити привремено, одрећено том при
временошћу оно чим те она одрећује, поготово 
кад је задатак оног који си решио да будеш до
недавна био да мучи тебе који си био и који, 
памтећи тај бол, сад можеш, сећајући се где те 
-највише болело, највише да друге мучиш удар
цима који су били твоји и остали намењени 
теби, ипак ... 

Но доктор рече баш тад, не сасвим уверен а 
ипак немаран и претерано равнодушан према 

·оном који се, по њему бар, залагао за исто до чега 
.мора и сам да држи (Зар би иначе био ту?) (Но 
његов немар могао је да се тумачи двојако: а) 
као опште неповереље према мени, б) као техни
-ка сасл ушавања и истериваља праве и целе исти-

-не из сваког осумњиченог тиме што му ..::е стално 

.даје на знање да му се још не верује потпуно): 
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- Гост? Дакле ту си ти к.г. Као гостујући 
глумац? 

Увредим се. Шта му даје повода да мени не 
верује? И да ли ми он не верује што заиста не 
верује мени целом или што има разлога да не по
верује само мојим упозорењима да учини оно 
што је нужна како би се заштитио Генералбас? 

- И ту би да пустиш рогове? - упита спо
ро, развлачећи слогове. - Што? И ту си незадо
вол.ан? А? Али знај, свако је ту уби-:тво онемогу
ћено. Шта би значило ту убити? Ништа! 

У реду! помислим. Ако поступци не одрећу
ју сасвим, ни имена не могу више од њих. У же
л,и да поједноставим ствари, наставим поучно: 

- Ве.ъа хоће да убије Генералбаса. То је све 
што треба сад знати. Схвати, хоће да га убије. 

Проверавао сам га ја сад. Мада и он мене ни
је престајао. Нехајно ме посматрао, али и неха
јан прогутао овај последњи мој мамац заједно 
с удицом, и направио лице као да је уверен одвај
када да је управо Вел,а онај који хоће да убије 
Генералбаса. То је оно: неповерење! То је најбол
није оно - умор од себе. Да мртвосан не позе
лениш од гнева! Па тај његов мир! Та наклоност 
ка уопштавању, као да је важније убиство по себи 
од Генералбасовог живота! Утом настави да за
питкује а после да и дал,е малоумно причуцка: 

- Може ли се уопште убити слика у реци 
или слика, рецимо, у излогу? Пази на редослед. 
Прво убити слику па натерати модел да падне? 
Шамани су то покушавали. Без успеха. А онда 
Вел.а није био у Африци ни читао књиге о црној 
магији. Њега занима музика. А такви су доброћуд
ни, такви флаутасти, л.упки и мирол.убиви. Не 
верујеш? 

- Не. Он није још прави музичар. Он тврди 
да ће се уписати на Академију. Мож.да је то са
мо легенда. Знаш - легендирање себе. 

- Рецимо. Али надам се да не мислиш да је 
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Генералбас сенка испала из огледала кад се оно 
отворило као левак гранате? Збил.а, да не веру
јеш у причице о одраженом што наставл,а да пос
тоји независно од оног који \;е огледа? Мисл.иш 
ли да је то могуће? Кад? Увек? Или само кад се 
огледал.о нагл.о разбије? Не? Верујеш ли у обра
тно? У обратно од обратног? У право? Па шта он
да? Детицин? Ах! Нећу ништа да кријем од тебе, 
симпатични мој! Јесте! Дајемо му детицин! И 
шта? Не чуди се као професионално невинашце 
од искони. Ниси то никад био, је л.' да ниси? Или, 
мол.им, чуди се! Али замисл.и да је тако како ти 
кажем. Мени ничије неповерење у мене не смета 
да радим што радим. Јер помажем л.удима, л.ечим 
их. Генерал.бас јавно није постојао и не постоји, 
иако постојаће. Схваташ? То се све не казује, крије 
се. Да! Као туга. Као срамотна болест, као будућ
ност што крије своје органе за варење. Схваташ 
и сам зашто се то чини. Разочарани се не жртву
ју. Али пошто си сам то открио, нема се више 
куд. Дошло је обећано време. Ниси чуо? Јесте, 
то је неко предање више неголи предсказање. 
Дакле, тврди се већ поодавно: кад неко одонуд 
сазна за постојање Генералбаса, време је, значи, 
дошл.о да се његово постојање обелодани. Мис
л.иш ли да је већ стигл.о то обећано време? Није 
ли те помало страх тог времена? тог обећања? И 
да ли је довол.но да неко каже Генералбас па да 
право време одиста стигне? А онда, знаш како је? 
ми смо се мењал.и, разбијали, развијал.и. А он? 
Није ни макнуо. Није могао. Како би? Мислиш 
ли да он није хтео да држи корак с нама? Хтео је! 
И стал.но хоће и није да не би и могао. А не сме 
се, разумеш? И зато да би био и зато да не би био 
једнак себи онаквом какав је друти:м:а изгледао 
у часу кад је испао из огл.едал.а што се разбил.о, 
схваташ? - Нагл.о разбил.о. Закон идентитета је 
поган закон, не? Због свих нас, он мора да буде 
једнак нама, какви смо одавно некад били. Како 
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бисмо иначе сазнавали шта смо постали и шта ћемо 
постати да нема аутентичног лика прошлости?' 
Платински метар! Гринвички сат! Сад схваташ?' 
Зато му у мећувремену и дајемо детицин. И тиме 
га и лечимо од комплекса мање вредности: изазва
ног недостатком органа за парење, тј. приватне 
историје. Свако би се комплексирао без детици
на кад би био став1ьен у прилику да г леда нас како 
се мењамо, а он ништа - увек исти. Схваташ?' 
Детицин - враћање у детињство. Детицин - ве
чно детињство. Но ако је сад куцнуо прави часr 
питам се шта он, немоћан и детињаст, може хте
ти? Јер предање каже да ће се прави час пропу
стити и остати неискоришћен ако се Генералбас 
и онај с друге стране не сретну способни да је
дан другом разумеју налоге. Само, ко је тај онај. 
Ту је проблем. Свако -::е може открити у његовој 
немоћи. 

- Немоћи?- чудио СЭ4\1 се искрено, али бу
дући Гост, лако сам се савлаћивао.- Генералбас 
и комплекс? Ти не знаш шта говориш. Ствараоци 
немају комплексе. 

- Сав је он од комплекса као комплетно 
пуна каса. Нарочито од једног. Зове се стручно 
»чешање ампутиране ноге«. Да. Ноге. Јер ампути
рана г лава не сврби. Не чу ди се. Ван стакла према
заног живом никад није било њему живота. А ста
кло је морало бити разбијена да бисмо били оно 
што, постајући, можемо, редом, већ бити. Јер ра
сли смо, мењали се, другачили. Дакле- детицин. 

- Кад је ампутирано стакло? - упитам ипак, 
решен да све ставим на једну карту. Нисам само 
био свестан на коју ћу то карту све да ставим. 
На ону Гостовог имена? Не. Али ... 

- Одговор на твоје заиста врло мутно питање 
зависи од проблема на који је тад тражиоитад ни
је нашао одговор онај испред њега, онај из маш
те што се огледала у стварности; зависило је од 
оног који јР. незадово1ьан био стварношћу, место 
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да то бу де собом. И место да поШЈье себе оку лис
!и, хирургу, козметичару, шта ја знам, погрешно 
Је хтео да им поШЈье свет, природу. Стихије- на 

лекарски преглед! Да је Генералбасу дозво1ьено 
да уРадИ што је тад, на своју несрећу, онај хтео, 
не ои нико никог више препознао. Срећом, дети
цин. 

- Зашто не би нико никог препознао кад је 
свако тражио да наће само оно што је волео? 

- А тај, шта је с њим било? 
- Нестао. Испарио. Ишчилео. 
- Зна ли се где је? 
- Крије се. Под разним именима. Вешт. Врло 

вешт. Не одаје се. Стане ли и пред огледало, 
тврди да је празно, разбијена. Да никог и ништа 
не би препознао. Јер и он тражи кривца. 

-Кривца? Он? Зашто? 
- Да га не би препознали. Јер кад га препо-

знају- део предања је и то- кад га препознају, 
Генералбас ће дорасти толико колико је нужна, да 
би оплодио Прави Час у тачки на раскршћу свих 
тачака где ће се сусрести с њим. Дотле - дети
цин. Шта је? Забринуло те? 

. -:- Не. Али раскршће тачака, то је жижа у 
КОЈОЈ се пале све њихове мале снаге стоПЈьене у 
једну бескрајну 

- Детицин! Детицин. 
- Не, али чини ми се невероватним да онај 

који се крије, онај од ког потиче Генералбас као 
син од оца не жуди да се препозна у оном који 
воли. 

-У себи? 
-Постоји и бо1ье: препознавање у оној која 

се воли. Генералбас мора да воли свој прави час 
да би се препознао у њему, али тај прави час не
ма :r:rvлc у часовнику, него у срцу девојачког бес
краЈа, у срцу ... 

- Питање је. Наш бескрај постоји и ван па
ралелних огледала, али онај који би се ван на-

175 



шег простора, жеl'ьан бескраја, огледао у жеl'ьи 
да апсолутизује себе ког воли, почео би у ентом, 
и последњем, у врло удаlьеном дакле, и дакле 

мутном одразу да види другог место себе и да, 
место себе ког воли апсолутно искрено, заволи тог 
другог, далеког, последњег. Јер lьубав и бол тра
ју и после полазног ударца који их је изазвао. И 
престао да изазива. 

- Било би то издајство себе! - планем. 
- Да ли би то било издајство себе? И ја се 

то питам. Да ли би било издајство та замена до
воl'ьно слична да погрешно препознани лик не 

буде неко сасвим други; доВОlЬНО различита да не 
би била више сасвим исти? И ја се питам шта 
бих урадио на месту таквог једног који се, застао 
пред паралелним огледалима, наl'ьутио на помисао 

да је изневерио своју lьубав према . . . према ... 
према ... 

- Себи! - рекнем да му помогнем да не 
зал.уrа. 

- Себи"? Можда себи, можда другој ... 
-Другом! 
- Да, другом! -рече и намигну весело, не, 

намигну захвално јер сам му помогао. - И сад, 
размишl'ьајући шта би тај урадио на мом месту, 
дошао сам до заКlЬучка ... 

- Зашто си о томе размИШlЬао? 
- То ми је посао. 
-- Оториноларинголошки? 
- Ах, то је камуфлажа. Неважна! И ... 
И опет налшгну захвално. Да ли захвално? Пре 

бих рекао да је дрско, провокаторски намигнуо. 
- И - продужи - заКlЬучио сам да бих ја 

разбио прво огледало, зар не? --и опет на.;\шгну 
-песницом бих га лупио. Да ли песницом?- и 
налrnгну позивајући ме да му помогнем. 

Па добро. Био он ко био, макар и обичан ис
ледник, одговор који бих му ускратио изазвао би 
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само притезање мреже око оног у ког сумња. Био 
тај ко био. Па добро. 

- Кухиљским ножем! - рекнем за инат, 
nрво што ми је пало на памет. 
. :- Занимl'ьиво. Кухињским ножем. Па да, ку
ЈНа Је женског рода. Али свеједно, Госте! Могао 
је и првим што му је око закачило. Пудријером, 
рецимо! Такоће женског рода. Важнија је, чини 
ми се, енергија којом се удара. Уколико се уопште 
удара. Али од тога није важ.није зашто је ударено 
- то нека је страх од издаје или немиреље 
с неком врстом издаје - важније је, дакле, како 
ће тај чин да се пред самим собом оправда, зар 
не? Дабоме, играју и остали интерутерински по
крети маште, али оправда.ње, ах, оправдаље је 
:најосновније. Из његовог се орбита ни невиност 
не може да ишчупа, а камоли порок. 

- П ор ок? - за.грцнем се. 
- Гравита.циона снага правдаља порока пред 

самим собом у неким је случајевима јача од 
свих сила ствараља и разара.ња на гомили. Не 
мислиш? 

-Не! -· рекнем леден. - Правда.ње уоп
ште није важно. 

-- Не? Шта је важније од разумеваља учи
њеног ако то није правдаље којим се долази до 
стварно ураћеног. Правдаље, без обзира по коју 
цену! Има их који потроше на то готово сву ре
зерву своје луцидности. А она најдрагоценија је 
енергија света! Јесам ли то већ рекао? 

- НепријатеlЬ - рекнем негодујући због 
страха који сам бивао принућен да кријем - го
стује овим нашим простором, а ми ћакуламо, 
клафрамо и тртlьамо као торокуше. Хватајмо га, 
ухватимо га, притисним:о га, исцеди:мо га! И јед
ном заувек заврши..""ю с том полутанском:, с том 

побаченом недонесеношћу, коју Веlьа хоће свему 
да на..vrетне! 

Рекао сам те речи испршсн као сопствени 
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споменик у рајољубивом неком родном месту. Је
сам ли очекивао ПЈЬесак? Коме би доктор у том 
случају ПЈЬескао? Госту? 

Згурим се. Доктор упита: 
- А заrшо би баш то било ва.ж:.није но са

знати, рецимо, име пријатеља који се најзад .tкив 
вратио из јаве која је друга страна нашег сна ко
ји нам ту, као и месец, окреће само ону једну, 
исувИIПе познату? 

- Друга, непозната страна сна? - упитам 
неуплашено а дрхтећи под плаштом своје срчано
сти.- Зар ју је било потребно погледати да би се 
сазнало оно што се већ знало? 

Рекавши то, намигнем трудећи се да ми око 
буде још веселије и захвалније но његово на 
крају његових реплика. Од тог часа, обојица би
смо тад намигну ли као да се извињавамо за оно 

што смо рекли, неуверени у речено, у реч, у уве

рење ипак постојеће. 
- Зар се знало да је разочарање снага саз

нања? Да је сазнање казна те снаге? - и нами
гну. 

Одахнем. »Хладно!« што би деца рекла. Из
губио се. А био је већ дошао на ивицу, на саму 
ивицу ... Чега? Врућеz! Што би рекла деца. 

- Другу страну сна је наслутила већ једна 
nрастара песмица. Ту са..м: је чуо. Рефрен се за
вршава са »Кратко волео ca.i\1«. Лепо, зар не? 
Тужно. Недовољно. 

И намигнем. 
- Није свака љубав једнаке сазнајне вред

ности. Хоћу да кажем да је безвредна љубав ко
ја без кајања води искупЈЬењу. 

И намигну. 
- Од чега?- намигнем. 
- Од смрти! - намигну. 
Али као да је том последњом речи притиснуо 

дугме што ослобаћа обавезне неконспиративне 
асоцијације, ја нестрПЈЬиво закључим: 
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- Хоћу Генералбасу! -- не намигнем. 
- После свега? - не намигну. 
- Води ме Генералбасу! - на.мигнем. 
- Да видиш тог Генералбаса, застидео би ~. 

Госте!- не намигну одмах, него тек кад заврших 
ја своју реплику. 

- Хоћу да га видим! - намигнем и намиr
ну, али ја сам ипак и инсистирао неком спољном_, 
не унутрашњом упорношћу. Јесам ли почињао, 
не верујући одувек себи, да све лакше верујем v 
његове приче о Генералбасу? Не одговорим, про
дужим: -·Од роћења носим његов прстен око 
грла и радим све време за њега. И сад. Упркос 
чињеници ... Веља тврди да ми је утиснуо своја 
рубинска зрнца? Ако је то учинио, она се још ни
су у.tКЛебила. Свеједно. И обратно се десило. Ја 
сам њему истовремено ставио алку око грла. Са
мо, још није прошло овдашњих шездесет минута 
откад му се то преко десило. 

- Г де ти је, кажеш, ужлебио она своја два 
рубинска, је ли, зрнца? 

- Ту! - покажем му грло, иако ми било 
криво што ме још увек замењује. Криво? Тако. 
Не претерано. 

- Ако су ти став.-ъена ту оперативним путем_, 
требало би да постоји шав. Ни под овом необично 
сна.жном лупом ништа се не види. А да је ма ка
ква операција извршена пре мање од шездесет 
њихових минута, а наших шест секунди, кожа би 
око реза била још за.паЈЬена, рана - незарасла_, 
конци - неизваћени ... 

И он? Дакле, истина је! Истина! Кликнем не-
радостан, у себи. 

- Овдашњих шест секунди нису исто што и 
тамошњих шездесет минута -- рекнем штогод, 

незаустав~nиво радостан што сам, захваљујући 
његовој експертизи, остао за себе бар онај који 
нерадо јесам. А био са..м: посумњао у то, поверо
вавши - истина делимично - у докторове дезин-
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формације о Генералбасу. }Iамерне дезинформа
ције. Да. Али зашто? Здрава сумња у придошыще 
од којих вал,а сакрити истину, или специјално, 
хм! препоручено неповерење у мене ... или подло 
спречавање истине да допре до оног који треба 
да зна да ca..vi дошао да бих штитио, спасао, слу
шао. Кога? Генералбаса? Ту и јесте чвор. Нисам 
више био сигуран да знам кога. 

- С временом је као с новцем!- што би ре
као громобран. - Брзину му одрећују мењачи 
брзине. И то на основу потражње. Кад ником ту 
не треба онострано девизно време, курс му стра
шно пада! - и намигну. - Имам га. Треба ли 
ти? Дао бих ти га испод руке по црном, аутентич

ном курсу. 

--: Не треба ми тамошње време. Ово хоћу. Не 
за себе, за Генералбаса! - намигнем. 

Настав.~~:>ао сам да противуречим, али ако сам 
то чинио, било је то мање због нових доказа да 
сам већ онај који ни јавно ни тајно нисам, упр
кос ОЧУffЛедном објективном докторовом отпору. 
Субјективно био је смушењак, објективно ... 

- Време не троши погонску енергију без за
ласка! - рекнем. - Треба пожурити с хвата
њем Ве.~~:>е. Али пре но што проћу ти велики су
персекунди, јер и вечност пролази, одведи ме Ге
нералбасу. Ве.~~:>а га тражи рајем. Ви кријете Ге
нералбаса. Разумем: конспирација и тако да.~~:>е! 
Али ако га Ве.~~:>а открије, угрожен нам је свима 
корен лика, његова срж, смисао. Све ће нас он 
да убије у лику Генералбаса, целокупност време
на свих нас. 

- Камо среће да хоће! Било би то дивно, би
ло грозно, било уништавајуће. Једним ударцем, 
две муве! - и нa..-rvrиrнy. 

- Шта си казао? - не знајући више ништа, 
ни да ли да не намmнем, ни да ли да намигнем. 

Са..>Ј:о скочим. Истовремено он ме и прикова 
за место п ог лед ом што ме обезвоЈЬИ. Сл ушао сам 
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га како прича нечујне наједном приче, знао сам 
да су то дечје приче. Али ово што сам могао да 
противно процедим било је једно недорасла без
димна, а верно ипак: 

- Нека. Нека. Тужићу те ја њему. 
Доктор се насмеја: 
- Тужити? Пробај! Нико ту ником ништа 

не може. Сем несмелих. Они могу да се ухвате за 
грло или за органе за варење и да се ... Да се ра
зочарају. 

-:- Ја да се разочарам? У рај? Никад. 
- У .~~:>убав? 
- Никад. Никад. Никад. 
- Рекао бих, слушајући те како се јадно же-

стиш, да те је стид да и самом себи признаш не
што битније од свега што те чини, од смрти, 
страха, разочарања, .~~:>убави. · 

- Мало знаш шта ме чини. Нисам од оних 
који се стиде иједног свог осећања. Тачно је да, 
погрешно понекад мерећи, она оптерећују један 
тас и нагињу га у правцу непредвићеног. Одведи 
ме Генералбасу. 

- А ако би те тај сусрет заувек разочарао 
у себе и у све ту? 

-- Xony Генералбасу! 
- Умро би од сусрета с њим, јер детицин ... · 
- Нека погинем. Води ме Генералбасу. Ње-

гов сам војник. Ако ме не одведеш, кунем се у 
својих дванаест рана и једну војничку смрт крај 
митра.~~:>еза да ћу те ... 

Слегао је раменима слушајући ме како пона
В}оам: 

-- Генералбасу! Генералбасу! Генералбасу! 
- Свеједно. Ми тајни имамо. Али мећу на-

ма? У поверењу? Добро, рекао сам ти зашто смо 
принућени да му дајемо инјекције детицина. Не 
бисмо га без њих задржали у границама које су 
разумни оквири његових бубашвабетина и оста
лих бубица промена, беыrх мишева уједињења ... 
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Зашкргућем, стеrнем песнице. 
- Мир, мали! -- предухитри ме. - Реци ра

дије кога да му пријавим? 
- Не допуштам да се мом Генералбасу под

мећу никакве бубице, никакви мишеви ... 
- Зар ниси чуо кад јој је рекао »мој бели 

мишу!«? Не? Ниси? Па да, ти време пред собом 
не доживл,ујеш као проШАост. 

- Халуцинираш! Видиш бубице и чујеш ми
шеве. Ти. Не он, мој командант, отац победе, ро
дител, мира, њива наде. Тебе то тресе делиријум 
испичутура. Сад ми је јаоно. Чиновник који је 
држао везу са мном отишао је на годишњи од
мор. Ти га лоше замењујеш. То је. 

- Смири се. Престани да се тресеш. Сад ћеш 
ra видети. Сад. Али што се тресеш? Бојиш ли се? 
Кога да пријавим? 

И намигну лукаво. 
-Имена нису важна! - рекнем. 
- Је ли? Добро. Пријавићу онда Вел,у. Је 

ли то ИЈ\fе главног непријател,а? 
- Не!- оте ми се, али он ме није чуо, одсу

тан, забавл,ен око дугмета. Да ли ме није чуо? Да 
ли? У сваком случају, имао сам право што се 
нисам одао. Имао сам право што сам издржао 
АОСад у тућој непријатној, увредл,ивој кожи. Ису
више је подао тај смушени на изглед доктор. 
(Истовремено се упитам: докле ћу доживл,авати 
Аруге као увреду?) 

Тад наста кратак спој. А тамо где нисам био, 
тамо преко- пркосно је Гост својом главом. И 
лажном брадом. 

Гост кога сам из појмЛ>ивих разлога звао до
•Сад Вел,ом. Али тај Вел,а није онај Вел,а кога до
ктор хоће да пријави Генералбасу. Зашто? Зато 
nrro не воли Генералбаса? Или што зна ко је ко? 
Знати пре времена оно што се не сме знати -
није ли непријател,ски чин? Понекад смрто
носан? 
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Но у томе ме КЛ>уцну испод чела, право где 
су му врата, куцну ме лаким ударом прста једна 
1\П:Iсао: 

Ако постоји Вел,а-Гост, Вел,а-ја и Вел,а- с лаж
нам брадом, краја Вел,ама нема, па према томе ни 
карактерима, ни судбинама садржаним у једном 
имену. И, према томе, није име оно што је мене 
досад ту ограничавало. Шта је то онда? 

Не стигнем да одговорим. Да ли сам знао од
говор и без речи? 

2 

- То није он! То је ... 
-Пет! 
То није био Генералбас већ Гост, то јест бра

дати Вел,а какав се јавио већ раније с полуrлобу
сом, Вел,а за ког сам знао да, упркос вештачкој 
сличности са мном, није ја: измећу нас није ста
јало огледало. А онда, ми на страну, и аi\fбијенти 
нису били исти. А ипак, овај је гласно псовао ка
рикирајући једну од најповршнијих претпостав
ки о мени. Уосталом - једна неусловл,ена асо
цијација: ја сам седео а овај је клечао крај жи
це коју је секао. И наставио то да ради и кад је, 
долазећи здесна, наишла ... ах, Каја и застала 
Каја коју сам, револтиран чиновнички задрто~ 
и грубијанском глупошћу доктора с оторинола
ринголошким ог ледалцем, био за тренутак забо
равио. Какви »бели мишу!« Али видећи је, ја сам 
просто нестао, није ме било. Опет у мраку: нем од 
изненаћења, нем од среће, нем од запрепашћења, 
нем од гнева, најзад. Можда се ипак десио неки 
квар у машини времена, у часовнику светлости, 

па ми са закашњењем од неколико векова сад тек 

стижу речи изречене ко зна кад, давно некад·? 
Била је дивно жива, лепршава, срећна, онаква 
каква је то некад могла бити само са мном. Про
трл,ам руке: »Добро је! Добро је!« Прошлост је 
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препознала своју гарсоњеру пресеЈЬену у бу
дућност. 

- Шта је добро? - упита доктор. 
-Шта се тебе тиче? У сваком случају, доб-

ро је што је добро. 
Не. Нису се те речи десиле у гарсоњери. Пре

трнем. Каја је на очиглед старила, добијала у те
ж.ини: кукови, канте, а пиштоЈЬи - здравЈЬак, 

млекарство. И речи које је наставила да говори 
гарсоњерским гласом мора да су се збиле који де
визни милениј пре тога. Не. Опет сам добро 
видео. Стајала му је сад иза лећа, дотицала га 
телом. Задрхтим кад доктор рече на њена уста: 

- ЈЬубав је ствар добра. 
Најеж.им се што ћу издати или своје сад очи 

и осећања или своје памћење. 
- О да! - промуцам одсутан. - ЈЬубав, бе

АИ миту! 
А rmaк препознавао сам се у тој давнопрошлој 

предбудућности крај жице. У предбудућности 
или у безосећајној будућности што је прошлост 
осећања у односу на зrрануту садашњост? Погле
дам у доктора. Застарели претеча? Коме је то pe
I<:ao? Кога је тако назвао? Нисам могао да се се
тим. Устанем: знао сам да је те речи рекао, али 
коме? Погледам у лажну браду крај ж.ице. Ста
јао је и гледао у Кају. У Кају какву сам остаре
лу гледао или какву сам витку памтио? Прожди
рао је очима. Ја бих је прождрао пресну само да 
је не гледам. Укочен ја. И он - укочен. Крут. 
Проштац. Само ја ћулим уши, а он је гледа као 
тетреб. Да не мисли да ће је хипнотисати? Г ле
дао је у њу и збуњеним рукама наставЈЬао да се
че жицу. Али и она га је гледала. Као хипнотиса
на. Укочена и она упркос изванредно гипкој 
мекоти свог некад, несвог сад угојеног тела. Она 
га заЈЬубЈЬено гледа. Види ли га сад какав јесте? 
Онда се месечарски покренула, дигла један крај 
жице и ја сам чуо кад је рекла одсутним да-
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леким гласом (као да је долазио тај глас из да
леког тела): 

- Ево твог белог миша! А ти? Тако те дуго 
није било. - Но утом јој се и глас промени, ос
тари, огруби: - Срам те било! Само се забавЈЬаш, 
свињо! Како си се испрЈЬао! Стиди се. Шта то 
радиш? Матор човек! О, докле ћу ја да се мучим 
с тобом. Цркни једном, да и ја одахнем мало. 
Зашто то сечеш. 

- Онако! Сечем. 
- Ох, што си грозан, наказа! Сав си се избо! 

Аа нећеш преко? Зашто? Хтео би да ме оста
виш? Е, нећеш, развратниче, сам да ми се тамо 
до миле воЈЬе ваЈЬаш с твојим тамо фличкама и 
флундретинама! А ја- баш те брига. А од чега 
ћу ја ту, оставЈЬена, да живим? Ни пензију не
маш, неспособњаче! Сви су је добили, само ти 
ништа! Што си се укипио? Што је, смоЈЬо, шта 
ми ту извадиш откривање споменика непознатом 

јунаку! Г ле, једна мисао. Хајдемо заједно преко. 
Чула сам да је преко nостигнут велик напредак, 
праве сад такве парфеме, пудере и ружеве, памет 
да ти стане. Чекај, ја да ти придржим ту ж.ицу. 
Брже то сеци кад ти кажем. Брже, ако нас патро
ла ухвати, ја сам те одговарала од илегалног 
прелаза, то да знаш! Надам се да ниси заборавио 
да су те некад учили да будеш мушко, да би знао 
да штитиш нас јадне и слабе жене. 

Фатална заблуда! Грешиш, предбудућности! 
Никад ниједна девојка није тако говорила свом 
дечку. Можда остареле и разочаране жене и мај
ке тако говоре. А он, место оштростартног удва
рања - стиДЈЬиво ћути и гледа, само тетребски 
гледа и ћути као да је види младу и нежну од 
некад. 

- Ох! - застења он vбоден поново. 
Тако му и треба! - помислим - кад не ски

да тај свој пожудни поглед с изреза њене блузе 
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--------------------~----,....----

с неким расквашеним суперкрофнама место нека
дашњих наранџи. Шта гледа тако тај мамлаз? 

-Ох! -убоде се он и трећи пут. 
-Шта уздишеш?- упита га иако је видела 

да се убо и да га убод заболео. Не, није и.м:ала са
жал,ења. Чак се истресе на њега:- Ах, крв! Врло 
важно, мало крви! Некад си био спретнији. Сад 
си, поврх свега, још постао и циција! Јесте, 
јесте, злато моје, циција! Ништа ми не дајеш. Већ 
три месеца нисам ништа сашила. Види каква сам 
бедница, све саме праисконске крпетине. Колико 
си пара понео, злато моје. 

