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Предговор

Збирка Селфи на мосту садржи три групе текстова: про-
зне минијатуре, приповетке и хибридну прозу. У предговору 
за претходну прозну књигу у издању „Прометеја”, Атиф – 
Одабране и нове приповетке (2014), детаљно сам описао свој 
приступ краткој прози – што се односило на избор тема и 
актера, емотивни подтекст, изворе инспирације и повремену 
апстрактност или намерну „недореченост”. Тиме сам желео 
да читаоцима откријем, бар делимично и околишно, начин 
на који покушавам да кроз књижевну причу изразим, испо-
љим, свој поглед на свет, на природу и на људе и жене пони-
кле у веома различитим поднебљима и културама. Читаоци 
могу да тај мој предговор Атифу прочитају путем следећег 
линка: http://vladimirkonecni.net/books/ATIF.pdf. Главни ра-
злог због ког помињем предговор претходне књиге лежи у 
томе што се текстови у прве две групе у овој новој књизи – 
минијатуре и приповетке – могу окарактерисати као темат-
ски, емотивно и стилски сродни онима у Атифу.

Међутим, два текста у завршном одељку нове књиге не-
што су сасвим друго, другачији књижевни облик. За њих сам 
сковао израз „хибридна проза”. Да ли је израз рогобатан или 
не, задовољавајући или не, закључиће сваки читалац за себе. 
Да ли је у питању нова књижевна форма, закључиће крити-
чари. Текст „Два путника на Сардинији” је хибридан дели-
мично зато што се састоји од путописних и дневничких еле-
мената, но – у много значајнијој мери – зато што је у два 
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гласа, потекао из два пера. Путописни одломци су из књиге 
енглеског писца Д. Х. Лоренса, који није водио дневник. Ње-
гова књига није раније објављена у Србији. Одломци су у мом 
преводу. Изабрао сам оне који се баве темама и локацијама о 
којима сам, како се испоставило, и ја писао – у свом дневни-
ку, скоро сто година касније, не знајући за Лоренсову књигу 
током путовања и писања.

Коначно, текст „Хуберове – Oмаж Томасу Ману и граду 
Ли беку” има не само књижевне (фиктивне) и дневничке ком
по ненте, него и историјске, политичке и документарне. Вре
мен ски распон је од 1929. године, када је у Либеку рођена 
фик тивна Бригита Хубер, до 26. јуна 2017. године, кад је њој 
би ло осамдесетосам година, а ја сам, са својим дневником, 
за иста отпутовао из Либека.

Текстови у збирци написани су у једном даху. Три године 
сам свакодневно проводио многе часове у писању, гдегод у 
свету да сам се налазио; а путовања су била дуготрајна. Завр
шавао сам текстове у разним градовима – у Београду, Амстер
даму, Москви, Талину (у Естонији), и Сан Дијегу (у Калифор-
нији). На крају сваког текста у књизи, за читаоце које инте-
ресују локације писања и хронологија, назначио сам место и 
датум.

Владимир Конечни



Прозне минијатуре
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Три реке

Објављено у часопису Бдење (Сврљиг) г. XIII бр. 44, април–јун, 2015, стр. 
136–141.
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Божићна пијаца на Рајни

Пецароши су на уском кеју поред замашног стуба моста 
на левој обали Рајне, вратова увучених у јакне, шћућурени 
као голубови у зимско време, што ово и јесте. Жена међу 
њима нема, јер жене, кад могу да бирају, желе топло. Навла-
чим капуљачу, ходам преко моста и застајем после неких пет-
сто корака на његовој средини. Рајна је жућкастозелена. 
Сликам воду тако да се само она види, без оквира, без дуби-
не. У води видим рајнске девојке облих груди, видим и Крим-
хилду и Зигфрида змајеубицу. Јер Вормс је град митских Ни-
белунга. Сага се бесконачно приповеда на аудиотраци у 
музеју угнежденом у градски зид из крсташких времена.