Зар ниједна жена неће никад научити да нас 
разликује? 

- Не залећи се, девојка! -·викну неко крај 
мене приметивши како јој он сад гледа у оста
релу, смежурану доњу усну, што под тим погле

дом лако уздрхта и уздрхтавши, као да се освежи 

и, освеживши се, изгуби умор и, одморивши се, 
као да се подмлади: 

- Бели мшпу! - прошапта он и Кај а га погле
да а погледавши га, задрхта, а задрхтавши, стресе 

једним покретом са себе све излишне године. 
- Бели Ашшу? - понови она за њим, синув

ши обрадована. -Јеси Лli рекао беАи MIПIIY? Је
си! Јеси! Ох, Вел,о, чим сам ти чула глас, одмах 

сам га препознала. И чим сам разабрала да ме 
дозиваш, одмах сам дотрчала. И ево ме. Ту са.<\-1:. 

Он је гледао у усну, очи, у изрез блузе 
и дисао само, све тежи себи, све непомичнији. 
А она је цвркутала, пируете ударала, чаврл,ала. 

Час она однекуд, час она - сад. 
Хтедох да викнем заборавивши први утисак 

који је, остарела, оставила само на мене кад се 

појавила: 
- Није те он звао, Кајо! Ја сам шапутао у 

себи нашег Белогмиша да би дошла. 
Али уста ми била паралисана под доктора

вим очима налик на две огромне шаке. 
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- Пет! - рече оториноларинголошко оглс
далце. 

- Тачно! -рече гарсоњерску реч. Све оста
ле му речи биле после као из црних романа. -
Отисци прстију могу да се промене! -рече онај. 
-Глас никад. Разбио сам екипу. Био cюvr најда
.л:.е дотерао; један поветарац још само - и савр
шенство, али ме нал,утили. Тако они увек. Жао 
ми је, у ствари. 

- Кад жалиш, што планеш? -- упитала је 
подмлаlsеним гласом, дищћи као да га у дише. 

Како да не планем кад се нал,утим?
гледао ју је као да ништа друго више не постоји. 

- А што се нал,утиш кад ти је после жао? 
- Како да не жалим разбијене делове ство-

реног? 
- Али могао си и са..м: да ме потра.жиш. Ја 

сам девојка. 
Сетим се: одиста. То је једном рекла. То са

мо. Ја сам отварао рибл,у конзерву и посекао се, 
неспретан, кад је она одговорила мени који сам 
се жалио што се нисмо раније нашли јер је из 
оног што смо пре тога ... не, после се то десило, а 
можда ипак пре? свеједно, десило се после оног 
Jf.IТO смо једно другом л,убећи се говорили, било 
Јасно да се волимо од првог тренутка, одувек, од 

чим смо се уг леда.ли, пре но што смо се упознали. 

- Пет! р ст! - чиниле су докторове очи. -
Пет! Пет! и Ја сам ућуткао свој глас у себи. 

- Пази, крв! Увиј прст овом марамицом. Чи
ста је - говорила је брзо, срећна, дрхтава. -
Место да се ја увредим, превијам ти прст и још 
сам срећна. Чиме само да то вежем?- освртала 
се.- Откуд ти ова собна хал,ина?- Сва дрхтава, 
привијала се уз њега који је још стајао прав, уко
чен, очекујући, шта? шта? 

Како? - проће глас по мени. - Гарсоњера 
већ? Гарсоњерска реч? 

- Одувек је носим. 
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То нисам рет<ао. Затајила му је прислушна 
служба. Слабо, Госте! 

-Пет! - докторове очи.- Пет! 
А-ха! И она се збунила, и једним брзим, ско

ро нервозним, скоро узбућено избезуМЈnеним по
кретом откинула му део рукава. 

- Шта то радиш? - викну он блаженим јед
ним и од мужјачког блаженства препуклим гла
сом.- Шта ћемо сад? Остао сам кратког рукава. 
Како ћу преко? Подеран? 

Она га погледа тужно, па- прегоревши стид 

весело, позивајући, и, најзад, прасну у смех. 
- Место да се наЈЪутим, ја се смејем. 
- Место да сам већ преко, ја причам с тобом. 
- Зар би ме ти оставио. 
- . Одлазим. Доста ми је ту свега. 
- Тек што смо се нашли и доста, тек што 

смо стигли- одлазим. 
- Стигли? Ја сам, на жалост, одувек ту. 
Она се сети уто м нечег другог. 
- Јеси ли свршио што је требало? 
- Не дају. Зато и одлазим. Тек што почнем 

озбиЈЪно да радим, а они: бум! Баце ме у детиљ
ство без снаге у удовима и, јовонаново- расти. 
Доста. Већ сам оглувео од експлозија. 

- Каквих експлозија? Нисам чула. 
- Експлозије стварања се не чују. Само их 

ја понесем. 
Она га, курва једна матора, лишена видови

тости и памћења, погледа заЈЪубЈЪено и поцрве
ни до млохавог подбратка схвативши га ко зна 
како: 

- Увек си знао да наћеш најлепше речи да 
би ми казао да ме волиш и желиш! 

Говорећи то, приближила му се и стала, али 
њена га је неразумно млада сукњица лако дотак

ла. Он задрхта и укочи се сасвим овог пута. 

Али друго се нешто збивало, нека невидЈЪива 
стрка му је сапињала дисање, неки нечујни ло-
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моти су му прожимали била и прождирали прво
битну суздржаност, оно недодиривање, оно гле
дањ~ само. Гледали су се и даЈЪе, али друкчије: 
упиЈали се, њушкали, узносили, опијали. Очима. 
А шта има толико да виде? Облици млади. Облици 
стари. Је ли то све што они могу, гледајући се, 
да виде? СтрпЈЪења! 

-Још једном! - откиде се утом његов про
мукл.и, процеПЈЪени глас. 

- Шта још једном? - упита она једвачујно 
и, постићена, учини један мали, једва видЈЪив 
покрет који је приближи опасности што се над
носила над њом, неустрашивом. 

- Оно с рукама! - ишапну промукл.о. - И 
оно са сукњом. 

- Шта?- живну и кл.ону.- Ја нисам ништа. 
- ДотаКАа си ме. Још једном. 
- Шта, ВеЈЪu? - прошапта. 
Чак ни ЈЪубомора ме није дотицала. А није, 

пас, сад скидао очи с њених узнемирених груди. 

Врло лако с почетка узнемирених. Па јаче. Јаче. 
- ВеЈЪа? - промрси очију укопаних у изрез 

њене блузе место да промени ту покварену плочу. 
- Ох, Госте! Једини! - рече она као да је 

не брине ништа, штавише неравнодушна на очи
гледну пожуду дрипца. 

Али онај се није више чудио. Заборавио је на 
задатак. А конспирација? Ништа. Одао се. Јьубав 
је јача и од затворских зидова. Ухватила га у 
своју клопку. Или се прави то да му ниједно име 
не значи више од другог, да би и даЈЪе обмањи
вао? Кога? Мене? Што би се правио? Гледао ју је 
сад сасвим изблиза право у доњу уону. Дрхтао. 
Ноздрве су му се шириле. А и она је губила вед
рину, чудно малаксавала не слабећи, чудно се гу
била налазећи се. Понав.ъала све неконтролиса
није: 

- Шта мили! Шта? Шта? 
Са сваком том беес\1исленом, немогућом ње-
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ном речи његове су се ноздрзе шириле. И никад 
краја том ширењу што се преноси t\0 као зараза 
обухватајући јој зенице. Што су се такоће шири
ле. Преносећи се на његове поре. Што су се исто 
тако шириле и влажиле и пуштале шумове јед
ног заrрцнутог дамарања без даха, на ивици ваз
духа. И кад ми се учинило да се већ, обострано 
хипнотисани, обоје руше, он је одједном снага
торски зграби и преснажно загрли. Зрелу сад да 
прими тај заrр.л,ај који је дозивала од почетка. 

-Бели мишу! - прошапта тад отимач. 
- Незахвалнице! Бабускаро! - само успем 

да помислим притиснутих уста докторовим очи

ма као двема ковачким шакама. - Ј а због ње све 
на себе узео, због ње трпим све те бескрајно дуге 
игре вруће-хладно и та саслушања што ме свег 
раздиру, а она, а она ништа: далеко од ока, да

леко од срца; с друговима се .л,уби, грли, стрнџа. 
Зар с издајником, издајнице! Зар с издајником и 
убицом, Кајо? Зар с Гостом? 

Осветнички ме талас сад подиже, узнесе 
спремног да проговорим. У последњем часу поми
слим с упорношћу једне верности третиране ми
ленијима: да ланем, олакшам себи, па? Њу да 
ућоркирају на неколико година, што ће јој попити 
младост и вратити ми је такву. Па куд с њом? 
Никад! 

Немиран, дрхтао сам. Осећао сам се уrрожен 
као никад. 

Крај мене одјекну смех. Кроз смех разабе
рем речи: 

- Ни Ве.л,а ни Гост. Генералбас ти је прео
тима. Твој Генералбас! 

Нисам се цео зачудио. Сваком се она свића. 
Зашто се не би и њему? 

- Њему?- вриснем.- Зашто да ми је од
узме? 

- Зато што прошлост не пролази дово.л,но 
брзо. Иде пешке. 
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-Ко сам онда?- повичем замућен.- Ко 
сам? Који сам? 

- Ве.л,а! 
-Ја сам Гост! 
-Хтео би да будеш Гост - одговори ми 

доктор споро, све успореније- да би урадио оно 
што он мора? Али мора ли да убије, питам се, да 
би ти поново постао онај који још ниси? 
. Није истина. Ј а сам именовао њега, непри
Јате.л,а, и себе, пријате.л,а, пре но што сам их ви
део заједно. 

- Зар пре, јадниче! Не знаш ли да будућ
ност наступа пре прошлости. 

- Као будућност? Оно није Генералбас. 
- Понекад као будућност. Понекад као њен 

пројект .. Ко би то знао? Мислиш ли и да прош
лост, КОЈУ сви напамет знамо, зна себе унапред? 
-и намиrну брзо. 

. Али та~ трептај ока _представ.л,ао је трус што 
Је недостазао експлозиЈи. Бризнем у плач, заје
uам горко над разбијеним илузијама, над неви
ношћу, над свим који су млади умрли, над свуд 
несрећнима по свим просторима. 

- Није оно Генералбас! Није! Није! Није! 

з 

Доктор окрену дугме и простор код жице се 
угаси, а моја се просторија осветли. Али ја сам 
и да.л,е викао оно: није! није! и викао: 

- Не сад. Чекај, стани, дај ми да видим 
шта хоће курва?- најстрашније је што сам знао 
шта она хоће, знам ја њу, све сам то давно ја 
слутио. Све. Нема нигде среће за мене у свету 
где измећу замиш.л,ене глади и сећања на прија
тност уrо.л,авања нема више ни закона, ·НИ преп

река, ни рампи, ни брана. 
-Колико речи! Али слутње нису важне. Да 
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ли још желиш да спасаваш Генералбаса од Гос
та? Тражио си да те одведем њему. 

- Тражим! - заурла.м: вучки, али се у ис
том часу осетим уrрожен у толикој мери не тим, 
него незнаним и осталим што није још прошло 
да се свладам брзо и, наивна лица, упитам: 

-Да спасем? Шта? 
Нисам рекао zcoza? Намерно. Да би он по

ново именовао оног чије је име одјекивало у мени 
опустошеном као основна школа првог послера

спусног поподнева. Али он ни ј е споменуо њего
во име. 

- ~ног тамо који је остао с Кајом! - изго
ворио Је он њено име. Не и његово. Зашто? Је
сам ли га убедио? Што бих волео да сам га убе
дио. 

Уједем леву песницу. Немогуће! убеЂивао 
сам себе. Није оно Генералбас. Није! Осетио бих 
на почетку бар флуид симпатије. А ништа ни
сам осетио. Ништа? 

Он пречу и упита: 
. - Нећеш ли да се смириш и помириш већ 
Једном? Добро. Препустимо их онда њиховој 
забави. Надам се да неће оставити никаквих 
последица! - и заврши цинички: -Бар недво
смислених. 

- Убићу! - заурлам. - Убићу! Убићу вас 
све! Тебе прво! 

Он одскочи. Био ми се сувише приближио. 
- Смири се! Хоћеш ли да те одведем Гене

ралбасу? 
. Ах, нису га убедиле моје су:мњиве мисли, мо
зе жеље остале. у мислима. Он је веровао ~а је 
Генерал.ба~ онаЈ старетинарски тетреб. Не и ја. 
Ја не веруЈеМ. Било би то крај, ужас гори од свр
шетка свега. И шта? Нека не мисли тај господин 
доктор да ћу се помирити с мишљу да је Генерал
бас неко ко се понаша као да ми није пријатељ. 
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Нека буде сигуран да ми је он друг, као и ја што 
сам његов. 

- Одведи ме Каји! -замолим га. 
- Не више њему? Сад ти ..::е хита збабљеЈiој 

~ур и само? Ј е ли ти она сад постала шеф? Да ли 
Је она већ постала његова секретарица како се 

' . б 1 то, хм. каже, ЊОЈ да и саопштио оно што си пре 

желео њему? Па да, схватио сам. Она треба да му 
?днесе тВОЈУ поруку. Набацујеш му је. Не волиш 
Је више. Не? ОдреЂено јој је да буде курир изме
Ђу вас? Дакако. Ти се не усуЂујеш да \;Танеш 
пред њега? Он је Главни шеф? А ти- шта си? 
Обичан шраф~,)е ли? Он може све, она има пра
во на све; ТВОЈе Је право нешто сведено: ти смеш 

~амо да ћутиш и трпиш, да се слажеш и извршу
Јеш наЈ?еЂења и кажеш: »Разумем!« док ти он 
узњ\1а Једино што си мислио да ти припада? 
Погаћам ли? 

-Не! - повичем огорчен.- Она припада 
само мени. 

- Пршiад:;t! Не чини~ ти с7 да свако при
падаље смањуЈе и оног КОЈИ даЈе и оног који 
узима? Обавеза не даје крила. 

Опет зазвони нечујно звонце самоодбрамбе
них рефлекса у мени. Нагло опет. Свестан нагло 
да је _то докторова техника сламања и да се она 
сасТОЈИ од диверзионих притисака на неважна 

места да би се тежиште напада неочекивано пре
бацило на онај разрећени положај с ког су тек 
одвучене јединице и оружје да би помогли при
видно угроженим котама расутим на небитним 
правцима. Окл.опл,ен тим сазнањем, дочекам чврст 
његов следећи јуриш: 
-А ти?- упита злокобним гласом.- Ко

ме ти припадаш? Њој? Само њој. Или и свима 
незнанкама које могу да застану пред једним из
логом? Сећаш ли се да се Каја намрштила кад 
си се ти био насмешио оној непознато ј? 

- Није истина намрштила. · 
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ААи он nречу. Је .ли врлина чути само оно 
што се хоће да чује без обзира да .ли је то што 
годи неистина или истина? 

- А на то, шта си учинио? Разбио си излог 
кад је nрошао младић ког није погледала. Треба 
ли сви младићи да нестану да не бисмо више раз
бијали излоге? 

- Не сметају мени младићи! Ј а знам што 
знам. 

- Да во .ли само тебе? 
-Мене само. 
- Ва..лзда нећеш рећи да си nрви ког је по-

желела? 
-Био сам јој nрви. Разумеј! Први! Од крви 

њене крвав. 

-Кад кажеш! 
-Кунем се! 
- Може бити! А.ли не сумњаш да је она у 

мислима била чедна све до тог тебе случајно 
првог. Шта је? Стежеш песнице? С којим правом? 
Колико си ти девојака пре ње пожелео ако не и 
имао? 

- Код нас је то, како да кажем, биолошки не
што сасвим друго. 

- Јесмо ли за пуну равноправност? Јесмо! 
Онда, молим, зезни такозвану биологију! Уоста
лом, ти си истиснуо Братка који се убио. 

- Рекао је да ће се убити! То није исто. 
- Јеси ли сигуран да није исто? Код тебе све 

испада да није исто. Она друга- није исто! Ра
тко, Гост, Генералбас - нису исто. Атомизира те 
специјализација. 

Зашто ме не чује? Што пита за другу? 
-Да те је позвала, би ли напустио Кају? 

Би! А она? Шта те се тиче! Дабоме. А ако би се 
убила? 

- Не би се убила! - забрзам. - Знам је. 
Она никад раније није ни у шали спомињала 
тако што. 
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- Заборављаш, она није исто што и Братко. 
Ако је он говорио да ће се убити а није се убио, 
она би, не будући биолошки исто, могла да се 
убије не запретивши ником да ће то да учини 
кад је вољени напусти због друге. 

Неко је изван нас понављао једно време: »И 
та друга, и та друга«. То ме изазивало. Раздерем 
се: 

-Друге жене сем Каје нема у мом животу. 
-Да те одведем Генералбасу? 
-Волим је. 
Та се веза измеЬу њега и њеног имена у мени 

успоставила преко противречног волим је, ј~р 
љубав и Генералбас нису били више исто. НиЈе 
.ли он казао Каји: »Бели миту« - као и ја што 
сам? А исто није било исто. Његов »Бели МИШ« 
гонио ме на повраћање. Моје ме тепање њој и сад 
усхићивало. Моје тепање или она? Нисам ли био 
усхићен њом? Јесам. Признајем, било ми је лудо 
пријатно с њом као ни с једном. Је ли волети само 
претпоставка да ми ни с једном не може бити као 
с њом што ми је било и једно јесте и некакво 
биће? У том сл.учају л.огично је да је љубав себи
чна, најсебичнија појава, тако себична да, сТИде
ћи се себе, осећа потребу да заљубљенима саспе 
nрашину у очи не би .ли их нагнала да мисле да 
су несебични и неташти. 

- Ћутиш?- рече као да нисам рекао оно: 
»Волим је!« - Је .ли то одобравање? 

-Није! -помислим. Мора бити да сам то 
гл.асно учинио. . 

- Кукавица си! - рече доктор ОдЈедном 
згаЬена израза. - Генерал.бас ти је преотима, али 
ти си у толикој мери пол.трон да се не усуЬујеш 
ни да га окривиш а камол.и шта друго. Не! Теби 
је лакше чак да окривиш и попљујеш саму љу
бав. Кукавица! Кукавица! 

Ова ме реч л.упила тако снажно да ми неста
ло даха. 
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- Шта треба да урадим да бих доказао да 
нисам? Да га убијем? 

- Ако твој npojetcт Ген.ералбас не личи на 
стварног Генералбаса, једно треба порећи. Избор 
мораш сам да извршиш. 

Хтео сам да се задржим који тренутак на из
разу npojezcт Ген.ералбас и стварни Генералбас. 
Било је ту нечег неприхватьивог а примамьивог. 
Све истинито на страну, ако је Генералбас про
јект одражене реалности с оне стране, он с ове 
нема остварења, али ако је с ове остварен, онда 
пројект и одраз нису никад били у ьубавном срод
ству и огледала неће ником сметати. Ипак 
рекнем само: 

- Посаветуј бар! 
- Избор одрећује више но чин. 
-Да бирам?- и прошапћем:- Излmшю. 

Изабрао сам. 
-Јеси ли, Веьо? - обрадова се лекар, све 

више сличан позиву на убиство ... 
- Ј а нисам Веьа! - викнем давьенички. 
- Из те си мишје рупе већ изишао, Веьо. 

Не можеш више у њу. Загипсана је. Ти си волео 
Кају. Ти, не Гост. 

- Има право човек! - рекнем савршено не
марно јер ме, више од шре пристајања, наиме, 
морила тајна неверства. 

- Осветли их! - викнем. - Хоћу да ме види. 
- Генералбас?- упита мща искривьена о.д 

пакости. 

- Каја! - одвратим. - Каја! 
- Она затвара очи кад се ьуби. 
-Чуо сам то, али ипак, видеће ме. Ситуран 

сам. 

-Шта ће помислити - да јој опрашташ 
неверство? 

- Увериће се да ми је верна. 
- Каја?- насмејасе. 
Прегризем речи већ синуле из rрла. Задах-
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ћем. Обришем зној. Дивьач сам му. Лови ме. 
Испаьује плотун за плотуном у мене. Ја унезве
рена бежим само. 

- Каја! - поновим без гласа, свестан одје
дн?м да треба убити оног који се, злоупотребьа
ваЈући њен аститмс:тизам и њену таштину, лажно 
пре~ставьа и издаЈе за мене. Издајући мене. И? 
СвеЈедно. Нека је и Генералбас, свеједно. Ја ћу 
га убити. Убићу га као да је Гост. 

-Зар није у том случају боье рећи: »Уби-
ћу га као да сам Гост«? 

Његов је глас био инсинуантан, обазрив. 
- Свеједно! - рекнем. 
.-: Јеси ли си;уран? Јер, у првом случају, 

убиЈаЈУ!Ш као да Је Гос~, ти издајеш Генералба
са у ЧИЈе си име занеприЈатеьио с Гостом. У дру
гом случају, убијајући Госта, ти си ликвидирао 
издајника. Оног који те је издао. 

-Кају?- упитам обрадован донекле. 
Је ли није разумео логички ток мојих ужас

них ~ели? Је ли се правио да их не разуме? Упи
тао Је: 

. - И Кају је издао. И горе. Не мисАИШ ли да 
Је и она угрожена? 

-Светлост!- повичем.- Упали молим те 
светлrЈст. Не тражим немогуће! ' ' 

- Зар се не жели увек баш немогуће? 
- Понекад кад могуће не задовоьава. Рет-

ко кад. 

. - А кад мо::vће задовоьава? Братко, кад је 
Једном ... Не боЈ се! Не мислим да ти ишта пре
бацим у вези с Мратком, који се није држао нор
ми слободе што носи у наручју слободу. Њему 
не би ни остало друго: или да се венча с њом 
или да се убије пред једним излогом. 

Нови страх је налегао на стари. Ван себе, 
промуцам: 

- Ја сам невин, руке су ми чисте! Крв cai\1: 
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спрао с њих толико nута отада. Зар се могло дру
кчије? Ја сам невин и кад ратујем. 

-Пусти невиност на миру. Али ако већ ос
тајеш код метафоре рата, онда не мисли да не
виност није способна за грехове више неголи за 
врлине. Као и она. 

- Али она није невина! 
Он се зацерека: 
- Јасно! Одавно! 
-Шта мени то има да буде одавно јасно? 
- Имаш ли индекс? Дај ми га! Хм, хм! Сту-

дент музике. Кад си роћен? 
-Боље да нисам! 
- Пшпе, уосталом. Дошао си на свет оног 

пролећа кад је рат почео! Значи није ни она ра
товала. 

-Јесам ја. Био је то тоталан рат. Мобили
сала ме. 

- Био си премален да би био мобилисан. 
- Сви смо увек малени. Само смо то -

малени. 

- Деца подносе рат, али њих нико не мо
билише. 

- Родитељи то чине. И љубав која заслеп
љује родитеље то ради. 

- Деца су захваћена ратом, али не учеству-
ју у њему, то хоћу да схватиш. 

..,.- Ја нисам дезертер. 
- Кајеш ли се? 
Изгубљена веза се успостави на познат на-

чин. Али не рекнем: 
- Одведи ме Каји! 
Из мене излете друго: 
- Пожуримо. Такав лов какав је Гост не па

да сваки дан контраобавештајној служби у 
руке. 

Он се освртао полако. 
- Г де ли сам оставио ону кесщу? Жури ти 

се? Бојиш ли се? Чега? 
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-Бојим се свега што може Гост. 
- Ево је! Додај ми онај крчаг! Хвала! Шта 

он може? -упита уливајући воду у шољицу за 
кафу. 

-Пусти ме одавде! - заваnим.- Пожу-
римо! 

- Причекај да то добро измешам. 
-Шта је то? 
- Гипс да запутим још једну мишју рупу. 

Тако, сад сам готов. Али добро да га погледаш, 
отворених очију. Мушкарци их, кад су кукавице, 
затварају пред непријатним. Жене које то никад 
нису, пред пријатним. Мислиш ли да се понављам 
намерно или ми се мозак већ почео да закречује? 
Не мари! Г леда ј и престани да вараш. 

Место одговора, зачујем смех. Гадан. Прово
каторски. 

- Време је! - закључи. 
-Време? Шта имам од њега?- упитам је-

жећи се. 
-Језу! - рече. - Језу од помисли да га 

имаш а немаш да ликвидираш Госта. И тај ти 
је излаз загипсан. 

4 

У соби се угасила. Место мог одговора? Пред 
жицом осветлило. Место мог ћутања? Презрела 
и збабљена Каја и Гост су престали да се грле. 
Курваl 

Али не стигнем да изустим ни реч, а он учи
ни оно своје: 

- Пет! - и показа прстом на њих. 
- Ох, мили! - рекла је ошамућена од за-

грљаја. Али, као и обично, и сад је брзо долазила 
себи, ситним и практичШLч мислима и стварима, 
лепотама: - Ако сад не побегнемо, неко би могао 
да наиће и спречи. 

- Да бежим? Хтео сам то. И сам. Пре. Али 
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сад се никога вшпе не плаШим. Сад знам шта је 
оно шrо је недостајало мојим пројектима. Ходи. 
Опет. О, што сам снажан. 

- Не тако јако! Нико тако не л,уби као ти! 
Нико! Никад ме нико није тако заrрлио! Скрцка
ћеш ме, једини! Ох, Вел,о! 

Нисам био сигуран, али учинило ми се да је 
уврећен промрмл,ао нешто као: 

-Зар ти личим на балавца који још бежи 
од куће и кога уплашени и забринути родител,и 
траже преко милицијских станица. 

Али она је разговетно рекла: 
- Свеједно је ко си када ме ти, мили, 

волшп. 

- Косу твоју волњ\1! 
- А кад оседи, хоћеш ли је волети? 
Он не стиже да одговори да је већ проседа 

- тако се брзо извила из његовог заrрл,аја. Ру
ка којом јој је миловао косу остала му је у ваз
духу. Непомична. Пре но што полако поче да 
nада. 

- Ах, мора да сам сва рашчупана! - и ре
кавши то, брзо је извадила огледалце, пудрије
ру. Све то засветлуца, удари ми у очи, засмета, ја 
се почнем да трзам, жмиркам:. Иако .::ам се на
лазио у мраку, нисам успевао да се скрасим. 

-О, што сам поружнела!- повика. Била је 
у праву, поружнела је, остарил.а.- Шта се то де
сило са мном:? 

Онај је погл.еда и насмеши се: 
- Мени си иста! Непромељено лепа. 
Је ли слеп? упитам се, али она се и дал,е гле

дала самокритички: 

- Кол.ико сам бора добил.а наједном. Кад 
пре? Па живи! 

- Ниједну ти бору не видим! - рече он при
ближавајући јој се ситним кораком будућности. 

- Пусти! - одгурну га. - Не треба м:и 
ниkо! Ох! - продужи - знам, можда иМа и при-
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влачнијих и згоднијих девојака, али нисам дру
rачија но што сам била кад си ми говорио да ћеш 
м:е увек вол.ети. Бар не мислњ\1 да сам се проме
нила. Зар си заборавио на то обећање? 

У својој ..::оби, ја сам се трзао јер ме Кајино 
оrл.едал.це гонило, тражило, налазило и, не дају
ћи м:и да докраја јасно видим и чујем: шта се 
све дешавало тамо код гарсоњерских оквира, 

онемоrућавало ми самом: да се одредим: видео 
сам: је опет лепу, пожел,нију и м:лаћу но икад. Али 
онај рече: 

- Ја никад не обећавам, ја умем:. Шта то 
радшn? 

А-ха! И ње:м:у је огледало сметало. 
- Заборавио си све у шта си 1\Ш се клео? 
-Ја? 
-Пет! --учини доктор уз мене. Очи м:у-

канџе у жртви. 

- Заборавио си што си ми обећао! - рекла 
је плачно. - Заборавио! Изгубио си па:м:ћење. Ти 
ништа вшпе не знаш. Ншпта. 

- Како не знам:? - с:м:ешио се самопоузда
но. - А шести пројект? Јесам: ли га заборавио? 
Најсавршенији је од свих. Најсл.ичнији теби. 
Пројект јединства. Пројект број шест. 

- Број шест? Пројект? Шта то говоршп? 
А ја ти, јадна ја, веровал.а! Шта то говоршп? Број 
шест? А ја те, бедна ја, јединог вол.ела! Али во
л.ети таквог као ти значи волети лудил.о! 

- Вол.ети таквог као ја значи волети све. 
- Вол.ети таквог као ти значи не вол.ети себе. 
- Волети таквог као ја значи волети испу-

њење. Шта то радшп? 
- Шм:инка:м: се. Сад знам: због браде се све 

то са мном: десило, због браде ... 
- ГЯ>ст! - обрадује:м: се и не обрадујем: се. 

Зна га, курва! Имао сам: право! 
-Пет! 
- Откуд теби то цело огледало? Дај :м:и га! 
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Истина! Колика ми брада, а ја се још осећам као 
дете које би се играло. Где си? Еј! Доћи да се иг
рамо! - окренут љој, огледао се. -Шта се то 
збило? Светлиш као да те видим. Не залазиш ли? 
Сунце је зашло за морем и мрак би требало да је 
све до Јутра. Шта је то? Шта је то? Шта је то?
поче ОАЈедном да изиграва покварену плочу. -
Шта је то? 

Каја је гледала све нервозније хуљу с ким 
ме очигледно бр кала, али је и сад, несамокрити
чна под исувише нагло осекнулим растерећељем 
година, на шта се још очито није навикла, као 
што се није помирила с помИШ!nу да се навикне 
на пријатно, хтела да при:r.;тане на све игре. 

Хтела је одмах да пристане, а није могла. 
- Престани! - викну опет без оне малоча

шње љупкости, лакоће, живахности. Деловала је 
збуњено, неспретно, неуверено. 

Док се радило о игри, љена је забуна имала 
и неко извиљеље. Нисам ли и сам имао делими
чан утисак: ја да то говорим, љегове реПАИке та
мо, не он уз љу. Уопште, нешто се пореметила у 
машини времена и у другим машинама. Нарочи
то у оној самоосећања и односа према свету се
ћања и љихових односа према МИШ!nељу. Утом 
баш она и плану. Да ли зато што јој је постало 
јасно да те плоче нису кобајаги, него истински 
покварене, и да је за њу прошло време мушких. 
А можда јој је и нешто друго постало сумљиво? 
Је ли схватила да ја нисам онај тамо? 

- Био сам далеко да то сам видим. 
- Зар се ничег више не сећаш? - упита га 

охлаћено. 
- Приближи се! Хеј ти, хеј! Хеј мала, како 

си се оно звала, ти, ма доћи кад ти кажем. Ма 
доћи, делићу мог плана! Пројектићу МЮј, доћи! 

- Не знаш више ни како се зовем? 
- На врху ми је језика - слага. - Доћи! 
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- Не знаш с ким говориш? - упита га не 
долазећи себи. 

Он бестидно и немоћно климну главом. 
- Не знам. Знао сам. ААИ заборавио. Де

тицин. 

Шта је рекао? ААИ она бризну у плач. Сузе 
јој груну, гневне прво, самосажаљиве затим, нај
зад самарићанске, болничарске: 

-Јадни мој мили! -загрли ra заштитнич
ки и rюмилова no брадатом лицу. 

- Хоћеш ли да те легнем? Хајде, као некад 

>>Рин.zерин.zераја 
Ишла мала Каја((, 

Мислила је да је нитков истински болестан. 
Не види бас жицу ze, дебелу као бандера. Јадни
ца. ААИ nритиснут оним докторовим очима као 
песнице, нисам могао ни да се макнем, ни да 

писнем. 

- Како си рекла? - упита ху ља изводећи 
бебу брадату: - Вингевингејаја. 

Изненада је зграби и баци се на љу, али се 
она изви, оте, одrурну га, он немоћно nаде. Г ле
дала га прво љутито. А иnак, колебала се, јадница. 
Мислила је: или да је истински болестан, или да 
сам ја онај неозбИЈnни пропалица. Мало нервоз
но, зато, рече: 

-Зашто? Знаш да не волим тако, на силу. 
И да то уопште више не волим!- било је у ње
ном гласу гордости одрицаља, једине њој још до
ступне. После огледања била је свесна да је не
nожељна, досадна жентурача. Не и да се опет 
подмладила. 

- Не знам!- рече и nружи руке да је nри
вуче nожељну и свежу, неnромељену и усхићују
ће љупку као и досад. 

- Пусти ме, свињо! Како те није срамота! 
Но тек што то рече оним осорним гласом 
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жентураче, би јој жао њега, -себе некадашње, па се 
под притисцима тих сузних осећања расентимен
тали, пресели осећањима за собом, прошлошћу и 
преда успоменама: 

- И први пут кад си ме пољубио, рекла 
сам ти да не волим на силу ни брзо. Сећаш се? 

- Не сећам ~.::е. Ниси ми то рекла. 
-Јесам. 
- Ниси. Ј а знам. 
- Па ти си, јадниче мој, заборавио све, и 

како се то све1 десило први пут? Онда кад је гр
мело. Пустио си мене да почнем. Био си стрПЛ>ив 
тад. Знао си да ја не волим на силу ни кад грми. 
-А ја волим. 
- Зн~\1 те ја. Али, ето, заборавио си да си 

ми обећао кад смо се упознали ... 
-Шта? 
- Да никад нећеш хтети ништа што не бу-

дем хтела. Шта :ме тако гледаш? 
- Не сећам се! 
-Чега се не сећаш? 
- Свега се не сећам. Све сам заборавио. 
-А ја све памтим. Сваку твоју реч, покрет, 

лаж, превару, све. 

- Ј а ништа. Ј а сам невин. 
- Немогуће. Зар си заборавио све баш, све? 
-Све. 
- И како смо се упознали? 
- Г ле, то знам. 
- Знаш? Реци како? 
- Питала си ме шта радим, а ја сам ти ре-

као: »Ништа« Мислим тако је било. После је до
шао детиц . . . конспирација. 

- Не конспириши! Где смо се први пут ви
дели? 

- у институту. 
- Нећу тако. - Би ми јасно да она тек тад, 

са огромним фаталним закашњењем, поМИШЛ>а пр
ви пут оно што је одавно требало: схвата да она 
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тог човека уопште не познаје. Је ли баш то кона
чно схватила? Изгледа да није. Надала се да је 
он ипак онај кога воли. А, онда, и године су ту. 
Веље нема и дај шта даш. 

- Лепо реците: кад је почело наше прија
тељство? Или још боље: кад сте ми први пут рекли 
да ме волите? 

- Ја - никад. Ја не кажем то, ја умем. 
Почео сам да цвокоћем, да се тресем. Свињо! 

Значи ли да други не умеју? 
- Ви све умете, је ли? А не знате кад смо 

се упознали? Је ли било лето? Или је и оно кон
спирисало, па се правило да је зима? Ћутите? 
Штета! Али онда је било лето, враћали сте се 
с купања. Трамвај је проЈурио крај вас. Мада 
нисте диr ли главу, осетили сте да сам у њему. 

Или сте ме видели крајем ока, али, како споро 
повезујете ... 

- Има дана кад споро повезујем! То је ис
тина. Зар бих иначе правио већ шесту скицу ује
дињења? Док те нисам срео, нисам то знао тако 
јасно. Али, ето, чим сам те данас срео и нашао, 
многе су ми ствари постале јасне. Без муке про
јектовања и скицирања. А шест пројеката за 
мном. Што те раније нисам срео! 

-Давно смо се ми срели и нашли! Не гле
дај ме тако. Пре сваког пројекта смо се пронашли. 
Тад, кад сте ме осетили у препуном трамвају. Али 
док сте схватили да треба да потрчите за њим, ко
ла .су већ узела педесет метара форе. Не што су 
код нас трамваји нарочито брзи. Због низбрди
це. Ви сте најзад појурили ... Шта је било после? 
Покушај да се сад сетиш, сад кад ти се вратила 
боја у образе. 

- Зауставио сам кола, извукао сам те, рекао: 
Пролеће! Пролеће је стигло и ја сам те без обзи
ра на задуваност пољубио: конспирисао сам и ја. 

-Није тако било, не одмах. До прве стани
це јурили сте за трамвајем, два километра, и то 
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јурили најстрашније брзо и стигли га кад је стао. 
Силазећи, сударила сам се са вама који нисте ни 
дрхтали, ни били знојави. То ми се свидело -
не волим знојење- и још више сам вас заволе
ла, али сам се правила да вас не видим исто као 

ни ви мене. 

-Зашто? 
- Да не бисте пре времена знали колико сам 

се обрадовала док сам гледала кроз прозор, изме
Ьу двојiЩе крупних мушкараца, како јурите за 
мном. Једини, мили мој! 

5 

- Не! - викнем. - Кајо, није то Генералбас 
трчао за трамвајем, ја сам ... 

Знао сам да ми неће ништа вредети то вика
ње. Зато скочим. Али тамо се крај жице угаt:и, ту 
упали: човек у белом се смешкао. 

- Шта кажеш за Генералбаса ... 
Нисам се више чудио, било ми је тешко, али 

нисам се опирао више ни спол,њем сазнању да је 
то он. Он је то. Чинило ми се одједном да сам 
одувек помало и знао да је такав, да ћу се разо
чарати у њега. Знао? Слутио? Али оно добро што 
сам о њему мислио није ни било резултат знања 
и сл утњи, него нужности, услова, жел,а. Ипак, 
упркос бесу и мржњи, зависти и убилачкој жеЬи, 
рекнем из јачег од свега стида, стида који је об
зир према оном што се престало да буде: 

- Немогуће! - и зачудим се искрености 
свог запрепашћења. 

- Као што видиш, и немогуће је могуће. И 
шта? Да наручимо једно друго немогуће, немо
гућније од овог? 

- Све што знам - оно што не вал,а треба 
уклонити. 

-Дакако! Јер све што nостоји јесте само 
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скица оног што је било јер ће бити, зар не? Не, 
момчићу. Самим тим што је нешто постало пре
стало је да буде сКIЩа и добило, као све ~о, 
одлучност, нагоне, свест, мишиће и храброст ну
жне самоодржању. У које спада и лукавство при
лагоћења и интригантство неопходно стварној 
промени. 

- Он нема права! - повичем место да му 
одговорим. - Нема права да ми отима ... 

- У право се ја много не разумем. Ни он. 
А ни девојка. А ти? 

Стид ме, брзо исцрпен, пролазио, све оно 
друго узимала маха: 

- Нареди му да је сместа остави на миру, 
иначе ћу све да полуп<L\1:, претучем, поубијам. Дај 
му деТIЩИН. 

- СамоубiЩа? Гле! 
- Њега ћу ја да убијем. 
- Њега? Није то тако ни лако како ти се 

чини. Јер, рекао сам ти већ за нека предања. Али 
постоји и веровање ... Јер ако је он само један од 
твој_их проЈеката тебе, разбиј, претуци, убиј - на 
краЈу краЈева, коме се живот не свића нека се 
и убије. Нема тешкоћа. - И себе треба' превази
лазити. Али постоји легенда ... Рецимо, шта онда 
ако си ти Генералбасов пројект њега? Ниси га тако 
замишл,ао, зар не? Ја се и питам: јеси ли га ти 
уопште замишл,ао? Ниси. Ниси га знао, али то ти 
није сметало да, одражавајући га, радиш по ди
рективама непознатог. Да живиш по њима. Био 
си спреман и да погинеш за њих. Зашто? Зато 
што си у том случају његов пројект њега, одло
жени пројект за једНо предбудуће време. Зар не, 
логично? 

- Убићу га! - понавл,ао сам, не задовол,а
вајући се његовим закл,учцима, не чудећи им се. 
- Убићу га! 

- Смешно! Убити себе - разумем. Доће. 
Прошлост тако убија будућност. Али оно што ни-
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је постојало не може да убије оно што стоји. Да 
ниси постао тућ себи? 

- Тућ себи? Апсурдно. 
- То је актуелно. 
- Убићу га! - повичем опет.- И њу ћу. 

»Мили, јадни.« Сви смо ми њима исти »МИЛИ<<, . . ~ 

Једнаки »Једини«, »нико тако не ьуои«, »Никад ме 

тако нико није грлио«. Курва. К ур ва. Курва. Све 
су оне обичне курве. Све. А и ми - бу дале. Лепе 
речи које шапућу не односе се на оног на чије се 
уво казују. Целом роду мужјака су оне намењене. 
Сваки мили и једини само је тренутно присутни 
граћанин у противсмрnюм спору који оне воде 
и добијају. Себи су оне »МИЛе и једине«. Ми смо 
им ca.c'vl:o повод да се осете тако »МИЛе« себи и 
»једине« себи. Нећу њега, њу ћу да убијем. Њу. 

- Тако се губе парнице. Не заборави, оне су 
мајке. 

- Дроье су што се дроьну и кад не занесу. 
Човек у белом се насмеши загонетно и зак

лима главом: 

- Оне су свеТiще! 
- Откад то посвећује извртање на лећа ра-

ширених ногу? 
- Лећа раширених ногу? Колико си имао на 

писменом из матерњег језика? 
О.:;етим и то неважно питање као удар, свла

дам се, смирим. Наједном доћем себи, једна бу
бица у другој клупи одмах код прозора: 

-Тројку. 
- Не шкргући! - нареди. - А из рачуна? 
- Волимје! 
- Шта теби значи волети: још једна двој-

ка из рачуна или жеьа да насрнеш на сваку сук

њицу што зацокће штиклицама у пролазу? 
- Волети значи одвојити једну из стада. Не. 

Значи укинути стадо. Не. Значи добити име. Не. 
Чути своје име гласно изговорено с онолико бри~ 
ге с колико га ћутке негују сви нечујни, лични 
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нагони одржања. Не. Ништа од тога није тачно. 
.!ьубав почиње иза све те филозофије. 

-Зар је ьубав метафизиологија? Да ми се 
не жури, доказао бих ти да она није сервис -
оних десет одсто присилно урачунатих преко 

стварног утрошка. Али журим. Морам неког да 
убедим у нешто, другог да обасјам нечим. 

-Чиме? 
- .!ьубав није за егоцентрике без маште. н~ 

способне да прећу преко таштине што је импулс 
за измишьање њих таштих, не њихове таште 

празнине. Што се трзаш? 
-Огледало. 
- Разбијена! 
- Велико јесте. Не и оно мало што мирује у 

њеној ташни само кад јој је лице већ нацртане 
на: »Пази! Заводим.« 

-Не вичи! 
- Вичем ли? - упитам без снаге, одавно већ 

поражен. 

- Обећај да нећеш викати ни покушати да 
упалиш светлост овде а да је не угасиш тамо. 
Обећај да ~е нећеш мешати у разговоре које ћу 
води.ти с њима. Уосталом, реч је само реч, а ово 
везуЈе. Увуци руке у рукаве. Тако. Машница. У 
реду. Дао си реч? 

Погледао ме оним шакатим, оним рукатим 
очима. Али чим ме везао, осетим да се топе рани
је неке споне што ме чиниле битније непомичним 
и немоћним. Снага коју сам дотле трошио на по
крете, грчеве, трчкарања, немире сад се скупЈЬа

ла у мени као расута светлост у неку жижу што 

није мене пекла. Кога онда? Доктора. Завршавао 
је везивање не скидајући свој шакати-пст-куш
-поглед с мене. Изгледао је миран. Споьа. Али по
сматрајући га, приметим утом како се у његовим 
дужицама издвојила два зрнца бистре светлости. 
Она су заиграла у месту, откотрьала се преко целе 
низбрдице његових зеница и стала да ме с тих иви-
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na савезнички посматрају. Манrупски намшујући. 
Не као пре nровокаторски. ЗрiЩа? Откуд она у 
њему? уnитам се с олакшањем јер сам раније већ 
noмilllllЬao да он може бити Гостов агент. Зашто 
да не? Зна ли тај доктор уm::тину све о Генерал
басу? Све о Госту? Све о Каји? Све о мени? Све 
о свемv? ~ли ~е nрави да зна да бих му рекао 
нешто Ја, Ја КОЈИ тако мало знам? 

- Хеј! - тргну се он утом и одскоtm од ме
не покривајући nри том шаком своје otm. Од не
чег засењене.- Шта то радиш? Хиnнотишеш?
руком је покрио otm.- Не гледај ме тако! Ја не
ћу!- отимао се.- Молим те, не гледај ме тако! 
Нећу! Нећу! То ти неће поћи за руком. Нећу да 
га убијеш. Није још куnнуо nрави час. Ја морам 
да га одржим у животу за тај nрави час. Молим 
те, не терај ме да те одвежем. Ја то нећу. Ја то 
не допуштам. Опирем ти се. Опирем. 0-рук! 

Одуnро се, одвојио се, одбио од мене, окре
нуо ми лећа. 

Везан, осећао сам понос и снагу кад ми ре
че не гледајући ме из страха: -Ух! Што сам се 
био nрепао. Одвезаћу те кад се вратим. Симболи 
нису ништа ако не побегну од дословности. 

Гледао сам га како тресе главом. Блед. Уне
зверен. Зар је могуће да не подноси мој поглед? 
Па ја бих могао, у том случају, ја бих! могао да 
дознам од њега све што хоћу. Истина, требало 
би знати шта хоћу. Толико имам жеЈЬа! Шта нећу! 
Нећу да ми дирају Кају. Само то? Не. Али и то. 

Доктор се сnремао да изиће. Otmмa је мео 
nод, брисао прашину са зидова. 

- ОставЈЬаш ме везаног? 
- Вратићу се чим му дам инјекцију. Никад 

још није био пуштен да дорасте до ЈЬубави. Ако 
заволи пре nравог часа, одосмо сви до ћавола. 
Постоје све оне nретпоставке, не зна се која је 
тачна, не зна се ни ко је nројект, ни ко nројек
товани, ко одраз, ко одражени. Може то бити Гост, 
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можеш то бити ти, а и ја бих могао бити тај, 
зар не? Свако то може бити док сатови журе. А 
журе, nроклети! nребрзо се све данас дешава. Ва
љда због :мале. Изгледа да су јој кукови -nре
вратничке мамузе забодене у машту секундара. 
Ти ми само мируј. Мање гледај, више слушај: ко
ристиће ти. 

Био је пошао, застао. Онда је пустио излиш-
но питање: 

--А Генералбас? Ништа не кажеш. 
- ХуЈЬа! - планем. 
- Знао сам! - рече неодрећено и благо. -

Мислиш?- Па окренутих лећа исiiЈЬуну:- ПЈЬу
нутити. 

- И ти? - букнуо сам. - И ти! Бркаш ме с 
њим као Каја. Али она је женско, она је курва, 
она тражи свог будућег сина у свакој длакавој 
нози у ногавици о коју се у nролазу очеше. А ти? 
Теби бар нису потребни изговори. 

- Они су nотребни и буци и тишини, гневу 
и миру. Свему. И сваком. Поготово кривом. Не 
гледај ме тако. Не гледај. Само ме умараш. Дру
го ми не можеш засад. Бу ди зато миран. И пос
лушан. 

Како мировати? Нестао је кроз затворена 
врата. А ја затворен у тој спарини, врућини, у тој 
летњој жези. Можда имам и темnературу. Да ми 
је чаша хладне воде! Или један добар сладолед! 
Откуд? А и како? Као да није довоЈЬно бити зак
ЈЬучан. Још ме и везало. 

Везао ме доктор. Ко ли је он? Доктор? Заш
то је он доктор? Кога он лечи? Нешто се одиста 
nроменило. Чега је он доктор? Може се бити и 
доктор за убијање или наговараље на убш.-тво. Не 
више Генералбас, тај оториноларинголог ме је по
зивао на paзмilllllЬaњa и деловања. Кога он запра
во игра? Каква је његова улога свезналице који 
је незналица? Чији је он nријатеЈЬ, tmjи неnрија
теЈЬ? За кога он ради? Откуд му поглед час сна-
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жан, сав од ХШIНОТи:rirућег фдуида, час медијумски 
малаксао а ипак јетко nрецизан? »Друго ми не 
можеш засад.« Тако је рекао . .Засад!? А после? 
Хоћу ли му моћи нешто кад то засад проће? 

6 

Светлост се угаси: свану крај жице. Моји се 
nроблеми помере, nреместе и nромене облик. Ка
ја је настав.!Ьала .да говори оним својим најдро.!Ь
НИЈИМ гласом КОЈИ се ласкаво звао: »завео си ме, 

~и, ти, ах, ти! ти, мушкарчино моја!« Чавр.!Ьала 
Је као цурица, а nрезрела маторка. Утолико 
ужаснија што се служила свим ш:ипаричким три
ковима за завоћење, трептала капцима, вртела 
о;има, гледала га искоса, избацивала груди (ли
СЈе жути веће на дрвећу), уздисала, смејала се, ки
котала, збуњивала се, црвенела, кришом гризла 
доњу усну, влажила горњу: 

- ... да не бисте знали пре времена колико 
сам се обрадовала кад сам угледала кроз npo
~op, измећу двојице крупних мушкараца, како 
Јурите за мном. И nравила сам се да вам верујем 
да ме не видите кад сте се nравили да хоћете да 
ућете у трамвај. А ја се nри томе nравила да вам 
верујем да сте ме тек видели кад сте се окрену
ли да се извините фол-непознатој коју сте у nро
лазу гурнули. Тад сте рекли шатро изненаћено: 
»0, Кај о! Какво изненаћење!« »Зар се ви то, Ве ... 
Ве.!Ь ... хе ... зар се ви то гурате тако безобзирно!« 
- одговорила сам исто, као изненаћена. »То је, 
што журим!« -рекли сте и додали: »Али, изви
ните, ХИ.!Ьаду пута извините. Добру сте ми лекцију 
дали. Безобзиран сам понекад, али казните ме, не 
дајте ми у трамвај, ићи ћу пешке, мада, не знам 
зашто, нисам ништа уморан.« »Кад бих кажња
вала сваког безобразника« - тако сам почела, 
али ви ми нисте дали да се одбраним од вас. 
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»У ком nравцу идете?« »Кући сам пошла. Ј а увек 
право кући. Ни на корзо. И уопште никад не идем 
на журеве и шранке. Увек сам код куће, где има 
толико посла. Помажем бакици!<< »Чудно. И ја 
баш у вашу улицу морам да свратим, имам тамо 
неког nријате.!Ьа с ким радим тезгу, па нам нешто 
посла заостала.<< Правила сам се да вам верујем. И 
ви сте се nравили да ми верујете да се не nравим. 

- Правити се да се не види како се други 
nрави- то је, дакле, .!Ьубав за тебе? Игра жмур
ке? А после? Игра тате и маме. А после? Готово! 
Ако .!Ьубав није више од тога, Кајо, ако не траје 
колико и живот или нешто мање више од жи

вота, онда ... 
-Видиш! Почињеш да се сећаш да је наша 

.!Ьубав од почетка била само много, много више, 
дуже, трајније. Ипак ... 

Но није то ни изрекла, а већ се поi<ајала, обе
схрабрила. 

- Стари се, јесте, изМИШ.!Ьамо да је .!Ьубав из
над и више од тога. Не nротивуречи ми. Знам. Ви
дим ја добро, иако сам мало астигматична. Не. Ни
сам више млада. Готово је с .!Ьубав.!Ьу. Не кажем: 
многи би хтели да је .!Ьубав више, али не умеју: Не 
може се! и обарају остарелу главу, мирећи се. 

Да ли се она мирила? Уnркос смислу речи, на
чин на који их је казивала био је кокетан и ловио 
комплименте. Можда зато он и рече: 

-Али ја ћу моћи. Пронашао сам како. Имам 
формулу вечне младости! 

Каја живахну на то, заборави малочашњу ту
Iу, подмлади се: 

-Где се може набавити та формула?- за
брза. - Да ли се она nродаје у виду крема, или 
скинфрешнера, пудера или пилула? И где то? У 
којој дрогерији? 

Он, увек озбИ.!Ьан и лишен смисла за хумор, 
одговори кратко: 

- У лабораторији. 
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. . -Је ли то она нова дрогерија у центру? 
~аЈдемо тамо, ~~ хоћеш ли да ми покажеш где 
Је та лабораториЈа, Је ли то скупо? Јаој, ја не знам 
да ли ћу имати довољно пара, никад их немам ко
лико ми треба, живот је тако поскупео у послед
ње време, али ти ћеш са мном, је ли, мили? ти 
ћеш ми дати колико буде требало, јер ако се бу
дем намазала кремом од те форму ле, ми ћемо се 
волети и после смрти, зар не? Колико је сати? Ах, 
пожуримо. Ако је далеко, моrу и да затворе рад
ње пре НС? што стиr~емо и ја то никад не бих nре
жалила, Јер сутра Је недеља а од понедељка бих 
толико остарила од секирације да би ме nрестао 
да волиш. Пожуримо. Шта си се укипио као спо
меник брадатој пајалици! 

- Никад. А онда, ниси остарила. Страшно си 
~вежа. Што волим кад ми надеваш имена, као па
Јалида_, на nример: Одмах се угледам како најам 
- то Је, знаш, МОЈ посао. 

- Знам, тако ~е говори у почетку, али по-
сле ... Пожуримо, Једини, морам то још вечерас 
да набавим. 

- Вечерас? Не верујем да ће то бити моrуће! 
Још сам на последњем nројекту, али кад га 
завршим, ОI:Јда ће моћи да се воли, воли, воли 
као ниrде, ЈОШ као никад још. Свуда. Сви. Све 
да све воли. 

-Тако? Вараш! Варалица! Покварењаче! 
Вараш? И ја ти поверовала, ја се, жалосница, 
обрадовала. Бежи од мене. Сева ј! И како да ти 
увек поверујем? Зашто ти верујем? Бедниче, само 
измиш.л,аш, измиш.л,аш, лажеш. Превара на две 
ноге, то си ти. Да ниси лажов, зар би носио ту 
поповску кошуљу? Б.ут? Реч да ниси рекао. А ја 
те волела! Пројект! Скице! Ја те истински волела! 
Била сам болесна и nразна кад те није било крај 
мене. Кад сте одлазили, болело ме тело као да су 
из њега оваквим клештима ишчупали све кости. 

Болела ме г лава и тело и сваки прст и зеница у 

214 

очима кад те не би било дан, два или цело попо
дне - то хоћу да кажем. А кога сам волела? Нит
кова! Ни крем вечне младости не уме да измис
ли. А композиције nројектује и шта ти ја знам. 
Није за тебе жена, беда! Ах, кад се сетим кад смо 
ишетали једно уз друго, кук уз кук, бедро уз бе
дра целе ноћи. Ј а тад нисам отишла кући, ни ти 
на свој измиш.л,ени посао у мојој улици, јесте, 
измиш.л,ен, одмах сам знала да је измиш.л,ен, зар 
би чекао да ућеш у трамвај на станици на којој 
ја силазим кад идем кући да си имао нека истин
ска посла у мојој улици? Али ти ништа истин
ско не умеш, помијо! Или кад помислим на другу 
вечер, кад си ме nрви пут збуњеним дланом до
дирнуо збуњену од очекивања, кад сам онако 
уплашено букнула и рекла ти да се стрпиш јер 
не волим ништа на силу! Не знам, али дошло ми 
тад да плачем над својим рањеним поносом. Као 
да сам знала како ће се све то мећу нама, нитко
ве, да сврши! Јесте, дошло ми да плачем и да се 
кикоћем, помешано, да. Јесте, дошло ми је да ур
лам од гордости што ћу једног дана ипак поста
ти жена. Чинила ми се да се rубим и не nрепоз
најем, јер ме више није било ниrде на обали ко
ју су надлетали невидљиви слепи мишеви и обла
ци и попци. Не, попци су се јавили после, у спр
женој трави, свуд испод бедема на ком смо чед
но још лежали, јесте, нико ме пре тебе није ни 
такнуо, обоје скривени у пећини истог загрљаја 
без неба. Шта то говорим? Али чинила ми се да 
обалу не зап.л,ускују само таласи једног уједиње
ног струјања. Но све је почело истински и до
краја тако да бива заувек и да струји, струји, 
струји оне ноћи у девојачкој собици коју нам је 
твој ујак био позајмио, кад је кроз таваницу ста
ло да nрокишњава док .,;у напољу текле кишури

не и л упали страшни громови, зар не, и они цво

коћу, од себе се боје као и ми људи, и реке и зве
зде, а све је то тад, чинила ми се, постало моја 
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крв и наша крв, и све је било једна ужасно слатка 
туга и једна неочекивано нужна нежност. Осећала 
сам да схватам ону ужасну девојку на ломачи за 
вештице. Чинила ми се да горим под собом и да 
сам ја она девојка, али и она ватра и онај ветар, 
оно очајање и онај бол и она буктава радост и 
она кишна струја и провала облака и све што је 
на неком земном острву носило нас са њима и 

нама сливовима приземних река што дамарају, 
са целим твојим и мојим сливом крви што се дел
тама осећања сливала у једно приближно море 
времена толико да нам је с длана јело. Што си се 
снуждио? 

- Што већ тад тамо на обали реке и после, 
коначно у оној девојачкој собици, нисам био ја 
с тобом, што ја нисам онај ја. Зашто и онај ја 
да не будем ја цео? Кога си то волела? 

- Тебе, смоЈЬо! Ја сам тако васпитана. Моја 
покојна мама ... 

- Само мене? А други? 
- Свињо, како се усућујеш и да помислиш 

на тако што. Куш да будеш! О, што ми доће да 
плачем кад помw.:;лим каква сам г л упача била. 
Коликима сам се допадала. Шизели су ЈЬуди за 
мном. Младићи. А било их је и ожењених. А ја 
тебе волела, зателебана у тебе, крпетино једна, 
никог ни да погледам. 