Гледам на север и југ, низводно и узводно. Француска није 
далеко, до ње би се могло препешачити за дан и ноћ. И без 
форсираног марша. Рајна је једно од рањивих срца Европе. 
Неке се старе ране отворе. Нови јади понекад ненадано иж-
ђикљају из праожиљака. Полако прелазим на десну страну 
реке. На обали испод моста нема никога. Месташце Бензхајм 
је сат хода. Испод моста је нешто блата и травуљине. Сликам 
да бих доказао да Немачка није уређена земља. Хе хе. Сликам 
и небо. Оно је уређено, јер изнад питоме Рајне видим правил-
не, а паперјасте, бразде два НАТО авиона.

Радни је дан средином децембра. Лутам пустим, северним 
делом Вормса – некада, и помало сада, јеврејским. Гето је био 
збијен уз градски зид. Од једанаестог века ту су живели Јевре-
ји, а погроми су почели већ од Крсташа, па до Црне куге, за 
коју су Јевреји наравно били криви, па до средњовековних 
времена кад су калфе и шегрти батинама истеривали Јевреје 
из града: еснафи су им дуговали сувише велики новац. Ако 
не желиш да вратиш дуг, протераш оног коме дугујеш. Сасвим 
просто. На немачком наравно постоје речи попут „лихвар” и 
„зеленаш” којима се и сама помисао на своју нехриш ћанску 
кривицу може искоренити. Да, искоренити – и усадити у сво-
јој деци мржњу према жртви. Да су ми на ногама војничке 
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цокуле, кораци би ми одзвањали пустoм уличицом Hintere 
Judengasse, али овако сам тих и невидљив као црни мачор. 
Поред старе синагоге, у башти, налази се улаз у микве. Ту се 
каменим степеницама спуштало неких седам метара до нивоа 
подземне воде где су се и жене и мушкарци ритуално купали. 
Шта ли се о томе говоркало у средњове ковном Вормсу?

Док ово пишем, пред очима су ми београдска Маркова 
црква и нежноплави звоник руске црквице, видљив из Таков-
ске кроз огољене децембарске крошње. А у свести ми лелуја-
ју и обриси Петрове катедрале у Вормсу и строго лице Мар-
тина Лутера на статуи у предворју протестантске цркве у том 
граду. Вере, цркве, земље, људи – као да су у свестраном уби-
лачком загрљају од памтивека. Лек томе је требало да буде 
Исусово рођење, али шта иде уз прославу тог дана у Вормсу 
и другим немачким и аустријским градовима него накинђу-
рена божићна пијаца: вашарска трговина, отужна музика, 
кувано вино и вурст који се дими и чији мирис, чини се, 
допире све до некадашњег јеврејског гета.

Педесетак километара од Вормса низ Рајну је лепи град 
Мајнц, који је важан свим људима за које је Гутенберг библи-
ја. Но писац је у том је граду пре четврт века изгубио своју 
младу супругу, рођену тамо и одатле однешену у рај – у који 
се мора веровати.

ВормсМајнцБеоград 14–18. децембра 2014.
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Божић на Бранковом мосту

Будим се без потребе, а да ме нико и ништа не тера. Гле-
дам: сат светлуца и показује 2.30. Слушам: једва чујно, рав-
номерно дисање моје Мирјане. Спокојна је и срећна. Мислим: 
први часови Божића. Устајем и нечујно се облачим. На пр-
стима се шуњам по стану. Пишем поруку и остављам је на 
њеном јастуку. Желим да супругу пољубим у заспало око, али 
се не усуђујем, нећу да је пробудим и већ сада јој пожелим, 
„Мир Божји…” На цедуљи пише: „Добро јутро, злато! Не бри-
ни. Отишао сам на Саву, у шетњу. Вратићу се кроз сат или 
два. Волим те душо. Твој В”. У џеп стављам малецку кисел-
касту јабуку сорте „шифра” (85 динара за килограм код наше 
пуначке Наде с руменим образима на Палилулској пијаци).