Немоћан, али и радостан, прерадостан, угле
дах како се Генералбас очајно снажно стресе. 
Укочено насмешен. Као ја. Некад. Врло давно не
кад. Кад сам примао његова нарећења и био 
ствар, алка, разумем! И осетим оно задовољство 
које доноси непотпуно искупљеље, оно стање кад 
недовоЈЬно искупЈЬени угледа неког другог још 
недовоЈЬније отетог болу и патљама. Али то није 
трајало дуже. Бар не код њега. Јер се тргну, сте
же песнице све до вилице коју истури и продужи 
одлучно: 

-Напред, Кајо, на посао! 
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-Који посао? 
- Посао уједињења! То је директива. Прво 

у лабораторију. 
- Ипак! У дрогерију? - подмлади се. 

Значи шалио си се. Знала сам ја. Где је то? 
- Лабораторија? Одмах ту, код острва. 
- Оног острва слободе о ком си ми толико 

пута говорио? За нас дВоје само? Зар тамо има и 
дрогерија? Ниси :ми то раније причао. Како се 
зове? 

-Шести пројект уједињења ситних пешча
них зрнаца, травних таласа, брда, руда, ЈЬуди и 
цвркута. Биће то за цвокоте мисли нека простра
на бунда од белог астрахана. 

Она се на то заЈЬуЈЬа и замути. Дошла је, 
упркос годинама што су јој закречиле живост, сва 
крхка, ломна, на ивици несвести: 

- Ти си немогућ, неваспитан, ти си лажљи
вац. Друкчије си пре говорио - викну не кон
тролишући се а млада. - Нећу. Нећу бунду од 
астрахана, то је за старе даме. Никад ме не би 
могло да загреје руно ја.гњади коју неојагњену 
ваде из распорених оваца. Никад не бих престала 
да цвокоћем под таквим шињелом. 

- Шињелом? Рекао сам бунда. 
- Опрости, збунила сам се. Али нећу астра-

хан. 

- Даћу ти уједињење свега с тобом, а ти, 
сва у свили, има само да шу:м:иш као оне шкоЈЬ

ке на жал у без жалости. 
-Не волим ја ни свилу исткану од луткица 

што нису залептириле. Хоћу онај крем вечне мла
дости. Без њега нема релативно трајне ЈЬубави. 

- Тајне ЈЬубави? 
- Може и тајна ако је трајна. 
- Кад се обе стране уједине, све биће трај-

но. И тајна. 
- Ја сам скромна. Не тражим вечност. Ј а хо

ћу скинфрешнер релативно вечне младости. 

217 



- Пожуримо! прошло је време nрича! Ста
ни! Ти ћеш овуда. Том стазом. И не брини. Одмах 
ћу за тобом. Не гледај ме. Не лажем. Ншпта ме 
не може одвојити од тебе. Иди док не угледаш 
једну невелику кућу с црвеном аркаnијом. Ући, 
попни се на nрви спрат. Друга врата лево воде у 
моју разредну лабораторију. Тамо ме чекај. Ја 
ћу поћи овуда, другим једним путе...ьком. Бојим 
се сад, кад смо на прагу остварења, да нас не 

виде заједно. Чудно, шта кажеш? 
- Бежшп? Хоћеш да ме оставшп опет саму? 

Вараш се, Ве.~Ъо! 
Рекла је Ве...ьа? Синем. Па да, њена таштина 

је nраво име свих тих немогућих забуна. Да не 
мисли да јој наочари не стоје лепо, сигурно нас 
не би све бркала и замењивала, како то чини, и 
не би наизменичила у завади с осећањима која 
има за једног само. И можда она није уопште 
остарила! проже ме једна мисао. - МоЖда она, 
врло убед.~Ъива у свему, тако себе види у свом 
огледалцу јер неће да носи наочари. А како је 
суrестивна, успева да и нас убеди да је заиста 
оматорила. Мене воли. Не и оног петлића ... 

Зато се Генералбас и понаша као да је увек 
млада и лепа. 

У исти ми је мах било јасно да је он суrес
тивнији од ње. И да то није добро због нечег. 
Чега? Он је само упоран, ван трајања, ван сећа
ња, ван сугестивности. Он је ... 

Она је ипак невина, помислим. Али после 
тог сазнања, природног сад кад је мање опаснос
ти да ће је, привидно остарелу, ико да кува и од
ваја, морам признати да нисам ни према њој ни 
према Генералбасу осећао ни трага од малочаш
њег гнева. Штавшпе, Генералбас ме све вшпе уве
равао у своју стварну немоћ и стварну безопас
ност по мене без везе с Кајом, али и по њу саму 
без везе са мном. Гост ми се чинио поново и да
...ье оним који ме угрожава. Њега ,нисам даh>е тр-
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пео, иако ми се открило да ни он није толико 
опасан по мене колико Кајиних минус један ди
оптера, плус 160 степени астигматичности. То, 
астигматизам! Генералбаса би чак требало по
држати. Поучан је у понечему. Класичан пример 
за неуrледање. Било би добро да, од његовог из
вршног органа, постанем његов саветник, ако не 

и наредбодавац. Дабоме, нисам се чу дио што ов
де не примам вшпе наредбе у некадашњем стилу. 
Ту се сви, изузев органа рада, понашају nрирод
но, тј. неслобо,д;но, али nослушна, тј. задово.~Ъно. 

- Не! - правдао се Генералбас. - Веруј ми! 
-молио је очима, гласом. Она му поверова. 

- Али, пази се. Побећи ми нећеш. Крио се 
где крио, ја ћу те наћи и, онда, чувај се. 

Утом угледам доктора с оториноларинголо
шким огледалцем испод куварске капе како на

илази гурајући сладолеџијска колица. Он? Он 
једини делује ту неприродно и може бити да је 
он једини у иностраној служби нечега неовдаш
њег. Он једини. Јер често на;хват.~Ъив. Шта он за
право хоће? 

Каја је већ била нестала. За доктором, на не
великом растојању, појавила су се и она два де
тета: Леандер и Флоријана. Али угледавши их, 
Генералбас је благовремено (био сам сигуран да 
их је он угледао пре неголи они њега) пошао пре
ма џбуну иза ког је почињала стаза што, као сви 
ногоступи овде, води у његову класичну разре

дну лабораторију без излаза ва.~Ъда за друге сем 
за њеrа. Али како се г ласно водио разговор изме
ћу деце и сладолеџије, он је, већ скривен допола 
зеленилом, застао заинтригиран да чује. Неозби
h>ан је он човек, у ствари. Расејанко! Јесам ли то 
слутио? То? Да. Али то ме није разочаравало. Упи
там се: Зар се неко може да истински разочара у 
пројекте? Не. Ја сам као и сви - незадово...ьан 
оствареним. Другима. Другом. 

- Сладоледаа! - повикао је доктор у белом 

219 



позивајући покретима неког невидл,ивог. - Шта 
имате од тога да идете за мНом кад немате пара? 

То је рекао деци која му одговоре: 
- Идући за тобом, лакше следимо у мисли

ма сладолед који ћемо сладити једног дана. 
Али се на то осврну и показа главом неком 

невидљивом, још вероватно скривеном у грму 
крај ког је застао, коса прекопута џбуна иза ког 
је, изводећи некаквог милешпилца, невешто ви
рио Генералбас. 

- Ј ешћете га кад вам мама да пара! - рече 
затим као нехајно деци играч са сладолеџијским 
колицима, комбинатор, доктор интрига и кувар. 

- Мама је остала без пара. Она је мртва. 
- Не плачи, Флоријана, лизаћемо корнет и 

без новаца ако Споробрзи чика направи други 
рај с радњама узми-колико-хоћеш. 
-И шта хоћеш! 
Али док их је доктор као паж.л,иво слушао, 

ја, истовремено кад и он, приметим Госта, још 
увек обученог и маскираног у мене, а ·ликом и 
стасом налик на Генералбаса, Госта како се идући 
за сладолеџијом појавл,ује иза оног косог џбуна. 
Сад ми је све било врло јасно. 

Појавивши се иза грма наспрам колица, Гост 
се повлачио натрашке, шуњајући се његовом уну
трашњом страном у правцу грма иза ког је још 
вирио Генералбас, који, видећи тај маневар, изи
ће иза свога, погледа Госта у потил,ак, па доктора 
у лице. Овај му тек тад даде бајаги очајно упла
шен знак да се склони. На шта се Генералбас на
смеши, махну неодрећено обема рукама и овог 
пута спретно нестане. Није глуп. Одјурио је Ка
ји. Шта сам могао везан? Сем тога, преда мном 
је сада био Гост. А њега је вал,ало раскринкати, 
ухватити, изуједати. Како? Зашто? Генералбас је 
одјурио Каји. Чему? 

Зар је сладолеџија, упркос својој интелиген
цији и осталом свезнадарству, могао да остане 
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миран nред опасностима које је крио тај у пос
ледњем часу избегнути сусрет Госта и Генерал
баса? Или му је будни њух обично затајивао 
пред могућношћу ма какве катастрофе? Овог пу
та случајно у дефекту. Је ли и он, као и сви оста
ли, био суштински равнодушан према другима? 
Видећи малочас за грмом Госта, зар га није заме
нио са Генералбасом? Зашто бих то чинио само 
ја? Не претерујем ли? Није ли покушао да иску
пи своју забуну оним малочашњим очајно упла
шеним знацима што су позивали Генералбаса да 
се склони? 

На то се, у ствари, већ други пут упитам: Ни
је ли то доктор давао знаке Госту, а не Генерал
басу, који му је стајао за лећима? Зашто? Да ни
је ... ? Је ли доктор Гостов агент? Непремијерно 
се упитам (неизненаћен, незапрепашћен): Још 
један Гостов агент? 

Не! одговорим, у потрази за ипак прихватл,и
вим и мање коначним решењем: Доктор је с по
ложаја на ком се налазио могао видети само Го
ста а, како Гост личи на Генералбаса, он је, да
јући знаке њему, Госту, чинио то јер га је, као и 
Каја, замењивао с другим, у страху за тог другог, 
за Генералбаса. Нисам ли убедио доктора да Гост 
лута рајем у потрази за Генералбасовим лешом? 

Ја, који све то, мислећи, знам а ништа не мо
гу, зар од равнодушнсл;ти према Генералбасу ни
сам више ништа могао да учиним за Генералба
са? Можда, упркос слободи кретања, ни доктор 
ништа не може. Ј а сам везан. Бити то, везан, је 
ли прави и једини извор привидне равнодушно
сти? Зар доктор не може бити, невидл,иво везан, 
још немоћнији на изглед, још равнодушнији? 
Иако то није. 

Гост, продужујући да обазриво хода натра
шке, застане утом као изненаћен пред сладоле
џијом. Али, шпијунски сналаж.л,ив, насмеје се, 
заправо погледа радосно у децу. И Флоријана га 
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прва, разуме се, препозна, u она је можда, као и 
многе друге жене које знам, астигматична пред 
мушкарцима. 

- Ево нашег чике! Није ли? Брзи, је ли го
тов нови рај? 

- Рај?- 'зачуди се, но Леандер га предухи
три и верујући, као сви мушкарци, у зене жена 
више но у објективну одразну вредност свог 
вида, рече као да су Флоријанине очи једино 
чуло спознаје: 

- Не мари ако и није, али ПАати нам сад 
бар један сладолед. 

- Здраво маАИШани! Сладолеџијо, дај деци 
по корнет. КоАИКо кошта? 

- Лако ћемо! Дочекали сте свој корнет. 
Али Гост у улози Генералбаса ПАану чим 

баци поглед на сладолед. Намршти се јако и пре
терано свемоћним гласом викну за две црте прете
рано индиrнирано: 

- Шта је то? Сурутка и цикорија? Дај не-
што. боље. Нешто што прија. 

Мушкарчић рече: 
- Нама и ово прија. 
-Баци то! - брецну се скоро на Леандера 

који се трже. 
Али полуфетусна, полуанћеоска девојка лако 

се задовољавала и: теnmла: 

- Дај шта даш. Нек је само хладно и слатко! 
-Баци!- нареди и њој.- Добићеш бољи! 
Назови-Генералбас се онда окрену опет сла

долеџији и уживи се хитро у улогу коју је схва
тио да кобајаги мора да игра из страха да га 
доктор-сладолеџија не би идентификовао (Па? 
Је ли Гост крив што је његова концепција Гене
ралбаса била лицидарска помало, наивна, прак
тичарска?) (Не, није он крив што се у њу ужив
љавао с оним што је поседовао, с предрасудом 
практичара да је сан лажа, неодговорност и 
неозбиљни хокус-покус и да се у сну све може) 
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(Наивко је Гост у ствари. Не зна он да је и сан 
уСАовљен двоструком праксом јаве, њених јав
них могућности и њеннх тајних жеља. У век. 
Поготово кад јава располаже једном релативно 
конвенционалном технологијом маштања. А и сла
долеџија и он . . . све голе наивчине): 

- Дај и мени ... Чека ј . . . Ј а хоћу: ананас, 
лешник и кестен. И то веАИК корнет са пуно 
шлага. Шта ћеш ти? 

- Одричеш ли се себе? -упита га доктор 
за сладолед. Али Назови-Гост оста миран. 

Флоријана се замисли, но Леандер одмах ре-
че: 

- Ех, ја бих ... А хоће ли :ми чика дати? Си
гурно нема то што бих хтео ... 

-Има. 
- Онда сладолед од рибизли, кикирикија, 

колача, меса, биоскопа и правих леволвера, брко
ва, одсечених очних капака, мобилног времена и 
великих :мишића А уха. 

Огледалце у белом се успротиви: 
- Нема. Нема ни лешника, ни кестена, ни 

бркова, ни велики.х мишића. Откуд нама средства 
да то увозимо. А ни ананаса нема. То извозимо. 
За инострана средства? Жалим, али ништа од 
тога нема. Може се код мене добити само ерзац
-ванила и ерзац-цикорија. 

Говорећи то, давао је кришом неке чудне 
знаке Госту кога је, упркос свему томе, сматрао 
за Генералбаса, али овај се правио да те знаке не 
види. Па се окрену Флоријани, коју упита љубаз
но сав трепћући: -Ти си хтела? 

- Хтела . . . Хтела сам сладолед ... незнаног 
укуса ... а да је бољи од свега што је икад игде 
могло да буде. Банане, греп, МаАИНе и још пуно 
свачега. И све помешано с јагодама. 

-Са ШАаrом од гипса?- у:IШТа доктор-сла
долеџија. 

- Са ШАагетином. А пуно. 
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-Дај јој. А ти? Да, ти си већ рекао шта хо
ћеш. Дај, сладолеџијо! 

Сладолеџијо! Зар је и Гост у тој мери наивко 
који тако неконсmrративно наседа привидима? 
Па? Као младост што пролази, и минути чућења 
су прошли. Нисам се више чу дио. 

- Нема ништа. од свега тога. Ни шлага нема. 
Гост, иrрајући Генералбаса, зграби снажно 

доктора за руку: 

-А зашто се жели нешто чега још нема? 
Зашто? 

-Да би га било!- одврати доктор кобаја
ги трепћући од страха. 

-Нека буде онда оно што се жели! 
Понекад, као сад на пример, Гост непогреш

но погоди Генералбасовску реплику. Али и ћора
ва кока ... Доктор одговори брзо: 

- Има и важнијих жеља од сладоледа. На 
пример: нежељена чињеница или преmоставка 

о томе да нас којешта друго угрожава. Други та
коће. 

-Други, то такоће нисмо ми. И? Угрожа
вали себе или не, ништа важнијега нема од ма
лишана и њихових жеља. Не каже ли и Каја: 
»Деца су најважнија ствар на свету«. Деца! 
клинци! а не грешно жељене претпоставке. 

- Зар је и лична безбедност нежељена прет
поставка? Зар је преmоставка - убица који се 
спрема да опет зарије нож у срце самоубице који 
се за1nубио као одојче? Је ли непријатељ овог 
простора претпоставка? 

Чудно! Доктор је све те мисли досад одбијао 
да прими као непревазићену будућност или про
шлост. А сад? Или је мене онда варао, или сам 
успео да га убедим, или он вара Госта. Зашто да 
не? Госта треба преварити. 

- Непријатељ. Нож. Срце. Убица! - поче да 
се жести Гост. - Та логика! Онај простор, овај 
простор. Убица је тамо увек црн и паклен. Ми ту 
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увек чисти и бели. Ако то нису увек претпостав
ке, увек су измИШЈnене чињенице . 

. Гост изводи, али претерано изводи. То ме 
НИЈе ни дражило више. Зачудо, нисам се љутио. 
Везан, свестан да ништа не могу, ништа ни-...;ам 
ни желео, ни хтео. Нисам се ни бојао. Само сам 
се равнодушно чудио како мирно и немарно слу

шам шта говоре и н~ препознајем више у њихо
ВИi\1 речима ни своЈе некадашње снове, зебње, 

наде, про~етства. Гост у улози Генералбаса про
~ивуречио Је себи и свему што је дотле био. Кад 
:ш: тако продужио, имали бисмо два Генералбаса, 
Једног за недељу - правог, и другог за радне 

дане- Госта. Убилачкијег. Интензивнијег. Енер
гичнијег. 

Рецимо, зар је налик на оториноларинголош
ко огледалце.у белом ово што доктор одговори: 

- Да НИЈе тих погрешних претпоставки ми 
не бисмо на једино ефикасан начин одбра~ 
наше анћел чиће и о чували их од ... 

Зар личи на Госта ово: 
- ... од авитаминозе? Или од сл утње да ће 

им ;!- у будућности жеље остати неостварене да 
не ои по~келели следеће, које још немају, јер 
време их ЈОШ не намеће. 

Зар је могуће да нису свесни да, противуре
чећи тако пр~терано себи, доводе у питање све, 
па и мене КОЈИ их везан слушам. 

- Привремена је то нужда. Безбедност је 
тражи. 

-Привремена? - заирониса Гост. - Пос
тоје велике нужде и мале, али за привремене ну
жд~ први пут чујем. Та се нужда, канда, само на 
твоЈа уста ПЈ?азни? Јесте ли, клинци, икад јели 
сладоледе коЈе сте малочас пожелели? 

У један глас обоје: 
-Никад. 
- А желели сте их и пре? 
- Како да не. И те како! 
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-Чујеш ли? Исувише су веАИIШ и ови ода
вд~, а и они невидл>иви, оданде, исувише паметни, 

МОЈ сладолеџијо, да поверују у твоју причу о 
бабароги из увек неког Нестварног простора, бу
дући да .и они »Преко«, одакле је Каја дошла, 
претендуЈу да је љихов простор - трајно ства
:ран, а овај наш и нељихов - секундаран и нетра
Јан; и~увише су већ ""искусни, кажем, да поверују 
у ТВОЈУ причу о баоароги из неког увек секун
дарног простора и о дежурној будној Служби 
Ограничеља из привремено минутне Нужде. Ма
ни то зато. Дај радије сладоледа са шлагом. 

- Интереси простора се никад нису ода
звали на надњ\1:ак Сладоледа-Са-Шлагом. Треба 
бити просторол,убиво реалан - а не - фанта
зирати. 

- Зар ьубав није универзитет реализма? 
Сваком по затражени корнет. И брзо. 

Немам. 
- Имаш их већ! Кажем. У овим је твојим 

цилиндрима. 

Помислио сам само: сад ће се Гост раскрин
кати! - и то сам помислио благо, жалостивно. 

Ра";кринкаће се сад кад у стварним, лименим 
цилиндрима буде место сладоледа од »Великих 
мишића и мобила времена« - ерзац од сурутке! 
Јесам ли жалио много? Не! Чини ми се. А ипак 
... Истина, жалио сам Госта, што је више но не
вероватно. Али заиста мало сам га и жалио. Не 
претерано. Чудно? Зашто би било чудно? Зар се 
нисам, у ствари, непретерано болно помирио већ 
и с другим, на прњ\1:ер, с тежњ\1:- да Генералбас 
изгледа, говори и ради оно што сам видео, чуо 

и, уврећен, сазнао. 
Сладолеџија је, вал,да, бар делимично поми

слио исто што и ја, па је некако лукаво и ведро 
и злурадо и кикотаво погледао у Назови-Тенерал
баса, у Госта. Али на трен. Још отворивши цилин
дре, стукну. Но и он је умео брзо да сакрије осе-
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ћаља и брзо да се прилагоди неприлици. Штед
л,иво пунећи корнете, промрмл,а ипак: - Не ра
зумем! Реализам! 

Место себе да раскринка, је ли Гост ра
скi?иr:кавао. тиме Генералбаса, остварујући чуда 
КОЈа Је оваЈ обећавао само? 

""- Не цицијаши! Још. С више срца. С више 
л,уоави. Тако. Ј е ли добро? 

- Ре~лизам? ... - :rаставл,ао је да мрмл,а 
сладолеџиЈа лижући своЈе пр,__;те леПЛ:>иве од тог 
изванредног и, по свему судећи, изузетног сла
дол.еда. - Сладол.ед од свега што сте наручили? 
Нигде ни труни гипса, све аутентично- мириси, 
укуси, количине. 

-Ух, крваво. Колико ли ће то да кошта? 
-Две татичине плате пре но што је оти-

шао на робију због убиства ма.мице. И још целу 
дедину пензију. Али вреди. То је сладол.ед. 

- Зар је и теби тата убио маму? - жацну 
се Гост и упита савл.адано већ, тек као чудећи се 
л.ако. 

-Аха! -рече мал.а лижући корнет.- Ку
хи:њским ножем. Али мама га на то натерал.а. 

- Вол.ела га, јадница! 
- Вол.ел.а је, јадница! Што је то сл.адол.ед! 

Ни сањал.а нисам да тако што постоји. 
- Реали~ам - ~омрмл,а сл.адол.еџија. 

Сл.ад~л.ед КОЈИ се НИЈе ни саљао да постоји, јер 
се НИЈе саљао а, ето, ипак ... постоји. 

.- И више је то од сл.адол.еда, Фл.оријана! 
То Је почетак, знаш, оног »узми све што хоћеш«. 

Само да се не покаје? Клљ:нимо. Бал! 
- .Љиг! Нека Брзи пл.ати, ако не може да 

клисне. 

- Станите! - заустави их Гост у улози Ге
~ерал.баса. Дечак и девојчица застану. На одсто
Јаљу. Неповерьиви. Лизали су жудно своје кор
нете .. - Како се оно збил.о? - упита их. - Татица 
кад Ј е мамицу кухи:љским ножем? 
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-Покажите? -рече доктор, и он унапред 
као такоће врло заинтриrиј:Јан. - Место да пла
тите. 

___.;. Хоћемо ли да МЈ покажемо, Флоријана, 
како је то било? Спороорзи чика је врло добар. 

- А-ха! Врло. Врло добар. Тај сладолед, 
зар не? 

- Онда му покажимо. 
- Онако како смо се иrрали? 
Флоријана извуче из школске торбе оrледал

це и yr лави ra мало у средњи оквир па поче да се 
као чelll.IЬa. Као Каја. Леандер, жмиркајући, брзо 
напише кредом себи на rpy дима »Тата Ве1х>а<<, 
отвори замиlll.IЬена врата, уће у замиш1х>ену собу 
и брiDК~Ъиво затвори замиlll.IЬена врата за собом. 

- Шта то, Кајице, радиш? - рече Леандер. 
Смета ми то светлуцање. 
- Дотерујем се! 
- Закоrа? 
- За во1х>еноr! - прошапута одсутна. 
- Ту Ca..t\1! - рече он, али Флоријана се и 

да1х>е оzледала, одсутна за њеrа, концентрисана 
на себе коју је улепшавала истим покретима ко
јима то чини и Каја. - За коrа? Зар ти нисам 
ДОВОIРНО ту? 

Она му не одговори одмах. Разјарен њеном 
ћутњом, подиже руку с ножем и удари у оrле
дало. Мрак. Цик Флоријане. 

На то се зачује страшна стрка, као да је на 
неком радилишту настао кратак спој. · 

Светлост се убрзо врати. Деце није више било 
а Гост потврди главом и уздахну очиrледно за
веренички. Било је евидентно да је тај мрак иско
ристио. Он и Доктор су се доrоворили за то време 
у црнини о нечем. Црном? Шареном? Али о чему 
су се њих двојица доrоварали у l>1раку? Против 
чеrа и коrа? Генералбаса? Зачудо, било ми је и то 
одједном свеједно, али ме тад баш зrроми једно 
питање: Зашто се више не крију од мене док раде 
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о rлави Генералбасу? Одrовор доће одмах: зато 
ме и везао. Али као да сам и. заборавио одмах на 
то објашњење, наставим: Зар не знају ко \::al\1?· 
1\1исле ли да сам постао њеrов противник, тј. соп
ствени непријате1х>? Но у исти се мах и досетим: 
везан сам. Зато се и не крију. И помислим још 
да је тоr преднеде1х>ноr сумрака Генералбас већ 
издао мене, и да је, у ствари, он стао да дува у por 
с Гостом и доктором против мене, а не обратно. 
Он мени преотима Кају. Поружнелу, остарелу, ни
какву. Па? Какве то везе има? Ако је она оста
рела, нисам ли и ја исто крај ње? Задрхтим -
збоr једне девојке што се прелако упуштала са 
сваким који би је позвао и лако издавала све 
снове, целу своју младост? 

»ПСТ<< рекнем себи: »Прислушкивати само. 
Не одајући се!« 

- Је ли тако било? - упита Гсл::т. - Је ли 
во1х>ени увек одсутан? 

- Тако се каже? Одсутан је онај који је 
nрошао. 

- Али било је друкчије. Ни пролазници не 
nролазе увек. 

- Дета1х>и нису важни. 
- Како да нису. Понекад су битнији од су-

штине. Пре свеrа није било кухињскоr ножа. На
лазили су се на улици. Она је застала пред из-
логом .. . 

- ... козметичке радње: оrледалца, маказице, 
ловачки ножеви, алармни револвери, пудријере, 
жилети .. . 

- ... Али излоr који је разбијен ... 
- ... Знам. Није био тај излоr. Она је хтел~ 

да поrледа и једну шведску кухињу. Да се краЈ 
радње .:: nудријером налазила трrовина са ком
бинезони:м:а у излоrу, опет би застала и он би за
стао збоr ње застале. Па шта? 

- Ону друrу је уrледао у излоrу с nудрије
рама. Он се окренуо за њом, том nролазницом, тад 
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кад га је Каја ухватила за руку и повукла а он 
пошао за ~ом и 1:ледао окренуте главе у другу. 

Све док КаЈа то НИЈе приметила. Тек тад је застала 
пред радњом с намештајем да би сакрила узбу-
ћење. · 

- Да, окренуо сам се! - рекнем безво1ьно. 
- Та друга је изгледала лепше од Каје! -

окрену се доктор Госту.- Поже1ьнија. 
. - Није истина! -Повикао сам безгласно.

НИЈе истина! Ја само Кају волим. 
- Зашто је ОЈ;!да ударио у стакло у ком се 

у том тренутку НИЈе огледала друга жена? 
---: Да је Каја не би видела! - рекнем у себи. 

-БоЈао сам се да ми није остала у очима. Заувек 
урезана у њих. Јер забрањена. 

-Не. Ударио је да је не би никад више гле-
дао! -рече Гост гласно. 

-Другу? 
-Кају! 
- Не видим! Ништа не видим! - завапи из-

ненадно Гост. 
Је ли глу~ио? Било је глуме у његовом пре

тераном ваnаЈу. 

- Јасно! - рече неко трећи који није био 
ни он ни сладолеџија. - Мрак је. Одведите га! 

Одиста, опет наста кратак спој. 

7 

Свет~ост се одмах преврну, пружи, протегну, 
проли и Ја .::ам гледао фасциниран пред собом не 
схватајући ништа или скоро ништа. Одражавам 
ли тачно и верно? Или интервенишем и додајем? 
Дотле сам све и схватао, или ми се то чинила, 
али с:;tд се, место Госта, створило пред доктором 
прво Једно интензивно, непредвићено смејање, бе
зоблично с почетка- и ја више ништа нисам ра
зумевао. Можда је оно мене одражавало? Нисам 
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ништа схватао? Поготово кад се то с:м:ејање уско
ро претворило у једно фосфоресцентно биће. Ге
нералбас! Он је био тај смех. 

Шта ми је преостало? Тргнуо сам се трен пре 
тог претвараља смеха у тело, али одмах затим 

осетио са_м да се не мирим ни с том чињеницом 

нити с иједним од могућих тумачења ње, те чиње~ 
нице. Слутио ..::ам да тих објашњења може бити 
мнОI'о. Необично је било што нисам ниједно тра
жио да проверим и испитам. Наметала су се са
ма. Свако уверен о у своју носивост. 

У том часу још нисам стигао ни да положим 
себи рачун:;t о свему што је прошло, о томе, ре
цимо, кога Је то требало да компромитује Гостово 
маћионичарење са .:::ладоледом, или ово сад Гене
ралбасово поетично утврћивање веза измећу зву
ка и боје, тј. измећу светлости и плоти. Хоће да 
ме компромитују, помислим само, на шта свет
лост доби јачи напон. - Компромитују - проду
жим - али у чијим очима? Шта сам могао веза
них руку, с крпом преко уста? Неми сведок, је 
ли човечност? Доктор је, дрхтећи од гнева, при
шао Генералбасу и промељеним гласом рекао: 

- Не терај на.:: да дуплирамо порцију дети
цина. 

- Нас? Кога то присвајаш? - смејање се 
продужавало уда1ьујући се и остав1ьајући на це
дил у испражњени облик лишен несталог смеха: 
-Видео си шта већ све могу!- рекао је.- На
терао сам вас да говорите и да радите што и у 

сну не бисте. Преснажан сам већ. Ни петострука 
ми доза не шкоди више. 

- А шестострука? Она не шкоди али усмр-
ћује. ' 

- Имаш ли права на то? 
- Право се узима. 
Смејање се уда1ьило. Истина је то. Још се 

ипак помало чуло. Али његов истоветни глас, из-
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лазећи из његовог присутног тела, бивао је исто
времено све озбиљнији. 
-А ја зашто да немам права да учиним шта 

ми се чини? Узећу своје право. И готово. Нисам 
ли онај који ствара тотализујући? 

- Ствараш ... отвараш ... параш ли зато да 
би већ испад,еном метку казао: »Пуј пике! Стани 
да ти шапнем како да повећаш сопствени ка
либар.« Или да га казниш што није кокошка ни 
други неки уметак, него метак? 

-Ја се, слатки и ледени мој докторе, не 
умем да помирим с понављањем. То не значи да 
сам икад стрели наредио да не лети својом пара
болом. 

Сладолеџија, кога ћу одсад да зовем само док
тором, како би свака стрела летела својом пара
болом, чу дно се на то насмеши. Сасвим двосми
слено. Рече: 

- Живи се лако не одричу ничег што их чи
ни. Било би противприродно да је другачије. 

Генералбас одговори скоро нечујним шапа
том, налик на мој сад безвучни глас: 

- Природно је само оно почетне непрw..;та
јање ништавила на себе. Остало се, захвад,ујући 
измишљеној љубави, супротставља природама. 

Али и доктор поче да одговара из сржи мог 
безвучног гласа. Нисам само чуо шта му је ре
као. Генералбасов одговор на то нечуто разумео 
сам ипак: 

- Захваљујући љубави која је служба вер
ности, љубави која је укочен, стаклен поглед пре
мазан живом; љубави која је вучји врат што не 
може да се окрене ни лево ни де~но ... 

Сад сам разумео и докторову безвучну реп
лику. Била је смешна. Врага »урлаш«: 

- Место да ур лаш као у лични продавац сре
ћака и других хипотека на будућност, учинио би 
боље да озбиљно промислиш камо води завоће
:ње једне ионако ошамућене девојчице. 
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- Докторе Вељо!- увреди се на то Генерал
бас и коракну скоро уназад. - Камо воде те речи? 

Био сам изненаћен. Значи ли да доктор Веља 
(не бркати га са мном) не схвата с ким је разго
варао, с ким сад разговара? - Или је и он 
заиста, али заиста у служби продубљива:ња суд
бинских забуна? 

- Ка.;\ю и све речи. У кревет! Где било. А то 
креветско може се понекад и на трави. Лези! Че
ка те шестострука доза детицина. 

Пуче шамар. Диже се прашина. Ко је кога? 
По свему судећи, Генералбас је декнуо Доктора. 
који је продужио да шапуће иако се прашина још 
није сасвим .:;легла: 

- Три питања - рече незбуњен, али с ру
ком не на лицу него у џепу од панталона.- Прво: 
твоји шамари не шамарају. Знаш ли зашто? 
Друго. Твоје бројање почи:ње јединицом као и 
свако. Али ти бар знаш да Нl!СИ јединица ако и 
мислиш да јединица почиње од тебе? И треће ... 

--Ја сам Генералбас, ја ... 
- Али пре но што су те прозвали Генералбас, 

шта си био? Јеси ли био одраз? Ниси ли био изја
вио јавно да се мириш са својом судбином? Нећеш 
тврдити да ред бројева почиње оним још неодра
женим редом мимо реда и изван бројања? 

Прекидајући доктора још једном, избаци и 
он, сажет као примедба у три тачке: 

-Ад један: Ускоро ће свако бити себи Гене
ралбас а судбина ће почињати своје бројање од 
нуле. Ад два: ускоро ће све изићи из оквира који 
су ћутке ограничавали стварни бескрај сваког 
реда бројева, сваког реда и сваког броја. Ад три, 
иди до ћавола, напола ти, напола сви остали ... 

- Ето ти мог предлога -- на то ће доктор 
одрешито мада једвачујно. - Поднеси свој шести 
пројект нашој Специјалној Служби Стручњака 
Секције Супротности. 

- Па у акта? Као досад. Хвала ла ла. И тра-
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-лалала! Уједињење је неминовно. Тра ла ла ла и 
хвалалала! Хало! 

Доктор се намршти: 
-Како замШII~Ъаш преурећење? Силом? 
- Милом. Силом. Милом силе. Силом миле. 

Си миле. Како наиће. Како устреба да би се ук
лониле подвојености што су се опирале себи, њој, 
мени, трима, свима нама, вама. 

- Подвојености су те одржавале и раћале. 
Твоја претња да ћеш их уништити подсећа ме на 
твој комплекс који се, недавно настао, јавио 
први пут с кухињским ножем у руци, с форму
лом уништења на уснама. Форму ла има име. 

- Ј е ли мислиш на чешање ампутиране ноге? 
П ричао си ми! 

- Не. Овог пута се ради о такозваном аст
раханизму, комплексу врло опасном, ако га пус
тимо с ланца. Јер заводи и заноси девојке и жене. 

- Она је о.:;тала хладна на обећану бунду! 
- уздахну Генералбас. 

- Бунда ипак греје. 
- Она ипак загрева- рекнем и ја, безглас-

нији од њих- парне казане испод вртешке коју 
покреће осовина с невеликим точком за који су 
некад везивали покретаче идеја, пчеле сунца и 
остале радилице смисла. 

- Она, он, сунце! - подетињи опет Генерал
бас.- Каја воли сунце. Даћу јој бунду од сунца. 

- Сунце је бесплатно, али нема ra увек! -
рече доктор Ве.!Ьа.- Али бунда од сунца је пре
.:;купа. Не загрева ни цвокоте заласка. 

- Укинућу заласке. Реч је ионако о животу. 
- Чијем? Нероћених? Недонетих? 
Да ли сам се изненадио? Одговарао је доктор 

мојим безвучним мислима одмалопре. Са закаш
њењем, али њима: 

- У вези је то са точковима, са покретачима, 
са мотором, са радилицом, са смислом, са иде

алном пројекцијом смисла, са нероћенима који 
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су до.:;ад врло себично уверавали јунаке да не 
гину узалуд, са Братком који ће се родити да би 
погинуо. Ах, јунаци су досад несебично гинули, 
срећни што својим ранама отварају нове матери
це живота. Сад ћемо обрнути бунде и азбуке. 
-И онда? 
- Аа! Оно да којим се то твоје и везано 

оквиром потврћивало- постаће ад, то јест пакао 
и сав пут до њега. 

-До њеrовог порицања? Измислио си шта? 
Порицање. Мудро! 

- Обрнућу онда и ту мудрост и добићу .IЬУ
бав, без да и без н.е! 
-А смрт? Обртао колико хоћеш мртваца, 

мртвац ће остати мртвац и од uzcc или ен мртваца 
нећеш створити ниједног немртваца на ски-јама. 

- Обрнућу, ујединићу смрт и .!Ьубав. 
-Јединство, ако не укида смрт, укида .!Ьу-

бав, коју глад раћа. 
- Обрнућу. Љубав ће укинути глад, а глад ... 
- Ону коју волиш? Јер си је канибалнуо, 

зар не? 
- Обрнућу ... 
- Сићи с те вртешке. 
- Не патим од вртоrлавице. Уосталом, ја 

окрећем тај ринrишпил. 
Неко је повикао: 
- Стани! Стани! Ко је то повикао? 
- Нећу! 
- Ко је то одговорио? 
-- Зашто нећеш? 
- Обрнућу и нећу. Ућен! Ето ти! 
Учен Ва.!Ьда! помислим као да сам учите.IЬ 

правописног формализма. Смисао ми је у мећу
времену измакао. Јер пре но што продужи, док
тор запрети: 

- Можда мучен и обешен. 
- Научен. Да. Сиће жив с вешала. 
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- Братко је такоће обртао. Па? Извисио је 
- зацерека се доктор. 

- Нећу више да мислим на те ствари. 
Обрћем. 

У мраку, везан, осућен на немоћ, нисам се мо
гао помирити са оним што је постајало мој! суд
бина: да и даље без отпора трпим те неозои.л,но 
изречене а можда озби.л,но миш.л,ене увреде и 
повреде, мисли и примисли што су се рушиле и 

на мене речима као у дар ци, као шамари, као 

усови. Невидљив, ја сам с муком, сантиметар по 
сантиметар, успевао да се прикучим: скали с дуг

метима на висини уста и да једно од њих прити
снем уснама. Светлост је обасјала и :мене као и 
доктора Вељу, који је, не обраћајући пажњу на 
то, срљао и даље својим питањима на неота:мње
ног а присутног Генералбаса. 

- Нисам сигуран да нећеш. Понекад је при
јатно сетити се и непријатног. Говори! 

- Нећу! 
- Хоћу! - хтео сам да кажем из свог 

простора. 

- Б.утиш? 
-Ти си ми везао уста! - хтео сам да 

викнем. . 
- Није ми непријатно да ћутим! - рекао Је 

Генералбас место мене који сам хтео супротно да 
кажем. 

-А је ли теби било икад ишта непријатно? 
Спаде :ми у том часу крпа с уста. 
-Пре но што ме ухвати ... 
- Он? - доктор ме и не погледа, а очито 

ме чvо. 

_:_ Он не хвата! - рече Генералбас. 
- Он држи! - рекнем гласно и доктор ме 

погледа. 

-Ко? то? држи? 
- Нећу да говорим о томе с тобом! -рече 

Генералбас. 
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-Ја хоћу!- рекнем. 
- Не мораш ти. Он ће! -погледа у правцу 

присутног а невидљивог Генералбаса. 
- Он не зна све шта је било! - рекнем. 
- Где? На дну левка? - гледао је у Гене-

ралбаса који је ћутао у свом мраку, иако се док
тор обраћао њему, мраку. То ми није сметало да 
одговарам уместо њега: 

- Братко је само претио да ће се убити ако 
га Каја остави. Али она га је оставила и пошла са 
мном. А он је жив прошао крај нас. 

- Братко не прави глупости, он је мртав!
рече Генералбас. - Хладан. Леден! 

- Лажеш! - викнем. - Лажеш и мене и 
себе, докторе смрзавања, докторе истине. 

- Братко је смртно био погоћен- рече док
тор лажи - сви ви - тешко рањени. На шест 
места убодени кухињским ножем. 

- Кухињски нож, то је метафора, халуцина
ција, нешто тако. Радило се ... 

- О експлозији гранате? 
- О крхотинама стакла! - рекнем најзад и 

осетим олакшање. Али он није обраћао пажњу на 
моја расположења. . 

- Знам да је нешrо викао умирући. Не знаNr 
само шта. 

Генералбас рече схватајући роГЈ?ешно: 
- Ја сам тражио светлости Јер Је све у мени 

шапутало да сам срећан, она да ме воли. 
-На дну левка смрти? 
- Како да не бу дем срећан на дну њеног 

левка низ који сам отицао журећи у нов, про
мењен живот. 

- Тућ! 
Доктор збиља није водио рачуна о мојим од

говори.\fа али то ме више није ни љутило. Обра
ћао се ст~но Генералбасу, који је сад, нагло ос
ветљен, родитељски мицао уснама, мимски кон-
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трапунктирајући оном што бих ја био гласно 
изрекао да опет нисам остао без гласа. 

- Знамо ко је она. Али ти ко си био? 
Генералбас показа руком на себе па заокру

жи. Тако? 
- Био сам онесвешћен! -рече гласно. 
-Несвест је званична верзија. Мене занима 

истина. 

- Истина сам ја. Оно што говорим! Све је 
то без везе с њом. 

- Зар истина то што конструишеш и прода
јеш за истину? 

Генералбас рече на то, потпуно ишчашен из 
матице разговора, тако потпуно да се покајем 
што сам му се раније супротстављао: 

- Нема камена и травке без сл уха! - рече. 
- Нема сна без последица. Неко ће једном сања-
ти да лети. И? Зар се није полетела? Зар се није 
летело? Сан је одувек репродуктивац потреба што 
пате од несанице. 

- Пр~ или после сна? 
- Пrшо пре, па онда после. 
- Не репродукујеш тачно времена. 
- И тако се уједињује! - одговори Гене-

ралбас. 
- Две различите су то ствари! -рече док

тор Генералбасу или мени? Не зна се коме. 
Генералбас одговори на то непрецизније но 

иначе, ваљда без везе с тим питањем. А ипак било 
је и то некакав одговор на неко можда друго 
питање. Коме? Које питање? 

- Мени се није врат укочио, а очи ми се 
нису претвориле у запаљене стоп-лампе, ни жеље 

у стајаћу мисао о безброј ружичастих тела. Волим 
једну једину. Волим ван норми, али волим верно: 

- Шта знаш о љубави ти који забадаш своЈ 
нос тако криминално у туће личне ствари! -не 
одговори доктор Генералбасу, него мени који ни-
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једну реч нисам изустио. Та увреда ми врати 
глас. Рекнем: 

- И криминал има понекад личну прошлост. 
Доктор плану. А кад он плане - држи поли

тичке говоре. Предухитрим га зато: 
- Јер сва је тајна криминално лоше или до

бро воћене љубавне политике: третирање будућ
ности као историјског презента, па чак и као про
шлости. 

- То је заиста приватна ствар! - умеша се 
Генералбас. 

- То би заиста била приватна ствар кад сун
це не би гонило злочин! -рече доктор обојици 
као да смо један само. Да ли нас је при томе 
бркао, није било јасно. Ако смо му један, који 
смо му? Генералбас ли смо му обојица, ја ли смо 
му обојица? - Али откада су то ичије па и тво
је ствари биле мени туће? И зашто? Твоја је кри
тика овог простора ... 

- Ја га не критикујем. И ја остварујем рај 
из последње скице неударене шест пута ножем! -
одговорим опет место Генералбаса који ме скр
штених руку погледа: 

- Настави! Нападат ме исто тако лоше као 
што бих ја тебе бранио. 

- Не глумим одбрану! -одговорим му, али 
не додам оно што је очито требало да каже док
тор, који му рече, мешајући нас све очитије. Да 
ли и све ненамерније? 

- Уплашио сам се да већ не претендујеш да 
правиш рајску апологетику. 

- Управо то и правим! - рекао сам исто
времено с Генералбасом, који је изрекао кад и 
ја исте те речи: - Критичку апологетику! 

Ту се зауставим. Али он настави сам: 
- Ао мрака - све биће смирено, враћено 

себи, покривено осталим. 
Глупости! ПОМИСЛИМ тужно. 
Доктор уздахну и погледа у свој часовник. 
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Ј а нисам могао везан да то. учиним. А хтео сам. 
Али се и мени отму исте речи које и доктору. 

-Код мене је подне, а код тебе? 
- Поноћ! - одговори Генералбас погледав-

ши свој ручни сат. - Видшп да заостајеш. . 
Која поноћ? Јучерашња? Сутрашња? КоЈе 

подне? Данашње? Ко заостаје? упитам се.- Ја? 
Извини, Генералбасе! 

Али тек што је то изговорио, доктор се угаси. 
Не. Угаси се око њега, али невидл,ив сад, он је 
остао присутан. Диригент у мраку, то је постао 
доктор Генералбасу, који није Њ'\1ао потребе да га 
види да би му рекао: 

- Мени је подне. Светло подне. Зашто не би 
ти заостајао, а ја био тачан? Ја сад већ јурим 
твојом прекосутрашњицом. 

- Да јуршп, зар би разбијао браве незак.л,у
чаних простора? 

Генералбас се испрси. И ја за њим. ААи он 
рече оно што сам ја хтео само, а нисам, нисам, 
против целог себе који сам хтео и да.л,е с њим, 
али нисам могао. Више нисам могао: 

- Осећаш ли подветар? Боле ли те рамена? 
То се и невидл,ива твоја крила спремају да пад
ну пред л,убавл,у. 

- ЈЬубав.л:.у? - планем на то као да сам 
се претворио у присутног, али невидл,ивог док

тора. - Да не мислиш изанћалим мушким шмр
ковима да кренеш у бој против најсавршенијег 
одбрамбеног строја истине? 

- Хајде, пријате.л:.у- рече доктор- врати 
се у лабораторију. Тамо око сунца круже пла
нете. Оне су .л:.убоморне. Гоне се. И не сустижу. 
Невин само, ти си нам потребан. 

- Невин - ускочим у његов говор да бих 
га одменио - невин као твој сан о уједињава
јућем савршенству. Усам.л:.ен, прави на миру своје 
скице све савршенијих .л:.убавних и других ра
јева и подсмевај се нама који водимо под руку 
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женке риноцероса у биоскоп да бисмо гледали 
филм о лисици која је гладна дошла у апстрактно 
насликан кокошињац, где се наручала лу:м:пујући 
реалистички и пијући братимство с фут.ур~стич
ким тамо петловима и кокошкама. ТвоЈе Једин
ство свега и свачега. 

- Ти говориш не мислећи на оно што хоћу 
да чујем. Нећу да се сећаш. 

Али Генералбас се опет испрси: . 
- Сећам се страшно дивне експлозиЈе осло

боћења што нас је, ослобоћене докраја, пребацила 
у доповану стварност иза реалности и маште. То
лико помешаних услед експлозивне смелости .д;а 

је отад нужно говорити о нечем трећем, што НИЈе 
више љихова смеша, него једињење. 

- Не слажем се!- викнем.- Ја хоћу ствар
ну Кају, непомешану ни с ким другим, непоме
шану ни с једном другом, ни трећом. 

- Шта значи то?- л,утио се доктор из мра
ка. - Ко виче? 

- Ја! - рекнем опет својим бешумним 
гласом. 

- Одлично. Слажеш се са мном онда. 
- Ни с ким се ја не слажем! Ни с ким! Ни 

с ким. 

У гневу паднем са столице, у паду се .о~ешем 
телом о дугме и светлост се угаси у МОЈОЈ про

сторији. Невићен, видео сам како, поmуно равно
душни на моју судбину, доктор и Генералбас н~
ставл,ају своју дискусију која је текла како Је 
текла, иако академска није била: 

-- Не дотичи ме се. Ј а сам неприкосновен. 
- Савршенство је твоја опсесија. А ред -

моја. 
- Разумеј! Волим! Пусти ме да искапим 

своју ружу л,убави. 
- Ружу л,убави? Можда би радије дуплу 

чашицу млековаче? 
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- Своју тону љубави што се њише на под
ветру предшебојног јутра. 

- Сваком је вољењу довољно да буде воље
ње, и не измишљај ми све неке руже руж-није, 
не, леmпе, хтео сам да кажем, шебојније но што 
су руже. 

- Чим може да се замисли бољи рај од раја, 
и руже су поправ.~Ьиве ако не већ поправљене. 
Каја је, на пример, једна без трња, дакле, поправ
љена већ ... 

- Каја? Марш у лабораторију! Имаћемо је
дан разговор у четири ока. 

- О чему? О Каји која чека да ме разбуји
паји? - упита Генералбас опет нагло детињаст. 

- О Каји која не рингерингераји? - упита 
издалека мој нечујни глас. 

- О Каји која вас куплераји! - јави се из
далека Гостов глас. 

- Кад би куплерајила, та би је рука убила! 
- викнем, али светлост се не врати. 

-Чиме?- упита доктор. 
- Чим било. Првим што ме дохвати. Руком. 
- Ножем? 
Оћутао сам. 
- Што ћутиш? Кажи један број. 
- Један, два, три четири пет, шест. Зашто? 
- Даље. Још. Још. Хајде, још један број за 

ово још мало гипса. 
- Нећу. 
-Зашто си стао код шест? 
-Шест? Шест прстију на руци! 
- Држим те у руци. А оно што држим у ку-

хињској руци, ја не пуштам из руку с пет прстију. 
Светлост ме обасја. Доктор се окрену мени: 
- Једна рука не чеше све главе. 
Генералбас се такоће окрену мени: 
- О миловању је реч. О миловању. Али од 

оне експлозије што је разбила огледало, један је 
покушај раја насељен нама. И нека смо сенке, 
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како они преко кажу, и нека смо закони свега, 

како ми кажемо, ја се не стидим да браним то 
што јесмо, ма колико нас се пута ти већ одрицао. 

- Пет пута сам те се одрекао - рекнем. 
- Тачно. Зато сам већ код шестог пројекта! 

- рече Генералбас. 
- Видиш? -рече доктор заостајући за нама. 
- То је последња скица. 
- Заиста, даље од шест као да не умеш да 

бројиш. 
- Спомена вредан је само број учињених 

радова, не и оних које нисмо ураднли. 
- Свеједно. И ако стигнеш до стате скице, 

мени ће само ово да буде једини могући крај. 
- Нисам крив што си инвалид. Ј а обема ру

кама маште поправљам. И поправљајући свет 
ствари и ствар света, ја поправљам и машту. 

- Ни у шта што јесте нећеш више такнути 
ни ноктићем сна. 

- Деца су увек сахрањивала родитеље. 
-Добро је што си и то рекао! Чека те обил-

нија но икад порција детицина. 
- Биће да детицин делује на оне који су 

мали и послушни. Али остао сам велик, постао не
послушан. И све се изменило. Будућност се враћа 
у своја лежишта на све стране. Идем даље, јер 
треба отићи даље. Без освртања за лепотицама 
што пролазе. Оне пролазе. Али и ти одлазиш не
леп с лепотом под руку. У недоћин. 

- Наиван си. Слеп. Збабила се твоја Ле
потица. 

- Наиван, разуме се. Трпим те. 
- Хоћеш ли да ту одмах испразним цео шар-

жер детицина? Било би ми жао. Дванаест је. Не 
знам је ли то подне или поноћ. Да је куцнуо пра
ви час- ја бих и то знао. Овамо, вас двојица! 

Они искрљештени људи-фарови без очних ка
пака, који су ме и довели у ту хотелску собицу, 
изићу из џбуња, где су се канда све време и на-
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лазили упетљани у жице, батерије, сијалице, маг
нетофонске траке. Чим их Тенералбас виде, по
слушна поће пред доктором, rоворећи: 

- Повлачим се пред сИлом. Привремено. 
Ниси ми рекао зашто би ти било жао да ми су
неш свих шест инјекција? Мислиш ли да сам ипак 
тако невин да не знам? 

- Пусти невиност! Али такви ветровити као 
ти ... нужни су и небу под небом. Шта би закони 
без тебе који их кршиш? lllтa би ред без луцка
стог и неозбиљног свог спаринг партнера који 
га држи у форми, шта љубав без убица, који по
тврћују тим безумним чином потребу за умном 
љубављу? Зар би нужност трајала дуже но што 
је нужно да траје да нема те борбе око њеног 
трајања? Продужити век љубави заједничком веч
ношћу тренутног века и ванвремене љубави, то би 
сад могла бити и наша лозинка. 

Светлост мутна и ружичаста тргла ме као да 
је потекла из мојих мисли: То хоће Генералбас! 
То је хтео. Зашто га онда одводе? Али остајући 
за тим осећајним сазнањима и закључцима, из
бију из мене и неке друге мисли а с њима редом 
све моје сумње у вези с Генералбасом, сва пита
ња о вuсти шефства што крши законе сопственог 
реда? Немогуће је да сам ради таквог понекад 
петлића, понекад збуњене мустре, понекад бала
вог пеливана, толико година ја презао и цептао, 
мучио се и страховао, излагао се и бивао гоњен. 
А зашто? Да бих дочекао да ми одведе Кају по
што :ми је, док сам: био преко, нарећивао да је 
заврбујем и доведем. Зато? Да би, злоупотреб
љавајући свој положај, мене збацио из седла. 
Зато? Или ... Претрнем. Зар се зло враћа? НемО
гуће да ми се он свети због Братка. Због чега да 
му Б ратко буде дражи од мене? И зашто да ми 
се тако тривијалне освети и сам да· извлачи ко
рист из нечег што би се мог ло и схватити као 
правда. 
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Тад помислдм: Можда то треба, да бю\: са
гледао себе очима Братка, мог најбољег Пријате
ља некад. 

- И? - учини неко, али ја продужим не об
зирући се на то. Био ми је пријатељ, друг, учи
тељ ... 

Продужим? Да. Но откуд Генералбас онда да 
зна за оно у левку разбијеног излога и зашто. 
онда то да повеже с КајИ:ном и мојом ноћи? Како? 
Да није и он у дослуху с прерушеним Гостом? 
Што да се један доктор не би могао и ту да пре
вари? Он зна више него доктори тамо, али то 
више још није све. 

-Докторе! 

8 

У исти мах доктор уће у собу исцрпљен, блед 
као мртав уморан, у ствари уће без воље, чак про
тив своје воље. Још с прага упита неким безнад
ним гласом: 

-Зашто ми не даш да завршим? Што ме 
стално прекидаш? 

Не стигнем да му одговорим. Врата су сама 
од себе шкљоцнула, он се трже, осврну, схвати. 
савлада се и рече пре но што је светлост код нас 
умрла на пороћају неке друге светлости, беласто 
невине, а оживела у лабораторији: 

- Што не волим тај систем врата с квакама 
само спо.-ьа. Осећам се као свежањ новчанипа 
закључан у сефу. · 

- Шта да кажем ја који не знам јесу ли оне 
лажне или нису? Да се не слажем с тобом? 

- Камо среће. БиАо би оДсудније сложцти се 
с другима, са собом у другима, с другима у себи. 
Ти си се сАагао с Кајом? 

- Ја јесам са њом у себи, са собом у њој. 
Али други су пред њом кварили. 

- Како си рекао? Друге су пред тобом 
квариле? · 
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- Друти, друге, свеједно!- рече доктор. 
- Код тебе· даме, изгz.еда, имају предност. 

Бар кад се ради о кварењу. Звао си је Аиза Шиз? 
- Не, Каја Цанга. 
- Ах, nov:yшaj, жен.v:ице! Зар не? 
-Није јој пошло за руком. 
-Што? Је ли припадала немогућем роду по-

буњеница против услова љубави? 
- Обратно. Ничему се није сувШIIе чудила. 

Била је податна. . 
- Подавање је један од два женска облика 

давања. Она их је оба прилагоћавала теби ког 
је волела. 

- Што ме варала ако је волела? 
- Била је несрећна, остављао си јој само 

комадиће себе, успомене. 
- Варала ме. 
- С успоменама на тебе. 
- Зар сам јој, молим те, икад ја могао из-

гледати као Гост или ... као Генералбас? Нисам, 
ваљда, шиз! А ни она, надам се! 

- Ни ти, ни она. Ваши су одрази само по
шизели. Твој у њој. Њен у теби. Ваше предрасуде 
о љубави су се срушиле у часу кад сте дотакли 
вратнице љубави. 

- Ј а не па тим од предрасуда. Ј а сам слобо
дан човек, неоптерећен наслећем. 

- Без предрасуда си кад је у питању узима
ње. Не и примање. А ту се проверава слобода. 
Дајеш мало, слободан си, забога! Али од ње тра
ЖШII љубав ... Целокупно љубавна наслеће кроз 
векове, патријархалну обесправ.!Ьеност, предмет. 
Кајина те личност није занимала. 

-Мој морал! 
- Моралишеш у издубЈЬеном! Тебе су звали 

и Веља Неприлика - Уа, Етика! 
- У томе је и твоја неприлика. 
- МисАШII да ничег нема, а оно ипак - не-

што постоји. Нешто nостоји. 
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-Јадни, побожни, жалосни, бедни докторе, 
па ви сте обична попекања. Полупобожна. Бог? 

- Не то. Али нешто има. 
- Шта? 
-Односи! По~и бога к врагу, остаје мо-

рал, свуци га, остаЈе слобода, покушај да је про
ЖИВШII - мораћеш да јој подрежеш крила као 
кокошки; закоЈЬи кокошку слободе - остаје чо
вечанства, одвоји једну- јавЈЬа се ЈЬубав. 

- Нема изласка! 
- Има. На трагу сам. 
-И ја. 
- Злочину? - упита мирно. 
-Уму!- рекнем. 
- Том старом злочинцу? Безброј је његових 

злочина. 

- Јатаковаћу им свима! 
- Обично јатак први попусти и изда. 
-Зашто попусти први? 
- Зато што је донекле разуман, донекле 

здрав. 

- Живеле све неразумне болести онда, сва 
лудила, те верности! 

- Лако је теби то рећи, ти вШIIе немаш шта 
да кријеш. 

-Шта бих имао да сакријем? 
- Да је било седам и тридесет кад сте изи-

шли из гарсонијере коју ти је ујак позајмио. Та је 
гарсонијера заправо девојачка соба. У њу се улази 
директно са степеништа и с врата се право пада 

на кревет. 

- Кревет? - тргнем се из обамрлости. -
Обичан смрмиви лежај. Чаршави су баздили на 
ујака, а она пречиста, свежа, невина, у ноћи ко
јом су бризгале муње бушећи таму стотинама 
брзих, громких, црвених бор-машина. 