Благи мраз у мом заспалом вољеном граду. Силазим са 
Теразија ка Бранковом мосту. Код Зеленог венца понеки пи-
јанац и још понеко без наде у спас на Божић. На почетку 
моста, човек с кучетом. Човек гледа у воду, а куче у мене, 
пријатељски. Помилујем га, а човек не обраћа пажњу, мори 
своју бригу. „Христос се роди…”, изустим, искрено. Човек се 
окреће од ограде, а очи су му светле и здраве. Како је то лепо, 
у три ујутро. „Ваистину…”, вели он. Ходамо преко моста два-
десетак корака и пас с нама. Стајем, рукујемо се, прелазим 
реку много брже. На другом крају моста се окрећем. На њему 
никога нема. Враћам се и мислим да ли на коловозу још има 
трагова младе крви – ту негде је човека који је тек почео да 
живи скупим аутом убио бахатник баш у ове часове и побе-
гао. Сећам се Рајне и налазим средину Саве. Полако жваћем 
јабуку. Њен остатак дуго путује до бућ!, тако је тихо. Вода је 
тако тамна и страшна. Боже! А у тој реци, мало узводно, ис-
под сплавова, неустрашиво сам се играо шуге, жмурке, шта 
ли већ, као тринаестогодишњак, а већ ватерполиста Партиза-
на. Но какав је сада ово ужас. Висина изнад воде ме не плаши, 
нити сама вода, јер ме је свака вода, речна и морска, увек 
волела и грлила. И ја њих. Оно од чега ме је страх, страх од 
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кога се не може побећи без помоћи другог људског бића, без 
жене, без моје Мирјане, је идеја да се скочи. Да се може ско-
чити. Чак – да треба скочити! Колико је људи стајало баш 
овде, баш овако размишљајући?

Гледам према старом Београду. Однекуд су се поново по-
јавили онај човек и његов пас. Семјуел Бекет и његова најбо-
ља глумица Били Вајтлоу би ми прошапутали, можда већ јесу, 
„још једна људска душа…”

У Београду, 7. јануара 2015.
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Светионик на средини Дунава

Ходао је опрезно, корак по корак, дуж врха лукобрана – 
довољно уског да улије aко не зебњу, а оно повремено сне
бивање; и веома дугог, знао је, читава два километра. Мада 
није вијугала, нити ишла горедоле, та чудна стаза као да је 
била литица, усек у боку планине доступан само дивокозама. 
Камење на њој било је разбијено, неправилно и оштро, а иви-
це су се одроњавале. И море и планине су му увек били дру-
гари, али на овој стази као да је вребала опасност, некаква 
нељудска заседа. С леве стране врха лукобрана, нека два метра 
ниже, биле су громадне стене, набацане ту као санте на ру-
ским рекама у цичу зиму, да учврсте лукобран и штите бро-
довље пред Ираклионом. О те су се стене разбијали таласи 
довољно велики да му на усне повремено пошаљу коју нежну 
слану кап, коју би он с милином лизнуо. С десне стране, че-
тирипет метара ниже, налазило се моло. Пад у том правцу би 
вероватно преживео, али би поломио неку кост. Наравно да 
је био свестан да може да се безбедно, без ризичног скакања, 
спусти на моло обесивши се који трен врховима прстију о 
оштру ивицу валобрана. Знао је и да може да се окрене и вра-
ти до стрмих камених степеница којима се попео. Но то би 
био неприхватљив пораз. И мада, пливајући сам далеко од 
жала многих мора и пењући се по високим горама, никад није 
дрско изазивао природу, овде је одлучио да се какотако до-
могне светионика удаљеног бар пола часа хода, тамо на самом 
крају лукобрана. А овај светионик, иако црвен, није био попут 
оног питомог ферала у старој Далмацији, погодан за састанке 
с девојком кад би старији брат заборавио да мотри на њу.

Но он није заборављао да помно мотри на камење на ста-
зи, на њихов међусобни положај и готово живу жељу за одро-
њавањем. Осећао је бригу, а није знао зашто. Ипак је наста-
вљао да хода. Нешто није било у реду. Био је у недоумици 
несвојственој себи. Помислио је да се нешто лоше напрасно 
може десити. Силовит вихор? Или постепено дизање ветра, 
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који се као осветничко људско биће са тла уздиже у гневу, 
најпре режући, па урлајући. Некаква сумаглица је већ над 
морем, те се пусто, голо острво Деа више не види. На Криту 
је, али је крај јануара и снег је недавно забелео и висораван 
Ласити на само осамсто метара, а одавно већ блиста на врхо-
вима од две и по хиљаде. Најближи и највиши је Псилоритис, 
митолошка Ида, у једној од чијих пећина родио се Зевс. Па 
ето одакле Громовников вихор може да се стушти, као што 
се старозаветни Бог у вихору јављао Јову. Ветар, магла, да ли 
их већ осећа? Корак по корак па стој! Камење, чини му се, 
дуже него раније пада на моло. Је ли могуће да се стаза по-
степено пење, јер сигурно је да се моло не спушта? Ледени 
зној на врату… Из ранца вади црну вунену капу и дебеле 
рукавице које могу бити од користи ако дође у коштац с ка-
мењем. Гутљај воде из флашице. И то је све што је у ранцу. У 
граду је, насмејао се, на крају краје… кад се још камења одро-
ни под њим јер је закорачио неопрезно.

Да, у граду је, али овде, у рано вече, сасвим је сам. Нова 
мисао: да ли је заиста сам? Пусти, уски врх валобрана у магли 
и полумраку не би био најпријатније место за сусрет ни са 
неким безазленим, омађијаним путником какав је он, а камо-
ли с неким локалцем с лошим намерама. Или неким „пореме
ћеним”. Додуше, добро је схватао да би многи рекли да је 
поремећен управо он – који упорно хода по оштром камењу 
на високом, уском врху лукобрана само да би на крају загрлио 
светионик слушајући таласе. И учинио то само зато што је 
тај удаљени светионик и физички изазов и естетски циљ, ма 
колико скроман тај циљ био. Убрзао је ход те опет постао 
неопрезан размишљајући да би мимоход са било којим не-
знанцем на овом месту, у ово нестварно време, био доживљај 
за памћење.

Корак по корак, несигуран, подозрив. „Откуд та стрепња, 
шта ми је?”, питао се љутито наглас. А затим је у магновењу 
схватио да се није радило о предосећању да ће му се на врху 
ираклионског лукобрана нешто лоше десити, него о сећању 
на предосећање које је доживео пре много, петнаест, година, 
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на једном веома далеком, а драгом му месту, предосећање о 
катастрофи која ће се догодити управо тамо где је у том тре-
нутку стајао загрљен са супругом. Наставио је да хода, нео-
презно, гледајући тај стари филм у својој свести. На филму у 
колору видео је утиснут датум, 23. март 1999. И локацију: 
Варадински мост, Нови Сад. Мирјана и он су полако, у то 
пријатно послеподне, ходали преко моста и застали негде на 
његовој средини. Понеки камион би повремено затресао мост. 
Дуго су гледали узводно у ранопролећни Дунав и у тамну 
воду. Чудесно, филм се пред његовим унутрашњим оком 
трансформисао у црнобели. „Хоће ли нас бомбардовати?”, 
шапнула је Мирјана. „Хоће”, промуцао је, „баш овде где сто-
јимо на средини Дунава бомбе ће пасти”. „И разориће мост?” 
„Разориће мост”. Тако је и било, девет дана касније, првог 
априла. Филмска трака ту се прекинула, на образима је осе-
тио слане капи суза, а на тридесетак корака пред собом ука-
зао му се светионик у свој својој висини. Загрлио је масивну 
структуру, прибио се уз њу, затворио очи и дуго слушао та-
ласе који су се разбијали о валобран.