- Оне су је и бациле у мање страшно зло 
твог загрљаја. Злоупотребио си њен страх, њену 
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панику, њен тренутак замраченог неотпора. Не
сигурност ти отуд. 

- То би се свакако догодило и без олује и 
rрммавине. 

- Догодило се свакако пре времена. 
- У невремену. 
- То вас и узбувивало толико. Негативно. 

ИзШIIли сте држећи се за руке, било је свеже, на 
излазу сте узели по корнет. Два пута по тридесет 
динара. 

- Ако је то злочин, онда ... 
- Не кажем, мада је сладолед био лош. Су-

рутка. Анализа је то утврдила. А мали левак кор
нета који је држала у руци пред излогом ... 

- Познато. ДаЈЪе. 
- Причај ти даЈЪе. 
- Ја? Неће ми се. 
- У огледалу у дну излога појавила се ... 

Каја је стајала десно од тебе и лизала свој кор
нетолики левак кад се ... 

- Десно од мене је стајала. То је пропис. 
- ... појавила, долазећи слева, једна врло, 

врло лепа девојка. Ти си окренуо главу за њом. 
- »Си окренуо главу.« Ти би да целог човека 

стрпаш v вест од три речи и угураш у један uед. 
- Ето »целог човека«. Две речи, а? Ниси 

могао себи целом да опростШII то окретање г лав е, 
те две речи, тај промашај, то »Неверства«. Невер
ства је једна реч, али одреВује те целог. Ти цео 
неверан? Ти цео да станеш у једну реч? Ти кога 
је Братко одушевио култом верности човечанству 
и, зашто да не, и култом верности према жени. 

Ти- »Уа, Етика«? Шта се десило? Нејак да то 
поднесеш, братски си свалио терет са својих ра
мена на њена. Кава.LЪерски? Прилика се јавила већ 
у следећем тренутку. Импутирао си њој своје »Не
верства«. То што си после називао њеном изда
јом мубави и света. У нападу гнева разбио си 
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излог у ком ниси BШIIe видео пролазницу. Хтео 
си и огледало. Ниси стигао ... 

- Био сам сав крвав. Стакло. Парчићи оштри 
као један кухињски нож заривали су се у мене. 

-Пет! 

- Нисам ништа хтео. Хтело ме! Гнев ме хтео. 
Али да сам разбио и огледало, ја ништа не бих 
видео од свега што се десило и не престаје да се 
дешава. 

- Шта не престаје да се дешава, шта то 
ВИДШII? 

-Ја НШIIта не видим. Ето, шта ми можеш: ја 
сам слеп. 

-- Окати слепче, да наставимо филм? 
-Који филм? 
- Онај који ћемо заједно гледати. Али, пет! 
Светлост се нагло разболе код нас. Увену. 
Окренем лева доктору, ангажованији од њега 

у односу на све изван четири зида. 

Гост је nрестајао да је милује по раменима. 
-Ништа не брини. Извешћу те ја. 
- Како? Овакву? 
- Не брини. Набавићу све што треба. 
- Шта треба? Зна ли ко шта треба? 
- Сад морам да одем. Ништа не брини. 
- Оставмаш ме саму? 
- Морам. Послови. 
-А ја? 
- Ти само седи. Вратићу се. 
- Шта ћу ја ту сама? 
-Пови онда са мном? 
- Како? Оваква? 
- Не брини. Крајње је време. 
Рекавши то, махну јој руком и опкорачи про

зор. Њој се очи напуне сузама. 
Али утом баш Генералбас уВе на врата. Каја 

је још махала немоћном руком одлазећем кад је 
почела да се мутно окреће. Тад, нагло старећи и 
мрштећи се, грубо рече nриспелом: 
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- Увек задоцнiШI! 
- Задоцнио?- упита је Генералбас с прага. 

Двосмислен упркос својој не много умној неоз
бИ.tЪности. 

- Увек, бездушниче, задоцњаваш! 
- Како си то дивно рекла. Бездушниче! Заи-

ста. Дивна реч. Али опрости. Задржало ме. Хтело 
да ми даде детицина. Извини. Побегао сам им. 
После сам све време јурио теби, сваком својом 
кости, јер си ми ти, дамарајући, јурила кроз грло, 
кроз ноздрве, кроз зенице; дахћем сав, димим се 
као тркаћи коњ стиrао први на цИА>. Они други, 
преварени, још трче стазама што ме не секу про
лазећи кроз мене. 

-Шта то твоје значи? -љутну се.- Сад си 
изiШiао кроз прозор. 

-Ушао сам на врата!- рече задивљен свим 
што би рекла. - Постоје и врата-прозори или 
прозори-врата! 

- Пајацу један! 
- Каква прекрасна реч. Пајац! Доће ми да се 

преврћем, ходам на рукама, кукуричем. 
·-Доста! 
- Заиста, имаш право. Можда то није добро. 

Ко је изишао кроз прозор? 
-Ти! 
- Како сам могао да изићем кроз прозор кад 

сам ушао на врата? Али кад кажеш да је тако 
било, значи да сам и то већ могао. Значи, исти
на је. 

- Доста с том циркусантском логиком »Кад 
ти кажеш, значи да је истина«. Доста ми је свега. 
Ј а по цео дан седим и размИШЈЬам о нама. 

- Нама двама? Замисли, и ја. НIШiта друго 
и не радим. Мислим о теби, о нама, будућности. 
Ј а ћу да радим све што будеш хтела. 

- Престани. Лакомисленост није мушка осо
бина. Ни мекуштво. Ни женомилство. 
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-Ваљда мушкомилство није мушка осо
бина? 

- Али женомилићи ·ми се гаде. 
- Гадим ти се! Што је то перверзно лепо! Да 

те помирiШiем. Да те пољубим. 
- Даље од мене. Морам да ти нешто признам. 
По нечему што се за тег ло од ње све до мог 

угроженог грла, знао сам шта хоће да каже, знао 
да хоће да призна своју кривицу која би ме осло
бодила, вероватно. Али шта ће мени слобода без 
ње? Шта бих ја пред излозима кад би њу држали 
под кључем? Већ сам заурлао од страха да ми 
својим признањем не врати ужасну невиност, већ 
сам колутао очима од бола, очајања, панике. Али 
доктор ми је у том часу ставио руку на уста и 
зауставио све крикове. Закључани. Али као да чу
дом неким хоће да оствари моје мисли још у ста
њу предмисли, преджел,е и пролегомене нагона, 

Генералбас рече неким донекле преображеним 
гласом оно што бих и ја: 

- Никаква признања нису потребна кад се 
одано волимо. 

Чинио се одлучан. Како да се схвати та ње
гова одједном беспоговорност? Не само речи. И 
става. Али због тих речи осетим такву благодар
ност према Генералбасv да бих га до смрти слушао. 
Слутио је и он шта хоће Каја да призна. Енергич
није, мој генерале! мој Басе! Што јој не заклоПIШI 
уста? Заиста, пружене пуначке руке, поће ка њој. 
Престигла га је. Зачудо, подмлаћена, говорила је 
сад меко, друкчије но што је обичавала с њим: 

-То што хоћу да кажем у вези је баш с на
шом л,убавл,у. Недостојна сам је. Молим те. Не 
прекидај ме. Знала сам све и пристајала на све 
што си хтео. Јер сам и сама то хтела. 

Али он је он био. И тај му се њен нови на
чин свићао. 

- Бути! - рече срећно. - Ћути. Волимо се! 
-Говорио је врло гласно, мада је то чинио стр-

251 



пљивије но што бих ја на његовом месту одбијао 
изливе њене немирне савести. 

- Издала сам те! - предухитри га. - И го
ре од тога. Признајем! 

- Ти немаш шта да nризнат. Ти немаш шта. 
Немаш кога. Не познајемо се, разумеш? Уоста
лом, ко си ти? Шта тражиш овде? 

Не. Лаф је. Мада бих га убио због улоге nро
налазача обожавања Даме, улоге која му је не
заслужено nрипала. Свеједно. Ја остајем његов 
друг до смрти, његов агент, извршилац његове 

воље. Ј а бих му руке љуби о. 
-Мили!- рече на то она тихо. Смешила се 

тужно и одсvтно. Била дивна, била лаЖЈЬива, била 
одвратна. Никад је, ја бар, докторе, мислио ти 
шта мислио о вољењу, нисам волео луће, немоћ
није; 

-Ко зна с ким ме замењујеш!- nрекиде је 
брзо Генералбас и то учини с лакоћом човека 
који се савршено сналази у овој тешкој улози у 
коју је неспреман ускочио. Која га је тако дубо
ко и истинито у том часу одрећивала: - Ја ни
сам онај који мислиш да сам. Ја те скоро никад 
нисам ни видео. Ја избегавам невине девојке. 
Све су оне шизнуте. 

Тако, шефе! То и јесте истина. То. 
- Ниси? Вељо, Госте, Генералбасе, докторе, 

мили! Оnростите. Оnростите ми све. Оnростите 
ми. Сви. И оно што нисам стварно учинила а толи
ко стварно хтела, али се бојала толико свега оног 
што долази после задовољства да сам застајала 
исцрпљена од чежње за свачим друкчијим од по
знатог, застајала на његовом nрагу, без снаге да га 
сама прећем. Опрости и громовима који су уе 
гурнули у наручје теби. Пребрзом. Невољеном. За
вољеном после. Брзо! Од невоље. Оnрости и што 
сам се nравила да нисам знала с ким сам .. Знала 
сам~ Ја једина никад нисам знала која-сам. Један 
ме звао блудниЦом, неситуран у· своје бицепсе, 
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уверен да би ме сваки мушкарац рамена десет 
сантиметара ширих од својих смотао без иједне 
речи. И имао, вероватно, право. За другог сам била 
бебица, цурица, девојчица, пуцица, мачкица, мала 
која му, сва шћућурена и срећна због те немоћи 
и несреће, треба да седи у крилу и nредући упреда 
све што он, преважан, велесамоуверен, душевно 

наднаордењен и удешен као суперсајамски ефе
фер реnрезентативни излог мисли, хоће и жели. 
Имао је право. И то сам. Трећи ... 

- Ја? - загрца Генералбас поврећен. - Ја 
трећи? 

Не брани се, фрајеру! - скоро викнем. - Не 
зауставља ј је. Редослед није важан кад се већ на
лазиш на издајничком списку њених неверстава. 

- Да, трећи ме је измишљао увек нову, моћ
ну, свезнајућу, строгу, он ме nравио великом, пре
великом самој себи, а nри том он као увек 
нешто није знао, па сам му била и мамица и ба
кица и уз њега nрестарела жентурача која га ва
зда поучава, јер је он био као јако неспретан, као 
јако невешт и као ништа nрактично није умео. 
Ни жицу да одмрси, дигне и nресече. Да, сањало 
је хтео да буде cai\IO, а мени је, по њему, западало 
да му будем његова школа јаве. И знаш ли шта 
је страшно? Ја и то јесам. Обична мамурда ма
мекања. Ја сам и дојиља и блудница и кћеркица. 
Одувек сам то била. И више од тога. Пре но што 
сам те знала. Ј о ш у Братково време. Ако сам га 
чак лака срца и оставила, упркос његовим прет

њама самоубиством, то је зато што сам свом ут
робом осећала да ми ти ну диш више и да ме вра
ћаш себи нудистички бестидну, изнудирану до
краја, потпуно ослобоћену. Ти си ми заиста и сас
тављао репертоар мене-непознате мени. Ти си ми 
био највећа шанса да будем и остварим до кон
ца све што сам. Зато сам ти и била захвална, јес
те, захвална иако си ме истовремено притискивао 

и гонио и провоцирао да извршим избор себе и 
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будем заувек само трпна женска прошлост, лажна 
женска садашњост или нека фабу лозна њена бу
дућност, али увек само по један делић себе, никад 
ја цела. Став.л,ена у ситуацију да бирам, бирала 
сам пре но што сам изабрала. Нисам могла да се 
вратим ситуацији сопствене унуке, мајке или чу
кун-бабе. Понудио си ми, поред парцеле мене, и 
истовремену колеrщију лица, природа, карактера. 
Пробала сам их као хал,ине! И ево зак.tЪучка: Ја 
сам ништа ако нисам све што сам постала. Захва
.л,ујући теби. 

- Ја зато и уједињујем. Сад уједињујем те
бе!- шапуrао је он грозничаво. 

- Не плагира ј ме! - хтео сам да му довик
нем. - Ти ме преписујеш. То нису твоје речи! 

Нисам могао да не будем бедник. Као да је 
својина сад важна. Али она, на моје запрепашће
ње, одговори баш тим мојим неизговореним ре
чима. Погрешно помисливши да сам их њој упу
тио: 

- Како те не бих препричавала кад те во
лим! - одговори мени, изабравши мене, иако ме 
и сад схватала погрешно и непотпуно. - У мисли
ма сам се вратила у ону собицу. Али не теби са
мо. Свима! Била сам, Вел,о, блудница кад је онај 
мушкарац прошао. 

- Чекај, чекај, зашто? Зашто то говориш? 
Ј а нисам Ве.<Ъа. 

- Свеједно, Вел,о! Као што није ништа све
једно Госте и свеједно нешто Генералбасе. Мени 
и није важно да знам који си да бих знала да си 
мој. 

Генералбас се испрси и уснама које је, шти
па јући, развлачио некакав пол у осмех, пол угрч, 
рече нешто што ми се спрва учинило бесмислено: 

- Оквири толеранције не смеју ни у ком 
случају да се прекораче. Одступи ли бетонски 
скелет будућности од свог пројекта, уговор пре
двића пенале или развргавање. 
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Каја настави на то блаже, очишћенија и сми
ренија буром малочашње полуисповести: 

- Под условом - рече нежна опет - да 
пристанем сад и на широке оквире тебе. Разма
зила ме ширина. 

- Раскршћа нису уоквирена. Постаћу такво 
једно раскршће л,убави. 

- Који ти? То је оно што бих хтела да знам. 
- Спреман да одем дал,е! - немарно махну 

руком . 
-Од мене?- побледе и сави се лако. 
- Од л,убави! - стресе трун с подераноr, 

кусог рукава. 

Говорио је при том лажно, фалсетски висо
ко, намештено. Очито се мучио да изговори све 
то. Ако је успевао да то учини, било је због ви
шег племенитог цил,а који је себи задао: анули
рање признања њене кривице. Али она, дослов
нија у својој апсолутној искрености, није лучи
ла више игру истине од игре истинама, па, скрха

на, суманута, у страху да не буде nосле прве кр
ви и свега крвавога до друте крви поврећена сад 
овим напуштањем, овим оставл,ањем, завапила је, 
чинило се, са дна своје бездани гласом страшно 
сл.омл,еним а пуним грозних неких ломота, инфе
риористичких одједном прекора, nребацивања, 
грдњи: 

-Нисам ти ништа више (мали мој, велики 
мој, једнаки мој!). Ништа. Ја сам теби ништа. 
Имаш право. Одбаци ме. И себи сам ништавило. 
Јесте, али шта ти мислиш? Како се усућујеш? Ох, 
што сте одвратни ви мушкарци, што гнусно иско

ришћујете своје јалове мишице без осећања. Само 
да вам је мракове с очију да скинете, и баш вас 
брига што вам девојке без одбране nредају са сво
јом оплоћеном утробом заједничку будућност на 
немилост. 

Али и Генералбас се пред навалом тог ужагре
ног друтог таласа њене убилачке поврећености 
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стао на очиr лед да мења. Притиснут ваљда сажа
љењем, љубављу и педагошком преоријентацијом, 
претварао се у нешто давно ... У неко празно, не
одговорно, скакутаво, разочаравајуће, детиљас
то биће без одрећења. И то је мењао своје држа
ње и речи у часу кад је требало место мене веза
ног и зак.л:.учаног да делује. И то -друг? то -
шеф? Та шуша. Место да настави како је почео, 
место да каже: Куш! чункаро, куш, профукњачо, 
куш, народна-песма-од-уста-до-уста, куш, курво 

десетерачка, куш, наложнице путника, намерни

ка и осталих јабанџија, он сад неким гласом сви
ленији:м од свилене бомбоне, тремолом младог 
суплента филозофије или доцента фис-културе 
просипа све неке вате, пуфере, пуфне и пофезне. 
Место да се послужи речима које му нудим, јед
носмерним као меци и ударци експлозија, речима 
сад јединим кадрим да отрезне и задрже од само
блаћења, он је, упрљану и неопрану, увија у ста
ниол, у облаке, и трилерише као шкопачка баба: 

- Будућност нам није узалуд дата на неми
лост. Али ни она није мање немилосрдна према 
нама који јој личимо на празна црева од хартије! 
- извали ослушкујући свој глас, уживајући у 
свом гласању: - Чиме ли ће бити надевена та 
црева за кобасице? Нечим што очито нису ни цре
ва ни кобасице, иако ће црева варити и будућ
ност као што варе кобасице. Шта је крај? Јеси 
ли покушала икад да извучеш један само папи
рић из пакета? 

- Каквог пакета? - упита не очекујући те 
његове идиотске речи. Али гледајући је збуњену 
а ипак примирену упркос том збуњујућем шоку, 
схватим да истом циљу воде и неисти путеви.

Кобасица? - упита Каја. 
- Не. Тоалетног папира - забрза да би про

дvжио њенv забvну. - Али исто се дешава и са 
хартијом осећања, хартијом обећања, хартијом 
суза, хартијом очајања и све до краја. Чисто ће 
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бити упрљано, прљаво - бачено. Онда је, можда, 
стопут боље да се хартија баци пре но што се и 
упрља. Макар се кобасици не пружила животно 
реална шанса да буде кобасица, тоалетна харти
ја или ма шта што се прља јер постоји. Друго се, 
живећи у јави само, и не може. Изићимо зато из 
ње. Маштајмо да се купамо негде: Купатила! Купа
тила! Ах, како мирише чистоћа! Чујеш ли? То је 
све. 

Почех да мутно некако схватам да је хтео по 
сваку цену да скине кривичну прљавштину невер

ства с ње. Већ сам био схватио да се и тако мо
же да иrра. Али ко ту иrра? Место да је гледао у 
очи док јој је све то говорио, он ... 

-Што окрећеш главу?- она плану и опет 
доће себи, мада себи још увек збуњеној: - Ко 
је то поново прошао? Ко те позвао да побегнеш? 
За ким то бежиш? Бежиш ли од одговорности? 
Је ли? Јеси ли окренуо главу? 

Сад је он стао да се правда, по свему судећи 
невешто, али хотимице невешто. 

- Окренуо са:м: главу? Више мисао но гла
ву. Али остао сам осталим телом уз тебе! - па 
продужи опет лажно лежеран, намерно не кон

трапунктирајући неким новим великосветским 
речима своје апсурдно детиљасте покрете. - По
дела рада своди се на неједнаку расподелу неви
ности. Ти си невина цела, ја - делимично. И то 
је све. Друго и није нужна за уједињење. 
-С ким? 
- Свих са свиме. Свега са свачим! - рече 

олако и не неласцивно помало. 

Довољно је то било да се она сад, по трећи 
пут, разrоропади. Али не више инфериористички 
поврећена, зrаћена само: 

- Пробисвету! што сам те изабрала, што во
лела, лудаче! што сам ти се враћала, што те ни
сам оставила заувек после оне сваће, ти лажове 
с лицем направљеним од чопора професионалних 
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заводника малолетница! Јер ти си исти заводник, 
под којим год ми се змијс:кИм именом јавЈЬао. 

Генералбас се опет преобрази, уозбид:,и, вра
ти себи. Још нешто. Добио је неки заверенички 
израз. Шапутао. Освртао се. Нагињао се њој, го
ворио јој скоро у уво, као да је хтео да је изазове 
на гнев, подстакне на вербалне неумерености: 

- Остани! Ја- увек змија, ти- увек јабу
I<:а. Начета још неначета, али не и лаковерна. У 
реду, велика моја стара девојчице. Ништа још 
није пропало. Не иди. Кажем. Стани. Казао сам. 
Рекла си више но што је требало. Не мари. Мени 
си добра прд:,ава и крива. И люкд:,ива и вард:,ива. 
Ја те живу хоћу. Макар цела била од излишнос
ти. Ја те не марим сведену, удешену за антологи
је. Извукао сам се испод власти ових ту. Осамо
сталио се. Њих могу сад да скупим и ставим у 
џеп своје душе. Сви они да буду ја. Не ја- део 
неког од њих. И ти каква јеси и какву те волим
центар око кога ће да се врте сви остали твоји 
пакети тебе. Ј а ти нисам никад измишЈЬао разло
ге за одлагање д:,убави и никад ти нисам говорио: 
»Видиш, нисам још слободан« и: »Јаој, глава«, 
или: »Сад не може« и: »Још морам ово и ово да 
свршим, ово и оно да урадим«. Ј а те одмах узи
мам, ја, слободан, остварујем одмах све што хо
ћу: да би то после могао свако од оних условд:,е
них Вед:,а и других Гостију. Кад досаде себи, не
дед:,ом по подне да би се забавили. Схваташ? Бит
ка за превласт мећу нама завршена је. 

Она се трже, изгуби корак, заборави шта је 
говорила малочас, отвори се као сви апсолутни 

очајници сместа и без прелаза машти, очигледно 
неизлечиво захваћена привидима, неуверд:,ивош
ћу безнаћа, убедд:,ивошћу надања, тих болести 
најбоЈЬег и најздравијег дела д:,удског рода. 

- Узећеш ме сад одмах? Је ли? Узећеш ме? 
Одистински, без кобајаги, сад, после свега? 
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- Под условом да и формално повучеш сва 
самооптуживања. Повлачиш их? 

- Повлачим!- рече. 
- Битка је завршена. 
- Наивко. Битка та никад не престаје! -

викнем, али безгласно. Уплашен од њеног реаго
ваља више но ичијег другог. 

Доцкан! Имао сам право. Није требало рећи 
ни у мислима да та битка није завршена. А како 
не рећи истину? Зар сам могао остати миран на 
Генералбасову мегаломанску претензију да загос
подари свима. Гостом? У реду. Али мноме? Мало 
сутра. А опет, нисам ни слутио како ће ту моју 
помисао да прими? 

- Сањам ли? - упитам се. - Сан. Сан! Сан 
само? 

- С тобом у главној улози све постаће јавни 
сан без краја! -рече. 

- Па бу ди:лник кад зазвони, збогом - рек
нем безгласно- Кајо, док се не видимо, ако се 
сретнемо, сетимо и препознамо! Је ли тако? 

- Је ли тако?- понови она, као да је она 
рекла оно што сам ја у себи изговорио. 

-Није тако- рече он као да је моје безгла
сне речи чуо из њених уста гласно. - Као што 
ногама сна трчим испод покривача а не ребрима, 
трчим да бих истински у сну стигао теби, тако ми 
и ум, не спавајући сасвим док спавам, не преста
је да ради на пројекту намењеном јави. Сваки и 
најприватнији сан о усавршаваљу д:,убави и сло
боде што даје снагу за усавршавање ангажује сва 
истинска бића и времена на његовом прекрцавању 
из привидно замрачених комора у истински осве

тд:,ене привиде. 

-Привиди? Све привиди и кријумчарења? 
- промуца не схватајући како треба ово неоче-
кивано а све апсолутније повлачење Генералбаса. 
Ни ја то нисам више схватао. Иако је можда оно 
било и дад:,е наш заједнички ЦИд:,. Дрхтала је. 
Шкргутао сам. 
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- Свет је за тебе паучщrа. Свака га пајали
ца може да покупи. И тубав, и мене са свим тим. 
А ја сам сва од тврдоглавог бола и ја ... 

Сузе јој напуне вреле очи. Претерао је. Нека 
јој обрише сузе. 

- Пајалица! Волим кад ми то кажеш. На 
тренутак јесам то. Али може ли се то остати на
дуже, кад никог не задовотава прецртавање вра

та која су други начинили по нацртима трећих 
још незнанијих пројектаната? Ја та тућа врата 
отварам, прескачем конфекцијски крајобраз иза 
њих, али сликам оно што сам наслепо створим. 
Да би постојало као ма шта створено, предмет, 
биће, пејзаж. 

-Какве су то слике слепих сликара? 
-Нису за гледање можда. Као жени кад 

воли што је тубав цело друштво, тако и ЊЊ\1:а 
сенка вечности постаје ... 

- Имала сам прилике да видим колико те
би траје вечност. Колико један покрет сукње. 

- Мени то кажеш? - прошапта и продужи: 
- Како упрошћаваш! Ј а сам ти рекао: тек сад ћу 
узети под своју команду све што су историјске 
интриге посваћале. И онда кад вечност буде себи 
у свшvrа свој једини наслов и садржај, нико и не
ће умети друто- само тубав, ту ратну машину 
вечности. 

- Вечност, команда, сваће, интриге у себи, 
наслови, садржаји, пројекти ... Извини, али доста. 
Збогом. Ако сам икад нешто свесно хтела, то нису 
биле вечности, планови, жете, уједињени просто
ри, смрти, супротности. Деца, то су били једини 
моји важни и неизговорени планови још из време
на прве лутке, једини начин да се изгубтена до
некле наћем и наћена донекле не пронаћем. Друго 
ме се ништа није тицало и не тиче. И то је све. 
Све што сам имала да ти кажем. Пре одласка. 

- Зар упртане пелене мора да се увек суше 
о конопцу о који се обесила тубав? 
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-Чему толико тривијалности? 
-Мени су будућност одузимали детицином, 

детињством, детињањем, децом, дакле. Хтео бих 
да не окрвавим руке крвту што би их после сво
јатала као суд што својата кривца. 

- Моје дете, сигурна сам, неће имати за оца 
цедутицу сакривену у пелене, ни за мајку праг 
сиротишта. Јеси ли се питао зашто се дезертери 
хвале чистим рукама? Јер не могу децом, ни ичим 
друтим. Ни срцем, ни умом. Ни ичим што име
нује. Све остало је надимак. Надимак је птица. 
Свака птица одлети. 

- Ја скидам крила. Остајем где си. 
- Ј а их никад нисам имала. Нисам до лете-

ла. Али одлазим пешке. 
- Ти умеш све што ћеш умети, богомотко. 
- Ј а имам поноса, ја се никад нисам молила. 
- Мислио сам на бубицу коју зову богомот-

ка. Женка убија мужјака чим он обави посао. 
Откине му главу док је још на њој. После га поје
де. Потm:rсала си то. Штампаним словима. 

- Ти не знаш све што је било на почетку! 
- помисли неко, али он, окренут њој, одговори 
ињему. 

- Ја никад не почињем, ја завршавам само. 
Зато и нећу више да сазнајем, хоћу да постајем 
само. То је занИМlnивије. 

Иста малочашња безвучна мисао: 
- Бити да је зани..м:тиво? 
Она ме продужи: 
-Бити одмах све што ти падне на памет, 

ништа убитачније за туде, животворније за буба
швабе. 

- Није ли се једна девојка обавезала да 
ће ... 

Сазнање ме то већ од неког времена почело 
да пробада: на изглед је Генералбас играо улогу 
Кајиног адвоката; уистину, он је њу мамио пре
ко танког леда исповедања иследнику у забрав-
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љено наручје. При чему ју је уцењивао од неког 
времена, алузијама на један ранији мени незнани 
уговор измећу ње и њега. Незнани? Потписан 
штампаним словима. 

-Лаже!- повичем. 

9 

-Лаже! Лаже! -викала је из собног мра
ка, али тек пошто је прошло неколико тренутака 
откако се упалило, крик спорији од светлости сти
гао је до њих и то наједном као из докторовог 
грла. Он је викао. Не ја. Генералбас се окренуо 
њему. Први пут нежан и молећив: 

- Рекао си да нећеш да вичеш! 
Генералбас! 
На то се угаси светлост пrro је дотле откри

вала Генералбаса и Кају. Сад смо ми остали са
мо, ми, један према другом, огољени светлошћу. 
Али доктор ме је гледао одоздо у ствари, пониже
но. Замка? Замена плоче грубости за плочу скру
шености? Мисли ли да ћу насести том његовом 
сад сценарију с кугличнолежајном тенденцијом? 
Он би да ме њом успава и натера да признам не
истине света које би хтео да су једине могуће 
истине о свету. А онда, нек не мисли да га нисам 
прозрео. Прочитао сам његову игру насилног одр
жавања равнотеже измећу Госта и Генералбаса, 
његову сталну неверност једном и другом, његово 
вечито клаћење против једног и другог, против 
моје слободе. 

-Викао си!- понови, али речи се сад нису 
односиле на ту вику, него на нешто сасвим друго, 

некадашње а незнано. 

-Ти си се драо!- одговорим му и звук се 
тих одурних речи није био слегао кад га разаз
нам у свом оделу и сасвим везаног. Погледам низ 
себе. На мени се белео његов мантил. Пипнем се 
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--~------ -----------------~ 

за чело: оториноларинголошко огледалце. Трг
нем руку, али се цео не изненадим: и гардеробе 
су заменљиве, не само места и речи. Зашто? У чи
је име? Хладно и сурово га погледам. Дрхтао је 
и гледао ме псећи, хипнотисано, молећиво. 