Спустио се на моло спиралним, клизавим степеницама и 
полако се упутио назад према далекој, мркој силуети млетач-
ке тврђаве код које су моло и лукобран почињали. У поређе-
њу са стазом на врху, моло је било пространо, безбедно и 
помало досадно. Али сад је могао на миру да размишља, а да 
се не плаши да ће се стрмоглавити. Зашто му се подсвесно 
сећање на предосећање које је имао пред онај злочиначки пр-
воаприлски виц у Новом Саду јавило тако моћно вечерас на 
Криту? Шта је за неког с планинарским искуством получасов-
но ходање по шкриљцу, без икаквог успона, поред смешне 
провалијице од четири метра, с вечерњом измаглицом која 
лоше глуми густу маглу и уз мало морског поветарца? У већој 
опасности био је као дете од пет година кад се са родитељима 
пео на Триглав! Каква нелагодност, какве глупости. Није ваљ-
да морао да се мимоилази са неким јетијем на лукобрану? И 
тако се опет наљутио на себе. Ходао је брже, па опет успорио, 
а онда је, после стотинак корака, опростио себи. Испоставило 
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се да му је само толико времена било потребно да схвати да 
више није младић спреман да оберучке прихвати сваки ри-
зик. Да га је искуство научило да није пријатно наћи се у 
болници у страној земљи чак и кад се сломи само чланак. Да 
отворен прелом често води до ин фекције кости.

Зебња на врху лукобрана била му је послата од некога ко 
пази на њега, можда посредством Мирјанине молитве. Опо-
мена му је однекуд стигла, веровао је, да не изазива судбину, 
да безопасно рано вече на Криту може да буде само привид. 
Као што је бомбардовање могло да почне баш на онај 23. март 
поподне и као што је средина Варадинског моста могла да 
буде први милосрдни циљ.

У Београду, 10. фебруара 2015.
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Монахиња из Ористана

Воз брзо промиче кроз питомину северне Сардиније. Зе-
лен је и влажан овај рани март, с тмурним небом. Удаљавамо 
се од мора. Недалеко од мене тихо чаврљају две жене триде-
сетих година, мешајући италијански и сардинијски. Једна од 
њих и ја смо климнули главом једно другом још у станичној 
згради у Сасарију, препознавши се као другачије од осталих. 
Она – монахиња у црној одежди, а ја очигледно путник из 
далека. И сад, током свог разговора с познаницом, монахиња 
повремено баца на мене радознале погледе. Коначно, смешећи 
се и уз извињење, пита на италијанском одакле сам. Кад чује, 
засијају јој очи, па пита да ли сам православне вере. Кажем 
да јесам. Она дуго размишља, размени који поглед с позна-
ницом, па додаје да је православље исконско хришћанство, 
па га она осећа веома блиским себи. И зна да и друге мона
хиње у њеном малом манастиру близу Ористана, на западној 
обали, њих једанаест, осећају исто то. Кажем да ме је обрадо-
вала. Ћутимо. Телепатски знам да она предосећа да желим да 
јој нешто поверим. Обоје смо у праву: „Видите… од првог 
месеца свог живота до новембра 1992. године био сам римо-
католик као и ви (радознало диже обрве), а онда сам прешао 
у цркву своје мајке”. Њене паметне, прелепе, тамне очи ме 
помно гледају; онда јој поглед одлута кроз прозор и одједном, 
увидевши нешто стравично у немерљивој даљини, она про-
шапута: „Рат! Ужасни рат! Зар не?” Потврђујем, а затим, што 
деликатније умем, изустим: „Крвопролиће… али и тадашњи 
папа. Наклонио се свесрдно једној страни у грађан ском рату”. 
Не знам шта ће на ово рећи, али она већ клима главом, да, то 
је тачно. Осећам да је искрена.

Питам је како се зове. Каже ми. Почнем да се смејем „као 
луд” и затим објашњавам да је то име моје супруге. На то се 
сви троје кикоћемо. Коинциденција је занимљива због тога 
што име није често, попут Марије, Ане или Катарине. Кад се 
замонашила десет година раније, у својој двадесетпетој, било 
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јој је дозвољено да задржи своје лаичко име, јер је блиско 
библијској верзији. Међутим, ни арапска верзија имена није 
далеко, додаје. Затим ми описује своје догодовштине са бе-
збедносним особљем на аеродрому у Риму – у вези са својим 
квазиарапским именом, гломазном одеждом и великим ме-
талним крстом на грудима. Мисле да је белкињатерориста 
прерушена у одежду католичке монахиње. Питају да ли гово-
ри италијански, а она се шали и тврди да говори само чисти 
сардинијски. Кажем да је аеродром Фијумићино спор и загу-
шен и без свега тога, а она каже да је у посебној просторији 
проверавају две безбеднакиње бар пола сата. Мало ћути па 
примећује да се све то, и много суровије, дешава женама које 
носе фереџу или бурку. „Много ми је жао тих жена. Знате ли 
колико су тешке бурке? Оне не могу да потрче ни дватри 
корака, потпуно су немоћне на улици”. Ја додајем да су тка-
нине за бурке намерно дебеле и тешке да онемогуће бежање. 
После неког времена, не могу више да одолим знатижељи и 
питам је да ли је нека монахиња отишла из манастира током 
тих десет година њеног тамошњег бивствовања. На срећу, не 
вређа се и броји на прсте: „Пет њих… то ме жалости, али…” 
Питам је који је главни разлог за жалост – да ли можда још 
већа усамљеност оних које остају? „Сигурно да је то један од 
разлога, мада је важнија блискост, губите особу дражу од 
природне сестре… Али има и бојазни за ону која одлази, јер 
мислите да је предобра, сувише наивна за овај свет” (раши-
рених руку и прстију, и погледом унаоколо, што укључује и 
мене, указује на свет изван манастира).

Као и многи грешници пре мене у сусрету са људима по-
свећеним Богу, поготову женама, питам, јер желим да разумем 
њено расуђивање, а можда и да је мало изазовем: „Шта мисли-
те о полуголим девојкама које пред великом публиком, на 
пример, играју тенис?” Без оклевања одговора да разне же не, 
па и мушкарци, имају различито виђење свог тела, његове 
употребе и продаје, па и саме идеје телесне скромности. „Мени 
ово што ми носимо одговара”, закључи, помало зајапурена, 
али не срдита. Црте њеног лица су савршене, а тек кожа…
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Сад се коначно огласи пријатељица монахиње и рече да 
су одрасле у истом градићу, да су се играле као девојчице и 
поверавале као шипарице. „Увек је била као сада, чиста и 
искрена, као озарена, без трунке злоће. Одлука да се замона-
ши била је њена. Знам њене родитеље – сад је била код њих 
десетак дана у посети, срели смо се овде у возу случајно – 
њени родитељи нису никад били нарочито религиозни. Мај-
ка чак мање од оца, што је овде реткост. Али су своју прелепу 
јединицу пустили да ради оно што јој душа налаже… Толико 
је момака било заљубљено у њу, још у гимназији”, насмеја се. 
Сви ћутимо, замишљени. Крадомице бацам поглед на мона-
хињин коферчић старинског типа. Стоји на поду поред њених 
уских стопала у једноставним црним ципелама. Сличан мали 
кофер користио је наш патријарх Павле. Видео сам га својим 
очима у Павловој заоставштини, тик уз његову малу шиваћу 
машину и алат за оправку ципела.