А..:ха! помислим. Није он мене коначно успа
вао, ја сам њега. 

- Нисам хтео да вичем - молио је - нећу 
више, али видео си, дигла је руку. У руци кухињ
скинож. 

- Ако кухиња не оставља ожил,ке, нож ос
тавља трагове! - рече бивши доктор, схватају
ћи оно што сам хтео да схвати. Под кухињом ни
сам подразумевао Кају; али се упитам - не от
кривам ли се тиме што га гоним да не разуме и 

оно што се намеће као најразумљивије? 
-Да видим те трагове! -узимам га за ру-

ку, задигнем му рукав. - Ништа. 
- Шест пута ништа! - грцао је. 
-Како ништа? А други? 
- Ј а и она. Сами-самцати. Напуштени од 

свих. 

-Зар никог више крај вас ни поред вас ни 
измећу вас? - намрштим се. 

- Никог. Њој је лако. Тачно је рекао Гене
ралбас. Њој је љубав цело друштво! А мени тре
бају пацијенти, кафана, зборови, параде, утаК:\Ш
це. Не подносим самоћу. Да ли би ко самоћу за
менио макар за друштво Госта и Генералбаса? Ја 
бих. Али тад није никог било. 

- Кад су се први пут јавили? После вОЈье
ња? 

- Можда. Пошто се смекшано памћење ра
скомадало. Као један излог. 

- Зар су они изишли из излога разбијеног 
на шест делића? Сами? 

Вршио сам пробе. Испитивао снагу бола ње
гове будућности. Хтео сам да помисли да алуди
рам на Кају. Одиста, тако ме схватио. 
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- Сами. Али су одмах стали да се у двар а ју 
Каји. А она - себе једино види, себе и своје же
л,е. Она не разликује мушкарце. Сви су јој исти. 

- Не види ли добро? Зашто не набави анти
астшматична стакла. 

- Стиди се да их пред светом носи. Ангажо
вала ју је таштина само у једном правцу! 

- Претпоставка. Слеп за разлике, не видиш 
сличности. И зато лако дижеш руку. 

- Не. Не ради се о астшматизму само. Раз-
лике су измишл,ене. 

Упитам га живо: 
- Ако су разлике измишл,ене, о чему се ради? 
Хтео сам да на то уврећено викне: 
- Пусти ме, не ломи ме! Забрањено је му

чити. 

Али он рече: 
- Молим те, моли..м: те, не мучи ме. Ти не мо

жеш да ме привикнеш на себе. 
Треба олабавити притисак. Г ледаћу га мање 

напето. Иначе га никад нећv навvћи на танак лед 
апсолугне искрености. Па рекнем нежније и од 
измицања оних истина што никад још нису биле 
моје: 

- Ако ми се хоће, можда ћу ... 
-Ти све можеш!- завапи.- Не тражи од 

мене све задане болове да поднесем. 
- Не жеАИl\1 ништа што би било забрањено 

желе·rи. Буди искрен. Знаш да је забрањено уби
јати. Знаш. То је сад важно. Признај. Друкчији је 
тај час но што га је Генералбас замишл,ао. Али он 
ипак претходи сливању л,уди и слободе. Зар хо
ћеш упрл,ан и маскиран да дочекаш тај трен је
динства? Упрл,ани га неће ни дочека ти. Забрање
но је убијати. 

- А мучити везане? Забрањено, забрањено, 
забрањено! - повиче. - Забрањено газити по 
трави, уводити псе у парк, брати цвеће. Забрање
но сањати недозвол,ене мотиве, забрањено псова-
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ти, забрањено разговарати с кочничаром, забра
њено разбијати излоге, забрањено упознати исти
ну наизуст, себе докраја. А ми смо брб1ьив род 
- пасул, и јагоде, живела тетка Јелка! Од свега 
ипак највише мрзим забрањено волети. Свеједно 
коју. Волети. Најближу. Прву згоднију. 

Одлично! помислим. Баш хоћу да мрзи и ту 
реч. Поред оне друrе речи коју ћу презрети. 
Рекнем: - И ја мрзим реч забрањено! 

- Мрзиш? И ти? Зато што није дозвол,ено 
пл,увати по поду кад ти се не пл,ује? Што није 
дозвол,ено разговарати с кочничаром кад ти се 

ћути? 
-Не! - подсмехнем се.- Не што није до

звол,ено убијати, ни дозвол,ено шест пута ударити 
ножем, него што свака забрана у сваком раћа 
отпор, жел,у да је кршим. 

- Кад се не би забрањивало - рече доктор 
-да волимо редом једну за другом, ја би.х, ми-
слим, био веран. 

-Али понекад је мудро забрањивати. 
-Шта?- упита тресући се још од почетка 

тог разговора о забранама. 
-Неодговорност! - одговорим благо. -

Идеализацију бордела. 
- Изнад мреже што је оивичила једно мор

еко купатила писало је: »Забрањено је дал,е пли
вати«. А вода - преко главе. Пливачи, који би, 
уздајући се у мудрост оних који забрањују, пре
стали да пливају тамо где су то ти пловци забра
њивали- морали би да се удаве. Што очевидно 
нико од законодаваца, упркос двосмислености 

чина издавања наредби, није могао желети, 
ни .ii<eлeo. 

То сам и хтео да сам схвати. Али докраја. 
Зато га похвалим: 

- Сјајно. Ако су исувише лојални, и плива
чи се даве! Не мислиш ли, ипак, да се добар пли
вач не би удавио упркос глупој наредби и мудрим 
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наредбодавцима? И да се то дешава само лопшм? 
Онима који се и даве; у води од које су. 

Изненадим се кад заплака и завапи: 
- Зашто се све што питаш завршава увре

дом? Зашто? 
- Шта тебе врећа више? Оно твоје Забрање

но разбијати излоzе - схваћене недословно као 
излоге девојаштва, рецимо - или чињеница да 
се у огледалу иза излога нашла сасвим случајно, 
поред оне коју си волео, и друга једна девојка 
двоструко теби забраљена? Хоћу да кажем теби 
двоструко забрав~nена. 

- Двоструко? 
- Двоструко. Прво, јер је крај тебе стајала 

Каја, сва ноћашња, друго, јер та друга није била 
налик ни на један твој пројект Каје ... 

- Казао си пројект Каје! - као да се обра
дова. - Значи ... 

- Чекај. Нисам ти тиме рекао да си постао 
велик шиз и страшан ьубавник - ако је једна 
девојка, сами_м: ти_м: што је долепршала на висо
ким потпетицама и застала на тренутак пред 

излогом с пудријерама, могла да стави у питање 
све оно време изrрадње твоје ~nубави према Каји, 
сва она удварања, шетње крај Дунава, сумње, 
несигурности, изМИШ!nања, приказиваља себе у 
најбо~nем светлу, удешавања себе као манекена 
прастарих пролећних новитета, пред излаз на пи
сту, али и прозирања шта значи такав аранжман, 

шта таква игра, шта стварност иза ње, ван писте 

или, да останемо још на писти, онда - писте 
стварности! Чак, питам се, је ли прави мушкарац 
онај који после толико ~nубавних пројеката с Ка
јом, безбројних планова за чије је једино оства
рење морала да се ангажује и права олуја с му
њама и неореалистичка провала облака и приро
дан страх девојке од rрМ!nавине (свеједно је ли 
тај страх био глумьен у овом случају), кад ни
је у стању да, као ти, ни држећи је још за руку, 
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пола сата после реализације тог сна на ком си 
прилично вре!-1ена радио, не окренеш главу за 

првом згодНИЈОМ пролазницом? И тиме не отпоч
неш нови идеал, одбацивши дотадањи. 

Слушајући ме, престајао је да дрхти. Не што 
се смиривао. Напротив. Све је одавало да се ње
гов.почетни страх претварао у страх доведен до 

усирња и да, оданде, у паници, не контролишући 
се више, понет ужасном експлозијом своје ужа
снутости, може да уради или каже нешто ... 
. Рекао је можда оно што није хтео. Што сам 
Ја желео да каже: 

- Нисам хтео да одбацим стари пројект. 
- Значи - многоженство? 
- Јесам ли ја одговоран за то што чини на-

шу :м:уmку природу? -викну. - Нисам. Драги 
мој, нисам ја! 

Нисам веровао да ће се дотле срозати. То му 
и рекнем, али он се још више ражести, а збуњен, 
а уплашен: 

- Зашто »дотле«? Зашто »срозати«? Не пра
вимо ми само пројекте себе и других. И други нас 
пројектују. Па зашто ја да одговарам за улогу 
пред излогом коју ми је доделила једна девојка? 

-Која? 

- Она која толико говори о детету да са.м: 
сигуран да га жели мање но ја. 

-Ко да жели мање будућности? Лупаш. 
- За њу је та будућност реприза њене прош-

лости што не пролази. Што rрмећи и севајући и 
долазећи, не може да проће. Слажем се - викао 
је - истрагу би требало окренути у другом 
правцу: трагати за аутором пројекта у ком сам 
одиграо улогу коју јесам. Без његовог аутора 
немогуће је утврдити ни ко је кривац. 

Поцрвеним свему упркос. Нисам ја хтео њу 
да оптужим! Нисам! Малопре се то јасно видело. 
Био сам спреман да лижем трагове Генералбасо-
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вих стопа у блату док сам :мислио да је он брани 
и спасава. 

Поцрвеним. Побледим. Потамним. 
Ако нисам хтео да је оптужим, што сам га 

натерао све то да изговори? 
Јесам ли га ја то могао нагнати кад је очито 

све ово излетело из њега раздртог аутохтоним 

бесом, не мојим притиском на њега. Па ипак, 
црвенео сам. 

Из процепа у ком сам се нашао, спасе ме 
рефлексни покрет сваког мушкарца, вековног 
заштитника, а не само освајача жена. Наивко! 
пружим чак руку да зауставим део речи утом 

пошлих неконтролисаним рефлексом из мене. 
Узалуд. Рекао сам му: 

- Зар мушкарац увал:.ује жену у блато да 
би себе извадио? 

-Судбина! - застења бестидник. - Ува
.л,ује, и онда се цео извлачи! 

Безобразниче! Али и да си окренуо главу 
по директиви њеног нацрта тебе, ништа још не 
пориче твоју природу егоцентрика без брњице у 
нацрту и ван њега. Ти си подстакао њу и инспи
рисао њену руку да тебе нацрта какав јеси. Одго
ворност те и ту зато стиже и држи. 

Рекао сам му то, али ниса..\1 хтео да се он 
сроза ниже од себе. 

-За шта ме држи?- упита бестидно. 
- Нема за шта, кад ти образ нема дршке: 

последња кап обзира испарила је из тебе заједно 
са посудом, дршкама, изворима. 

-Ако је у посуди мене било неке течности 
-настави цинички- онда је она заиста добро 
учинила што је испарила. Али не верујем да је 
икад у тој или ма којој сличној посуди било ети
чке свете водице. Страха од казне, не кажем, би
вало је. Али од часа кад се онај који забрањује 
изједначује с оним коме је забрањено, одзвони
ло је свим сувише категоричким и некатегорич-
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ким императивима. Заборав.л,аш да принуде не 
притискују увек једносмерно: одозго надоле. 

- А Братко? - унесем му се у очи. - Не 
сведочи ли пример његовог повлачења о потреби 
да се понекад одрекнемо и оног до чега нам ста

ло али што би довело у питање односе, пријате
.л,ство или .л,убав ако останемо упорни. Ако види
мо да једна земичка не може утолити двојицу а 
једна ... једна девојчица не воли и Братка и 
тебе ... Не почињу ли управо све моралне норме 
одрицањем? 

- Средњи век! Мит жртве! Чаша жучи! Ча
рне очи да би не гледале! Ни Братко, ни Мратко, 
ни Блатко, ни Млатко, ни Ратко нису морали себи 
ништа да забране. 

- Како да нису. Забранили су себи издају 
оне коју је сваки несрећно волео, забранили из
дају пријатељства и своје љубави, али забранили 
су издају себе, забранили муке .л,убоморе, сва 
безумља до којих она може да доведе, забра
нили ... Ти ниси. Ниси. Ту је твој грех. 

- Братко је одувек био страшЈЬив пред де
војкама. Комплексиран, повукао се из боја пре 
но што се појавила задовољавајућа алтернатива. 

- Каква задово.л,авајућа алтернатива? 
упитам невино на изглед. 

- Ратна. Борба до смрти. До погибије. Као 
у рату. 

- У .л,убавном рату војници се :м:ноже, не 
гину. 

- И гину. Братко. 
- То нису онда погибије, већ несрећни слу-

чајеви. 
- Сваки погинули у рату има права да слу

чај своје несреће сматра смртним случајем. Али 
ја сам, спомињући рат, мислио на разне алтерна
тиве. Сем погибије, постоје и убиства. 

- И самоубиства постоје! -поменем сад ја 
гласно то име: - Братко! --и намигнем. 
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- Да. Кад аутор тог пројекта убиства, ме
<.."ТО сам да притисне обарач, намени ту улогу 
другоме. 

- Бр а тко? - опет намигнем као оно некад. 
-· Вадичепу! 

-Он је њу убио у себи. 
- Ј е ли он говорио да ће се убити? Мени је 

то дово.л,но. Једном ће то и да уради. Урадио је. 
А ~и? Равнодушан, а? Ти ћеш да .л,убиш Каје без 
КаЈања ДОК ОН - ИЗВИСИО? 

-Кад ће да виси? Кад буде нашао криво 
дрво? То ће бити на свето никад. 

- Пре ће се то збити. Пре него што разлог 
за то буде дово.л,но снажан да заглуши болом све 
остале противразлоге. 

- Неће се он убити. Миран сам ја. Нисам ја 
престао да га волим и ценим. 

- Излог се сам разбио, је ли? - намигнем. 
-Није ти било криво што си, окренувши главу 
за другом, постао свестан да си унесрећио и њу 
и њега, а ниси усрећио себе. 

- Постао сам свестан да .л,убав ... 
- Говори! Говори! 
- Не усрећује .л,убав после .л,убави. 
- Зато си разбио излог? То те заболело? 
- Нисам га разбио што ме јако болело. 
- Признао си! Признао да си га разбио јер 

си хтео да, у .л,убав разочаран, убијеш девојку 
коју си кривио за то разочарање. 

- Излог! Да. И оно у излогу јесам убио. Не 
оно испред њега. 

-Исти су се налазили пред њим и у њему. 
Исти су и нестали. 

- Нестали из њега, не и са плочника на који 
су се спустили. 

- Каомртви. 
- Али крв што је потекла после, шињели 

што нас .л,убав.л,у покрили ... 
- Слажем се. Проблеме постав.л,а трајање. 
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- Разрешава их магновење. Сопствена про
блематичност. Тренутак са закрвавелим погледом. 
Неодговоран за чин у који се претвара. За скок 
што га разноси. И не доноси решење и излаз ... 

- Је ли то један нови вид бежања од одго
ворности? 

-Зашто да не?- упита ме зам:иш.л,ено. 
-·Знаш ли друго објашњење? Где је? 
-У шињелу. 
-Ах! Шињел! Знам. Пусти ту стару причу 

истеклу из друге старе приче. Било је то. Сад је 
друго. 

- Да није те старе приче, шта би покри
вало све цвокоте светом, тим дном левка гра

нате? 
- Никакав шињел не постоји више. Њена 

то рука загрева. То је сад све што је остало од 
свих шињела. И добро је што је тако. Ова њена 
рука није никла из погинулог да би се њоме по
крио онај који не rине умирући полако. У њој. 
Не у левку гранате ... 

Али то је његово прихватање оне сликов
нице са шињелом на обично стриптизнуто ј нас
ловној страни - мени сад добродошла штафет
на палица ... Трка се настав.л,ала. 

- Признај! - скочим.- Не осећаш се оба
везним ни пред њом, и ни пред ким. Признај. 
Признај. Задово.л,ство је оно једино што те по
креће да пружиш руку, да палицу узмеш. Ако ти 
се узима. А ако не? Признај. Признај. Признај. 
Никад краја твојим изговорима, бежању од сво
је природе, од других у себи, од тог себе вишег 
и важнијег од себе. Задово.л,ење задово.л,ства је 
једини бич који признајеш. 

- Педало задово.л,ства није .л,убав. Али ње
но је педало само задово.л,ство. То ли ми пред
лажеш? 

-Што да не? Ко би се задово.л,авао да буде 
само гажен и потискиван, а да, и када је најиз-
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гаженији, обратним потиск9м не одбаци високо 
ногу тубави што га эасвоћује ћутњом! Пет! Пет, 
задовотство! Пет! Пет, нагони! 

- А ако учини што не треба? Побуни с~. 
Поломи. Разбије? Воли ли тубав правду? КоЈа 
је ред? Који воли норме? Сличне туб~ним? 
Туће природи задовотства у животу КОЈИ не 
воли да му се намећу обавезе, стране његовим 
нагонима? Шта онда? Куда? У затвор? У лудни
цу? Већ према томе, је л' да? Увек тамо, где је 
место издајица.м:а живота, тубави, будућности, 
себе. 

- Зашто? Због кршења силом наметнутих 
обавеза? Због нових етичких норми измиш.л,е
них на силу и брзи~у кад су старе и онемоћ.але 
отишле у пензију? Зоог ТИ.'!( нових што су се, ЈОШ 
у стадију пројеката, јавил.е као насИА>е и осетиле 

као принуда. 

- О нужностима се не дискутује. Држе нас 
оне. 

- Обрнимо. 
- А ако обрнемо још једном? 
Он ме погледа, одмери. Ћутао је. Попушта 

ли? Попуштао је. 
- А ако обрнемо сунце? - процеди. - Па 

га натершю да се врти око сунцокрета? 
Требало је наставити вешто, обазриво. 
- Зар би било разлога -:'-а се мобилиш~ све 

и заиста подигне све што Је покренула Једна 
шанса тубави·г"" Зар ток~м исщрије . није порас
тао значај туоави? НиЈе ли, набуЈавши, сама 
претворила нагоне у свој нуспродукат? Откуд 
Братко, Гост, Генералбас, прислушна служоа, 
простори и све остало ... 

- Откуд? - насмеши се. - Питај Кају. Ин
сценација је њена. Питај њу и филмске журнал~, 
биоскопе и кримиће. Њена је то храна. Њено Је 
то све и њен је то отпор свему. Немушт. Закас
нео, уосталом, отпор свој тој несвартивости. Не 
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могу ја да одговарам за наличје тог отпора ко
јим је пожелела другог место мене уморног од 
ње. Не и од друге. 

-Анархија се увек изговарала апсолутном 
слободом схваћеном као неодговорност. Али чи
њеница је да ниси потрчао. Зашто? 

-Пристајем да станем пред сваку пороту 
за оно што урадим у сну или у јави. У мом 
свету. Али нећу да 1-ш ико дели пацке за оно 
што други замиш.л,ају и хоће да учиним негде на 
рубу њихових пројеката. Не пристајем. 

- Не одговараш. Нећеш да кажеш једино 
логично: »Има нешто«. Зашто нећеш? Замиште
ни тврдица понаша се као тврдица увек, тубо
морник као неодговорник свуда, страсник као 

напасник, па и незахвалник и неодговорник као 

неодговорни незахвалник. На јави или у Кајиној 
машти, Вета је слика Вете, иначе није Вета, 
обичан члан природе и тудског друштва. 

- Ја то нисам више. Огледала су разбијена. 
- Природно. У коју се наду није већ по-

сумњало? 
- У своју тубав ја нисам ниједног трену

тка сумњао. Ј а себе знам. 
- Изговорио си своју прву полазну грешку. 

»Ја себе знам«. Може ли себе знати онај ко се у 
свом, али и у несвом пројекту себе неконтрол.и
сано окреnе за незнанком и тиме, неконтрол.иса
ним, диню.штира тубав која је, као и свако дру
го стварање, покушај наметања реда свему што 
није тудскост. Могућност неверства већ је 
готова издаја. Твоја. 

-Ако сам окренуо главу за другом, ја сам 
знао да је не волњ\1. Али зар нисам могао хтети 
да ону коју волим наведем да ме плагира и 
окрене г лав у за оним мушкарцем да бих себе ба
цио у пакао у који сам њу сурвао? 

- Она се није окренула! - рекнем и поми-
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слим: Не спасава ли је и ЩI стварно, мада је на 
изглед блати и привидно оптужује. 

- Јесам ли казао да је издала? Рекао сам 
да је могла то да учини. Самим тим што није а 
што је могла, она је учинила оно што још није а 
што је можда једном ипак урадила а да није до
вела у питаље своју л,убав. 

-Ах, и ти премешташ будућност у прош
лост?- рекнем јетко.- Исто као и она? 

- Та се будућност већ преселила у прош
лост! Хоћу да кажем да је она оставила Братка. 

-Свеједно! - рекнем. Ти немаш права да 
се тако сеLЪакаш из постојећег у ненастало. То 
ти је друга лоrичка грешка. 

-Шта може логика л,убави? 
- Последице су л,убави у врло логичној 

вези с њеним узроцима. 

- Јесу, ако се сложимо да деца, ти други, 
нису волела оне који су их стварали: будућност 
док будући у малом огледалу гони нас да бућ
камо и мућкамо и не волимо прошлост, јер она 
не воли никог, ништа, ни себе. 

- Говориш ли о предмајкама које раћају 
децу волећи њих будуће у оцу - л,убавнику, 
који је за децу само прошлост, али за њу, сву 
садашњу- будућност л,убави као и они, други, 
непостојећи у постојећем. 

- .fuубавник који је ступао у двореду изгу
био је корак и образ. 

- Шта ти је онда остало? 
- Аа се побуним против свега. Против су А-

бине вол,ења као игре жмуре са собом, са њом, 
са будућношћу; да се побуним против свих от
пора л,убави које савлаћујем да би се упркос 
свему волело. 

- Пажња! Заваћена породица излази из 
фиоке! 

- Завада? Не мора да је породична, може 
и лична. Завада сваког од нас и чшm породицом. 
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- Генералбасом? Гостом? 
- Па шта? И кад отпадне смоквин лист из-

говора, остаје мирис истине. 
- Трновит је то мирис. Ружин пре неголи 

смоквин. П~ добро, чујмо ту твоју ружу истине. 
Као да Је очекивао све време тај захтев. Не

изненаћен, ипак није успевао да остане миран. 
- Ружа? Руже? Њих притке снова држе. 

Али простори - нису руже, иако се Трноружи
ца, девет месеци после једног од својих снова, у 
~вом стогодишњем сну почела да пораћа. Беба 
Је стизала са гласним захтевима. Је ли се пореме
тио однос измећу јаве и сна? Дете будно, а мај
ка у сну? Будно, дете је гонило успавану мајку 
да ради да би га отхранила и одржала v животу. 
Снови су морали постати одговорни. Самим тим 
изједначили су се с јавом пре но што се појавио 
њен л,упки изасланик. Одговорности нема суви
ше. Као ни радијума ни дија:маната, па 'ни злата. 
Јава је остала кратких рукава. 

- Као Генералбас у једном тренутку. 
. - Он ниједном није био јава. Својатала га 
Је она, заливала, али крили су га од ње сто го

дина. Он је у неку руку син вековног Трноружи
чиног сна. 

- Све што постоји крије се. Лисица живи 
у рупи. Месије и други. Крал,евићи такоће. 

- Ако. То не мења неодговорност лисице 
као јаве према одговорности коју моји трнору
жичасти снови осећа ју према свету, њој и мени 
кад смо сат после наше јаве у четири усне изи
шли одвојених тела на улицу, налик на два 
тротоара с коловозом којим је измећу нас (а до
диривали смо се, држали за прсте) прошла јед
на плава лимузина на штиклама ... 
-И један мушки кабриолет? 
- Ако. Али ја превару не волим као ни 

смрт. Пре смрт но превару. 
- Убити? Трећа лоrичка грешка. 
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--Зашто лоrичка, ако је већ rрешка? 
- Зато што rрешка, кад је лоrичка rрешка, 

препушта усрећивање кухшьском ножу! 
- Зар не rоворимо о ружи? 
- Разлика измећу шест у дар аца ножем и 

толико исто ружом исувише је очигледна. 
-Није тако очигледна. Крв је крв. Крв не

виности и крв смрти. Латица је исruьунута рана, 
трн ___. слоыл.,ени врх челика у месу. Али и моја 
је крв текла! И .мирисала на латице рана. 

- После. На улици. 
-Мирис љубави, мирис шест радних дана, 

мирис забрањене вечности. 
- Била је недеља. Радње су биле затворене. 
- Нисам знао. Али хтео сам да ућем. 
- Кроз излоr? Као лопов? Они то раде 

стручније. 
- Не кажем. Не изrледају стручније и нене

виније ма ОД коr нелопова. То и јесте страшно. 
- Свако ко хоће мало вечности теби из

r леда страшно! 
- На вечност немамо право. Прокоцкали 

смо је кад и верност. Сахрањена је тамо у из
лоrу. 

- Пред излоrом, хоћеш да кажеш. Г де си 
пао на њу. 

-Не. То си учинио у соби. На улици је 
она пала на тебе да би те сакрила од пролазни
це из or ледала. 

- Разбијеноr. Рекао сам ти, она није разли-
ковала сличности. 

Али тад тек он откри сву своју немушку, не
људску природу, тад кад ми се, овладавши со

бом, извуче испод утицаја. Јер рече заКЈьучујући: 
- Хтела је да ме убије. ~ 
- Заслужио би да је хтела. Бранила ои се 

само. Јер си јој радио о rлави још у соби пре дpy
ror излоrа са шведском кухињом, пре првоr чак, 
у соби још. 
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-О трбуху је била реч!- поче да ж:мирка 
и намиrује. - Не о rлави. 

- И то на њено питање измећу петоr и ше
стоr пута - шта да радимо ако закачи. Ј а сам 

јој на то тек питање, упитан, дакле, препоручио 
једноr лекара који би моrао да изврши кире
тажу. 

- Тако! - рече ж:миркајући. - И твоје 
кривице излазе полако на видело. 

Нисам примећивао, понет страшћу правдања, 
тим сладострашћем: 

- Ране задате кухињским ножем - рекнем 
брзо- моје су ране, не и моје кривице. 

- Ти си те ране скривио. У наступу беса. И то 
ножем ловачким, не кухињским. То ти је четврта 
и последња rрешка! - рече и настави оставивши 
ме запањеноr сазнањем да он све три rрешке, које 
сам ја утврдио да је учинио, сад приписује мени 
и додаје ми и четврту.- Јер крај излоrа са швед
ском кухињом прошли сте без задржавања. Тај 
се излоr налазио лево од оноr с пудријерама, па с 
обзиром да сте долазили слева, морали сте проћи 
крај шведске кухиње прво, па после тек застати 
крај оноr с ружом, пардон, с ружем, жилетима и 
ловачким ножевима. 

- Личим ли ти на самоубицу? - рекнем не-
схватљиво немоћан, збуњен. 

-Не. На убицу. 
-·Жена? 
- Не. На убицу замИШ!ьеноr љубавника же-

не коју волиш. Замишљеноr љубавника, рекао сам 
и то кажем да те подсетим на твоје уверење да 
сан само обавезује, да је машта само одrоворна. 
Не знам да ли би ти диrао нож на стварноr Каји
ноr љубавника. На Братка. 

- ОЖИЈьци! Ожшьци од ножа! 
- Од стакла. Јер ти си, одrоворан машти, у 

машти и убио њеноr заМИШ!ьеноr љубавника, оноr 
за којим није пошла. 
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Сећање се ужлеби у светлост и ја извриснем 
у дВа такта: 

- Братко је оно био. Али она га није ни по
гледала. 

- А да је? Лежала је сва уплакана преко 
тебе. Крв што те остав.LЬала није била од ножа, 
иако је нож, закачен повратним замахом извлаче
ња твог рамена из излога, пао крај тебе у локву 
твоје крви. 

- Зашто је онда викала: »Убила сам га!«? 
- Јер те волела. Јер си лежао онесвешћен, 

јер ... 
- Зашто је иследник још држи иза браве? 
- То није лоше. Бар док сам и ја ту где сам. 
- Ниси више. Не треба. Ј а ту везан остајем. 
-Имаш право, докторе. 
Јесам ли тад бар помислио да је он држао 

к.LЬучеве разговора као што је држао К.LЬучеве вра
та? Нисам. Али врата су се на то отворила. Изле
тео са..м: напо.LЬе. Издајник? Није. Он није то, ма 
колико био друкчији од мене. Он то бар није ви
ше од мене. Који то нисам. 

10 

Ко је онда? 
Не упитам се, скочим само, изићем. У исти је 

мах светлост шкргутнула и намргоћена устала. 
Доктор је остао у мраку као и ја. Али ја сам бар 
јурио невидlЬив низ неке уске, вреле ходнике, и, 
јурећи муњевито, могао усијан, захва.LЬујући том 
свом усијању, да видим и чујем што се збивало 
свуда где је она друта, ружичаста свесност, увек 
једнака себи, завршавала и почињала. У лабора
торији и ван ње. 

Кроз густо џбуње за провидним зидовима 
Гост, с кухињским ножем у зубима, упорно се 
приближавао Генералбасу, који је rрлио Кају. 
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Она се, заправо, остарела профила, извлач:ила из 
загр.LЬаја. 

- Шта ти је? - упита је он за.LЬуб.LЬено, 
.LЬупко. - Шта се осврћеш? Стално. 

-Шта хоћеш?- рече набусито.- Ето, гле
дам у тебе. 

- Гледаш ме као да ме скуп.LЬаш расутог на 
све четири стране нашег острва. 

-Шта ћеш, године! Свако се помаже на свој 
начин. 

- Чекаш ли још неког, једина моја? 
- После толико времена- »једина«. Сме-

шно! 
- Шта си рекла? - упитам је знајући да је 

и безвучним својим гласом могу да узнемирим 
док је Генералбас пресрећан уздисао. 

- То је твоја тема, мили! - одговорила би 
ми да ме чула својим вечно младим профилом. 

- Острво?- упитао бих је и одговорио: 
Једна од мојих тема. 

- Волим кад причаш о острву и свету што 
ће се преображавати стално и бити бескрајан је
дан Л уна-парк на текућо ј траци - рекла би она. 
- И о мору што ће бескрајним језицима лизати 
обале човечанства почелог од нас! 

- Јесте - одговорио бих јој - биће много 
веће и племенитије, мудрије и моћније. Прелиће 
се преко свих мракова неосвет.LЬених још фаро
вима ума и све ће бити једно ружичасто језеро 
сјаја окупаног у пр.LЬавој води, све- .LЬубав. 

- Нећу о томе! - чух је како рече Генерал-
басу. 

- О чему нећеш?- упита је он. 
- О оном што пробада, што ће пробости ... 
Он задржа поглед на њој, изгуби за то време 

онај детињасто брадати неодговорни израз и доби 
друти, проншџьив: 

- Не треба да се бојиш. Ране нису од ножа. 
Утврћено је. Све се изјаве слажу у томе. Част ве-
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зује уста мржњи и обавезује чак и противнике. 
Кроз густо ткиво верности подједнако тешко про
лази и лаж и истина. 

- Па шта - рече и она изгубивши агресив
ност- нек ме и казне. Главно је да си остао жив, 
а ниси морао да издаш. Ни себе, ни мене. 

- Ко зна? Остати жив, кад не значи издати, 
значи бити уверен да си издан. Мој обичај. Сан 
иcкyrunyje многе грехове јаве. Не све. 

- Мили! -- рече му податна и загрли га. 
На то Гост искочи из грма с ножем у руци. 

Искочи и застане. Тренутак-два, укочени, гледали 
су се Генералбас и он. Измећу њих је дрхтао 
оквир средњег огледала. 

Обојица у исти мах упитају један другог, је
дан безазлен, други натмурен и једак: 

- Дишеш? Гледаш? Жив си? Драrо ми је. 
Обавештаваш се и да.!Ье? Крадеш тајне? Отимаш? 
Издајеш? Дезинформишеш? 

Каја ухвати Генералбаса за руку, неспособна 
да у исти мах чује и види ни двојицу а камоли да 
замисл.и и схвати све нас који смо све то говорiL-\И 
заједно, али сваки по део тог текста. Онај који му 
је одговарао. 

- Ући! Шта си стао? 
Али Гост јој се обрати самоуверен у својој 

неодо.!Ьивости: 

- Вратио сам се, бебице! А ти? Сањарења? 
Свињарења? Ех, ти, јадна гушчице. Али дошао је 
и томе крај, свиће. Доста је бил. о неодговорности, 
сновићења, прекрштених руку над ниrдином. Мед 
јавом се од цвећа прави, мед сном не тече. Треба 
угрејати руке, пЈЬунути у шаке, запети. 

Она се намрштила, начас немоћна, неспособ
на да ишта одлучи, али онда окрену главу и на

смети се, угледавши Генералбаса промељеног, по
правЈЬеног, нежног. Он је позивао Госта безазлено, 
гостопримЈЬиво: 

Изволи, Госте. Имамо госта, Кајо. 
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- Госта! - понови необрадована, несигурна, 
одсутна. - Шта ћемо с њим. Ј а немам чиме њега. 
Ја немам шта? О, како ћу? Како? 

- Бежи, Кајо!- насумори се Гост као прет
ња. - Бежи. Деца не смеју до краја да виде како 
се дан раћа. 

И замахну ножем. Али блесак сечива који, 
извучен, сину у дигнутој руци прикова Кају. Тре
нутак. Она је видела бл.есак; ни руку ни нож. 
Ипак, вриснувши, она се баци измећу Генералба
са и блеска сечива. 

- Не убијај се, опет. Ја нисам видел.а није·· 
дну друrу жену, ни ону која је прошла! 

-Пусти див.!Ьака, не зна шта чини! -рече 
Генералбас.- Он не слути: да смо се и сами спре
мали да одемо одавде, да ујединю.ю истину и 
остало и омогућимо животу да се и за живота 
одмори од смртног премирања. Не и од ЈЬубави. 

Гост се насмеја: 
- Хвала на том убиственом одмору и уби

ственијем умору. Некад сам их хтео. Сад би да 
им име по име згњечим. Као буве. Као стенице. 
Као гњиде. Овим рукама. 

- Ови.м:? - погледа у своје руке. - Чему? 
- Мртви не носе јаја која поставЈЬају питања 

и траже одговоре. 

- Живи смо. Останимо живи. Позивам те на 
вечеру. ПријатеЈЬски. На оно што се наће. 

- Не једем кајгану од неснетих јаја. Ни од 
неотворених штенећих очију. 

- Мислио сам да те почастим нечим боЈЬим. 
И да ти покажем свој последњи пројект уједи
њења. 

-Снови! 
- Који постају чињенице ... 
- ... без телесности ... 
- ... коју су превазишли другом коју доносе. 

Лепшом од старе, нел.епе више. 
- Чињенице, сигурно, немају све лепа тела. 
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Али све имају тела. А ти? Шта ти радиш? Ти тај
но береш телесности које ти се свићају. У ствари, 
дозвољаваш да те, тајног, изаберу оне којима се 
ти из неких чедних разлога свићат. Ми, мећутим, 
ми друкчије. Ми не одбацујемо ништа. Или баца
мо оно једино што заиста не постоји. Не све што 
не постоји. Узи..м:а.м:о оно што мислимо да би било 
добро да постоји. На те женкице гонимо пастуве 
мисли, смелости, воље. Онда их плодимо. 

- Плодите? Нисам сигуран да треба дозво
лити судбини да нас корумпира оним што је наш 
проналазак. Чињенице су друго. Оне су неда
зване. 

- Ту се свршавају разлике измећу нас. Чи
љенице постоје недозвано. Као и ми које оне до
зивају. Свићало нам се или не. 

- Свићало нам се или не, ми се не одазивамо 
на њихов зов. Мењамо или укидамо оне које се 
отимају да понесу ути које им ми калемимо да 
би нам се, пошто извршимо ту пластичну опера
цију, одазвале на наш глас. 

- Чињеница коју бисмо и ти и ја најрадије 
прекинули, постоји, стоји и одазива се на име 
Веље. 

- Ја јурим! - повичем безгласно. 
- Веља је невин иако није невинатце. 
Каја се растужила као да их је слушала. Није. 

Бирала је измећу три тока речи оне које се нису 
чуле. Моје. У један се мах осмехнула: 

- Бебе се преповијају у пелене, а не у ши
њеле. 

Заостаје. Прадавно је требало да то неком 
каже. Заборавио ca.t\1: коме од нас. 

Генералбас јој рече на то смешећи се благо: 
- Је ли и Веља био премотан? Није. Њега је 

смотала прва цура која је наишла. 
- Он је једини nримио кривицу на себе. И 

издржао. А чист. 
-Лако је рећи: чист!-- плану Гост.- Ни-
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шта ти не знаш, девојчице! Није ли његова верзи
ја најапсурднија? Мислиш ли случајно? Намер
но је дао невероватан исказ да би су:м:њу свалио 
са себе на друге. 

- Јесам ли икад порицао - викао сам из 
ходника којима сам јурио тражећи излаза -
ишта што ме nрљало? Не гутим ли се у најисти
нијем смраду неучињених кривица. Зато што сам 
лако могао да их учиним. Прелако. Лакоћа не 
мами као и сви отпори пропети против ње. Нека 
ме усови чисте nравде разнесу. Нека . .fuубав је 
моја будућност. Ја њена. Ја ћу волети. 

Нису ме чули. Сигурно нису. А ипак је Гене
ралбас, наседајућиГосту,рекао: 

- Не. Не. Веља се клацка само горе-доле. Он 
би час само да сања, час само да ... 

Нисам му дао да заврши, викао сам уједињен 
на тлу без клацкалица, у мраку: 

- Ни ти да сањат само, ни он да дејствује 
једино, ни ја да се клацкам. Већ тобом левом ру
ком и тобом, десном, да грлим само. 

Гост ми, мећутим, одговори. Чује, значи: 
- Хоћеш ли са мном да испираш нужнике у 

које сви П.tЪују, мокре и лајне? Не одговарат. Да
боме. Као да ја волим да ћубретарим. Али сви је
демо и док се хранимо, ми ћемо и ћубрити, а док 
ћемо сви ћубрити, неко мора да пере руке заоста
лима. Макар и ножем. Кад нема воде. Мада и 
ја ... волим све друго више но да будем хигијен
ски папир. И да сањам волим. Само ... не сти
жем . . . Не стижем упрљана лица . . . Не стижем 
упрљане душе . . . И ја волим да волим и да не 
погинем пре но што ми и последња кап снаге 

не истутњи. Али не стижем nрезрен и усмрћен. 
Тутњи. Шта то тутњи? 

- Оно што долази!- викао сам. 
-Гром!- прошапта Каја и загрли уплате-

но најближеr. 
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-Ко долази туrњећи тако?- питао је и 
Генералбас. 

И зак.л:.учи: 
-Сутра! 
- Сутра? Хоћу ли стићи да га још једном ви-

дим?- пигала се Каја загледана у нешто што ни
ко није разазнавао. Пребрзо пролазе. Светлаци. 
Светлаци. 

Одиста, жмарци су резили пребрзо и нико ни
је знао шта види, шта не види, шта треба да чи
ни, шта не, шта треба не ... 

Имао сам утисак да Гост изговара моје речи. 
И да, изговарајући их, варајући дакле, удара ку
хињским ножем Генералбаса. И обратно. Генерал
бас њега ножем, а уста- пуна мојих речи тако
ће. Покрети убијања су се понављали: ударци. 
Ножем. Или нечим туп.л,им. Свеједно. Али шест 
пута. Дванаест успорених удараца мржње. 

Обојица су се тек онда затетурали и на исти 
се спори начин почели да спуштају на колена, је
дан с једне, други с друге стране средњег оквира 
без стакла. 

Невидљив, јурио сам мраком, далеко од њих. 
Огољен. Постићен. 

Каја је вриштала однекуд, поново присутна 
за све, обестићена од бестидне грмљавине. 

- Крв! Крв! Крв! Убио си га. Џелате! Убица! 
- Ћути, Кајо. Видиш да се и он руши ... 
- Госте! Генералбасе! Ја то нећу! Ја вас не 

дам ... Вељо! Шта је то? 
- Уједињујемо се, Кајо! Говорио сам ти. Не 

иди! 
И Гост рече: 
- Не иди. Није те Веља заслужио. Пре ми, 

иако нас више нема. Ето, док чилим себи цз очи
ју, ти остајеш у њима. И чилећи се остварује тво
ја срећа. Мало-помало. Али срећа. 

- Кајо, не слушај га, била си само моја. 
- Моја! - урлао сам безгласно. - Моја! 

284 

- Моја само. Ти знаш бо.ъе но ико да један 
сан умире само да би уступио место другом. Чу
јеш ли га? Ми смо се окренули с десног на леви 
бок и продужујемо. У једињени. 

- Поштедите! Молим вас! Имајте срце! Ја 
не могу више да слушам те ратне приче. Не могу. 
Ја хоћу само да ме волиш, Вељо. Хоћу да живи
мо срећни. Или ћу отићи. Заувек. 

Избио сам утом на светлост. Још издалека, 
викнуо сам: 

- Ево ме. Враћам се. Из немогућег. Цео, у 
свет, у цвет са сто домови.ча. 

Али простор налик на врт окренуо је утом 
главу: муње су нечујно севале и пролазиле шу
штећи само: жипони, жипони. 

11 

Кроз ту лавину муња мој бешумни дотле глас 
одјекну одједном стравично: »Кајо! Кајо! Кајо!« 
Она се окрену уплакана, опази ме и уздрхта. По
лет који ју је силовито сву био захватио и пову
као мени прекиде се нагло и радост, сигурна сад 

у себе, плину у сузе које су је гушиле онемелу од 
толико осећања и толико речи што су нестрпл,иво, 
у нереду, тако навалиле из ње ка мени да се она 

сва претворила у стајање без постојања, без сна
ге, сва немоћна: ПЛ>усак! 

Али и ја сад, кад је први пут требало изгово
рити себе грлом чијим гласним жицама нису ви
ше пребирали тући прсти, ни ја нисам изгледао 
боље, ни био способан и за шта сем за грцаво, не
сувисло мрмљање. Помирење се налазило на до
маку руке. Помирење сваког са собом, свих 
мртвих са свима, ње са мном. А опет тих неколико 
корака измећу нас, чинила ми се, никад нећу 
смоћи снаге да прећем. Немирење се настављало, 
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на једном другом спрату. Непомир.л,иво једно 
мирење. 

- Доћи! Доћи! -говорила је.- Доћи, мили! 
Не говори вшпе. 

Зар сам рекао нешто? Јесам ли јој одговарао? 
Покушавала је да коракне. Пружала је руке, 

сва истегнута мени. Стремећи њој, пружао сам и 
ја руке, слушајући је немо без покрета. А ипак је 
рекла: »Не говори вшпе«. 

- Зар ме и ти осућујеш? Нисам ли сам себе 
дово.л,но осућивао? 

- Сваки себе! -рече. - Сваки своје недо
во.л,но јуче, данас и сутра. 

-Ко се онда клацка измећу јуче и данас? 
Јер мој ЖИВО'г није почео у оном усијаноцрвеном 
левку где је мислио да ће да оконча. 

Јесам ли јој то рекао? Не знам. 
Мутна сећања ми грцала стиснута у једну не

моју, у једну неподнош.л,иво тућу шаку. П.л,у
штала је прошлост на мене крај ње, заливала ме 
будућност. А .л,убав? Изгледала је суморна, ого
.л,ена до неизвесности. Јесу ли и њу да.л,ине умо
риле? Ко је њима њу уморио? 

* 
Утом на високим поmетицама, шушкајући 

жипоном, проће преко целог вид.л,ивог простора 
она друга из излога, а да Ве.л,а није окренуо главу 
за њом. Он је и да.л,е говорио Каји, али неким чу
дом пролазюща је стекла у један мах утисак да 
се те речи односе на њу. Ко зна зашто? Да ли му 
се учинило да му је рекла и то, случајна, незнана, 
незвано дозвана: 

-Доћи, разбиј разда.л,ину измећу нас. Још 
једном удари у тај провидни зид. Иза њега ће се 
брш.л,ан увијати око тебе. 
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Каја је уверена да сам њој говорио, не оној 
што је нема прошла измећу нас. 

Па упита: 
- Не волим кад се мушкарци боје. Кад при

чају да се боје као један извучен из реке удав.л,е
ник с мувама у очима. 

- Видшп! -одговарао јој.- Видшп! Дав
.л,еник. Удав.л,ен. А пун неудав.л,ених слатких још 
же.л,а. У мени се исто сви гласови света стисну ли, 
помешали, ујединили и слили. У дав.л,еници не 
причају вшпе. Оно што су причали живи, чујем. 
Живе их нисам чуо. Да ли се чује добро тек кад 
уста говорника заувек умукну. 

Фарови су тражили. Кога? Зауставили се на 
нама. Продужили да се веру. Одједном се смири
ли уоквиривши оног. Појавио се онај мушкарац и 
застао пред излогом. Погледао је жилете, прешао 
руком преко браде и отшпао. Ј е ли ме препознао? 
Правио сам се да га ја нисам. А Каја? Је ли за
иста није видела да је то Братко, или се и она пра
вила да га не види, пуна кајања, као и ја пун 
горчине, праснуле бомбе гриже савести и кидања 
пред милостињом коју нам даје .л,убав, и сама 
мала и бездинарна. Дубоко, дуб.л,е од свега тог
захвалан сам био за то мало што она непонов
.л,иво даје. Па раздрт, поцепан и рашчеречен наг
лим затамњењем што ме обузе, тражећи излаз, ја 
нагло ... 

Ураћено је. Помиш.л,ено је. 
Изговорено је. 
Савест се живих бацила на уста и очи као зе

лене муве што су попада"-е на очи једног у дав.л,е
ника. Сисала је црним рилима својих мушица оно 
што је од мене остало непоплав.л,ено мутним 
рекама. 

-Шта то говоршп?- укорим се.- Не го
вори тако!- укори ме.- Треба се не мирити са 
законима примирја! - рекнем и њој и себи. -
Како волети иначе, како одживети? 
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Чинило ми се да сам се некад правио живим, 
а нисам то био, иако сам то доста убедл>иво из
водио. Зашто? За чији рачун? 

- Схвати, Вел,о, истина је то што осећамо 
немушто, али заувек. Зато. 

- Волиш ме. Волиш? Али по чијем то нему
штом задужењу? 

-Не разумем, задужење? На какво задуже
ње мислиш? 

- Задужење тела што брзо стари, жел,а у 
телу што се умара, осећања у свету који нестаје. 
И шта? Да останем до краја у тој служби? Па кад 
ми нареде да окренем главу за једном девојком, 
-:'а то послушна учиним; кад нареде- за другом, 

Ја исто - послушна? Ко онда икад да пристане 
да буде изашта крив? А без кривице, како спозна
ти се?е везаног за друге, друге што висе о свакој 
нашоЈ руци и усни и хоће да нас одгурну од оно 
мало меда и мало пол,убаца. 

- Умрла бих ако би се то поново десило. 
Нећеш ме никад оставл,ати више? 

Стајала је већ крај мене, грлио сам је као 
Генералбас, грлила ме као Госта (једном). Срећни. 

. Тад баш рече аутоматски нешто, најбезазле
НИЈе нешто, без гравитације нешто: 

- Волећемо се до смрти. 
- Не бих то преживео ни дан! - одговорим: 

без ваге, без кантара, ван искуства и ван серија 
што чине и законе вероватним и могућим. 

- А ко би онда водио рачуна о нашој деци? 
- упита не мислећи шта пита и продужи исто 
речима што не извиру из мозга: - Ако бих ја, ре
цимо, умрла на пороћају, ко? 

Осетим да се rубим, да тонем, да опет плавим 
продужено ироничним тамама што раздиру свет

лаце који је прожимају. Викао сам вал,да опет 
понет лифтом што се рушио, тонући у мрак: 

- Ти би због оних којих још нема хтела да 
те преживим? Не због мене? О, малолетна фетусна 
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мајко предфетуса, о, дрол,о задужена дрол,ањем 
још у материци своје мајке! Унуке бих и поднео, 
они нек сисају флаше и цуцле. Не подносим мисао 
на оне задужене светом толико и толико месеци 

после нашег заборавл,ања свега и њега, затрпаних 
својим само помешаним уздасима и грчењима 

Зашто? Не знаш ли да би те својим крезубим 
устима они хватали за дојке, чупали ти груди, 
заривали ти своју меку још главу мећ набрекла 
прса. Исто као ја што сам чинио ... Не. Никад 
њих. Никад обавезе. Никад вечност. Никад прину
ду. Љубав само. Слободу. 

Скочио сам, полетео према њој и док је ра
њено стакло цикало прштећи, ја сам ударао, уда
рао, ударао, ударао, ударао, ударао, ударао све 

док нисам знао да сам, дитавши руку на закон 

будућности, секао грану реке што ме носила с њом 
зал,убл,еном као и ја. 

12 

Шта се то десило? Коме? Стајао сам крај 
Каје. Држали смо се за руке кад се светлост уга
сила напол,у, где смо се нашли. У соби без про
зора, где сам раније био, заиграо је сужени фар 
око избезумл,ене главе доктора Вел,е. Осветл,ена 
њим, непросветл,ена, као да је пливала црним во
дама непомиреним са својом тамом. Викало је, 
али одсутно из мене: »Кајо! Кајо!« Одвојен од 
других, помирен најзад са собом, звао сам је да 
се и она помири са мном. То је једини начин да 
опет будемо оно незаборавно домовинско једно 
које смо били. Нису ли нас сувише мучили? Чак 
и доктор, и он сад признаје да му је Генералбасова 
алка тек малочас сама од себе отпала и да су му 
Гостова рубинска зрнца раније изваћена, се
ћаш се? 

- Живи смо! - говорио сам, знајући да ме 
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чује. - Да ниси кивна и на т9? Поправљиво је све. 
И живот и живост. Све ће постати живље. Хоћеш 
ли? Као у оном тек начетом седмом пројекту где 
се нико неће стидети себе, ни уштирканих сед
мица од самих недеља. Замисли какво ће тај про
јект бити искушење за нас које засад само очове
чује. Ох, што ћемо и њега и очовечење да пре
владамо! Ах, што ће да се ради кад године буду 
биле од самих 365 црвених дана! Суптилизира
ћемо с дугмићима већ осетљивим на нашу поми
сао да ћемо их притиснути, не на притисак. Гру
бост ће остати ствараоцима, а хорске песме -
излетницима и планинарима. Јави се. Нисам смрт, 
ако сам смртан. Прошло је време невољења што 
је по цео дан арлаукало. Долази време обИ.!Dа 
љубави. Вуци ће да блеје. То је истина. Свеједно. 
Време је да не буде света ако не личи све више на 
трамбулину с које се узлеће. Узлетима! Тужан 
сам. 

Свршено је. Трака се прекинула. Магнетофон 
свести престао је да прима и емитује те приче 
ван оквира вечног сата. 

Стојећи где сам стајао, осећајући Кајину 
свежу и топлу телесност, нисам био ни изненаћен, 
ни поврећен свим просутим речима. Мојим. И не. 
Било је реда упркос привиду. Добро је тако. А 
доктор седи тамо где такви доктори и треба да 
седе. Знам, његове друкчије речи вероватно и 
даље постоје. Не допиру више до мене. Не траже 
ме као ни Гостове речи, као ни Генералбасове. 
Само ме њене и моје налазе. Клацкалица је про
радила, али ја се не клацкам више на њој, ја с ње 
бирам ону реч коју заједно хоћемо. Тек овде-онде 
узмем понеку тућу. Не ангажују ме ни на шта оне 
које узберем омашком. Доћу ми до слуха чак, не 
узнемире ме, изгубе се, заборавим их. И кад се 
цела соба без прозора осветли, доктор ме тад из 
ње не види, он ме чак и не пита по навици за

бринуто: 
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-Како ти је? Клацкалица? Налазиш ли се 
још истовремено на сваком крају клацкалице? 

Не одговарам. ГрЛILм: Кају. 
- На једној су страни сви мртви! - не 

утврћује он. - На другој - сви нероћени. Живих 
-нигде. 

Не одrоварам. !ьубим Кају. И знам на шта то 
обавезује. 
-А мора да је и живих остало негде- не 

продужује он. - У неком негде. Захвалном и за 
то нигде које је негде. То негде. Мора неко неzде 
да постоји. 

Не одrоварам. Милујем све занетије. Свилам 
све захвалнији. За све што ме чека. И за љубав 
што не чека. Јер знам, то нешто што доктор спо
миње, то су закони које је било глупо тражити 
где нису. Не расту на крушци. У нама настају. 
Чим нас је двоје. И мењају се као што се то 
двоје мења са светом који људи преиначују. 

- Ти седиш према мени на горњем крају већ 
испражњене клацкалице - не наставља доктор. 

-Ја сам доле. Хоп! Она је доле, али ја сам горе. 
Па доле. Па горе. Никако да је досегнем. Шта 
значи то? Шта је измећу нас? Огледало? 

Не одговарам. Не дижем ту слушалицу, иако 
телефон звони. Дижем друге, тад кад ме људи 
траже и требају. Забављен сам Кајом и собом. Не 
оним собом из које се не чују парчићи једног 
гласа: 

- Разбито огледало се развило. Волела је да 
се лицка, да заводи. Огледало је носила у торбици: 
хтела је цео свет да има на грудима. Била је за
дужена да и преко своје смрти воли смртност 
других. Оних које ће родити. 

Био сам нестрП.!Dив. Нисам ли имао поверења 
у њу? Или сам, обрнуто, веровао да ни смрт неће 
моћи више да баци у ваздух повереље, да ће нити 
времена, што одвајамо као паук од свог живота, 
творити све баснословнију мрежу људскости. Без 
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кости. Ко да се у њу, начињену од нити нашег 
живота, ухвати? Чему, кад нам ни мртвима храна 
неће требати? 

У поверењу: 
Одговор чувам у сефу народне банке под ши

фром живота. Преузимам одговорност. 
. Нисам имао шта да му друго кажем. Његов 
Је глас био одавно немоћан, његова глава све 
мање осветљена. Знао са:м:, кад нестане коначно, 
нас ће светлост морати да наће. Насмешене. 

Он је, можда, урлао у мраку испод својих 
зидова: 

-- Будућности, гуташ ли нова огледалца? 
Отвори их да би се ти коначно створила у њима! 
Децо! Децо! Децо! Доћите! 

Огледала прошлости лежала су разбијена у 
парампарчад. 

* 
Доктор би остао у болници. Пацијент мећу 

пацијентима. Болан мећу умобол.ним. Изишли смо 
напоље здрави, и даље енергични и спремни да се 

бранимо од стварних и осталих још већих опа
сности. 

Хоћу да кажем, изл.азио сам с Кајом из једне 
зграде која је могла бити затвор осућених за пре
кршаје. Је ли Каја бил.а затворена? Није морала 
бити. То није био само женски затвор. Можда смо 
хтели да посетимо неког знанца у мешовитој ће
лији мртваца осућених на животни рок. Братка, 
рецимо. Разбио је изл.ог радње с намештајем и 
побегао. Јер га Каја није ни погл.едал.а. 

Рекао сам: није важно откуда полазимо. Ва
жно је куд смо заједно кренули, шта скупа сме
рамо, шта, неисти, исто жел.имо, шта ћемо, неисти, 
исто да урадимо. Јер и ја сам разбио изл.ог радње, 
оне са ружем и осталим. И остао да видим да ли 
ће га ипак п ог леда ти. Кад ca..vr то учинио? Нешто 
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после њега? Нешто пре њега? Истовремено с њим? 
Не сећам се. Пао сам. 

Снаћи се - значи и орати и мислити и просто 
одживети. Јесмо ли од оних који се мире? 

-Ја нисам та!- крикну однекуд.- Ни ја 
ниса.\1! -.поновим нечији одјек, али ипак нешто 
уплашенИЈИ од ње која ме зато повела низ јеку 
свог само гласа. 

13 

Упркос последњем неразумно уплашеном 
крику што се пробио кроз сноп светлости до ра
стамњеног пл.атна, сви ти крици, сва та пл.атна -
нал.азе се већ за нама. Ко хоће, нека опет погл.еда 
на поново истом екрану како везан стојим пред 
раком загл.едан у метак који ме сажаљиво rл.еда 
У очи .док успорено лети .право мећу њих. Мене 
гледа Један метак, њу краЈ мене- други. Она ме 
држи за руку док л.етимо ка звездама. На пл.атну 

чекамо, ништа не злурадимо. Можда се прсимо 
само. 

Ништа. 
Она и j';l, ван тог пл.атна за собом, имамо вре

мена да се ЈОШ поиграмо. 

С пл.отуном што ће нас ударити у прса? С по
носом без клонућа? 

Ту смо игру престали да гледамо. Идемо. Ни 
живот се не свршава. 
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позитив 

- Хајде! - кажем Каји. - Радње се сутра 
отварају. 

-Али ја данас треба да се нашминкам. Ви-
диш каква сам. 

-За кога? 
Она се осврну. 
-- За оног ког волим. 
- Ко је тај? Који? Кога то волиш? 
Да нисам то питао, да ми није брзо одгово

рила да мене само воли, цела би се ова плоча по
ново окренула и одвртела. У дожињъају, трајала 
је она колико размак измећу окретања моје главе 
за другом девојком и појаве Братка ког је угле
дала крајем ока а није хтела да погледа да ја не 
бих доживео све сумње кроз које је она прошла 
вукућ.и се на коленима за мном, несталим. Ипак, 
нисам је изневерио. Нисам стигао. Зашто? Ко ме 
спречио? Шта? Ја не знам живе норме, али ја 
волим. Врло живо: спремам да наћем на жалу 
љубавне осеке плодове које је плима нанела. И 
оне које није она, које сам ја створио по угледу на 
њу, у отпору њој. 
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Издавачко nредузеће Нолит објавило је роман Гене
ралбас 1962, у својој библиотеци »Орфеј«. 
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