Мењам тему. „Пре неки дан у Олбији, близу Смарагдне 
обале, једна Кинескиња из града Хангђоу објаснила ми је, го-
ворећи одлично италијански, где је аутобуска станица за Си-
нисколу. А у малом месту Тортоли, знате сигурно где је, код 
Арбатакса у источној Сардинији, видео сам младиће из Афри-
ке који су, увек у групицама, бесциљно тумарали улицама. 
Усред зиме, по лошем времену. Ови људи нису мигранти из 
садашњег великог таласа, који је изгледа заобишао Сардини-
ју. Шта у манастиру мисле о свему томе?” Монахиња и њена 
другарица су добро обавештене, нарочито о мигрантима из 
Ли бије, који се већ годинама даве код острва Лампедуза, ју-
жно од Сицилије. „Наш манастир чини шта може за све не-
вољнике, верујте ми”, гледа ме очима у којима нема трагова 
старих лажи и искуства у претварању. „Папа Франческо увек 
говори о мигрантима осећајно, с љубављу, али…” Помало ци-
нично, помало сурово, прекидам је: „…али Guardie Svizzere 
својевољно, без да то одобри Понтифекс максимус, не пушта-
ју мигранте у Ватикан! Је ли тако?” Не љути се, већ стрпљиво 
наставља тамо где сам је прекинуо, прелазећи на шпански: 
„…али папа Франциско је сам, сасвим сам, и мало од тога 
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што искрено жели може да постигне”. Ћутим. Не могу да са-
жаљевам човека који се тако успешно деценијама верао уз 
литице црквене хијерархије.

У руској приповетци из деветнаестог века, воз би сада 
клопарао. Ово је, међутим, модерни воз који клизи кроз ве-
лико богато острво, једно од најлепших на Медитерану. У 
идиличном пејзажу налазе се, међутим, и чудновати људи. 
Архаична монахиња, која не жели да игра тенис. Ја, који би 
могао да будем у римском луксузу, а стоички седим у возу 
усред зимске Сардиније. А ту негде, близу ње и мене, су и 
без бројни старозаветни паћеници – гладни људи који у по-
дивљалом мору ризикују живот срљајући на север.

У Београду, 26. марта 2016.

Објављено у часопису Кораци (Крагујевац) г. LI свеска 1–3, 2017, стр. 27–29.
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Бенеита и Катои

Велики тамноплави аутобус потпуно је празан изузев во-
зача и мене. Овде, на Сардинији, те модерне аутобусе зову 
„Пулман”. Седим у средини возила, поред прозора с десне 
стране. Од малог места Доргали, у брдима близу источне оба-
ле, возимо се већ двадесетак минута на југ према Урзулеју и 
дубоко смо зашли у серпентине моћног масива Супрамонте. 
Кроз прозоре аутобуса не види се ништа осим дебеле магле. 
Све је тихо, чак се ни киша не чује, a аутобус клизи из једне 
серпентине у другу. Шофер Арафијеле вози савршено. Упо-
знали смо се кад сам закаснело ушао у аутобус у Доргалију и 
одмах ме је питао како мој стомак подноси многобројне оку-
ке. Рекао сам му да то није проблем, него како се оволики 
аутобус понаша у серпентинама по лошем времену. У себи 
сам се запитао да ли је омалени, некако слабашни, Арафијеле 
довољно добар возач. Погодио ми је мисли и рекао да не бри-
нем, па додао смејући се да по овој магли бар нећу видети 
амбисе од преко пола километра. Не знам колико дубоки су 
амбиси, јер се никакво тло осим педесетак метара друма ис-
пред аутобуса не види. Невероватно. Километар за киломе-
тром. Намерно не седим близу Арафијела, да му разговором 
не ометам концентрацију.

Урањам у свакојаке сардинијске мисли, у маглу и хипно-
тичну тишину. Међутим, сви мишићи су ми још увек напети 
као струне и возе велелепни плави аутобус заједно са Арафи-
јелом. Тешко је сасвим се опустити, мада ме више није страх. 
Стекао сам поверење у овог скромног човека: нити пуши, 
нити разговара телефоном, нити виче на непостојеће против-
нике. Но баш у том интроспективном периоду, изненада чу-
јем нове звуке који допиру однекуд далеко иза аутобуса. Чини 
се да нас веома снажан, урлајући мотоцикл брзо пристиже 
кроз маглу и серпентине. Мештани су ми причали да наро-
чито Немци долазе у Супрамонте на својим масивним маши-
нама због изазова безбројних опасних окука у планинама. 
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Такви изазови су и мени блиски већ скоро пет деценија. А 
тада чујем и комешање у задњем реду седишта аутобуса из 
којег јасно произилази да читаво ово време од Доргалија ни-
сам био једини путник. Видим да су се неки момак и девојка 
придигли, ваљда из лежећег положаја, и разговарају гласно и 
узрујано. Девојка, чујем да јој је име Бенеита, нема више од 
седамнаест година и своју смеђу косу претворила је у дебеле 
растафаријанске дредове. Лице јој је питомо, можда не баш 
за манастир или рано материнство, али са, за Сардинију, ве-
ома ретким небеско плавим очима и светлом кожом. А мо-
мак, само мало старији, изгледа некако опасан и зао, с црве-
ним, црним и жутим тетовираним вратним жилама. Пада ми 
на памет да можда има скривен нож. С девојчиних усана, 
мада не нежно, слеће његово име, Катои.

За разлику од мене, њих двоје предосећају неку опасност. 
Мотоцикл је сад тик иза аутобуса. Арафијеле га такође чује, 
али наставља да вози смирено, мало померајући аутобус пре-
ма ивици друма. Затим мотоцикл великом брзином претиче 
аутобус. Следеће што се дешава је да Арафијеле нагло кочи и 
стаје. Устајем и видим да је мотоцикл попречке паркиран на-
сред друма. Возач баца кацигу на тло и трчи према аутобусу. 
Бацам поглед уназад и видим да су Бенеита и Катои пребле-
дели и шћућурили се у углу. Мотоциклиста је већ стигао до 
предњих врата аутобуса и лупа на њих. То је риђи грмаљ, у 
као саливеном, црвеноцрном, мотоциклистичком комбине-
зону од скупе коже. Арафијеле отвара врата пошто изгледа 
нема појма о чему се ради, а видео је немачке таблице и за-
кључио да је мотоциклиста странац, а не локални бандит. 
Човек улеће у аутобус и очигледно је разочаран одсуством 
других путника. Ја, међутим, нехотице бацам поглед уназад 
и то одаје оно двоје сакривених. Заправо, истовремено се Бе-
неита већ сама одаје вриштањем, док Катои покушава да је 
ућутка. Примећујем да Арафијеле не зна шта ће. Да вози даље 
с овим човеком у аутобусу је опасно, а да се разрачунава с 
њим још горе. Уочивши коначно оно двоје позади, мотоци-
клиста пролеће поред мене, галамећи злокобно својим масив-
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ним чизмама. Стојим и гледам, ситуација је надреална. Не-
мац граби момка за врат са обе ручерде, које су још увек у 
рукавицама, и уз псовке на немачком и енглеском, диже га са 
седишта и одмах му додељује стравичан директ у лице, што 
овога обара, а можда и онесвешћује. Затим виче на Бенеиту 
нешто у смислу „курвештијо мала, покварена” и граби ранац 
испод њеног седишта. Претура по њему и коначно, уз урлик, 
налази оно што је тражио. „Скоте”, шутира у стомак момка 
на поду, „носиш мој пасош у Каљари да га продаш!” Па се 
окреће Бенеити и сочно јој пљује у лице: „Није ти било доста 
шта сам ти добро платио за твоју смрдљиву пичкетину, него 
си ме још покрала док сам спавао, ђубре женско! И побегла с 
овим гадним дроњком!”

Катои је на поду, крв му цури из носа, уста и ушију. Бене-
ита се претворила у мало клупко застрашених очију. Ара
фијеле и ја се гледамо, скамењени. Јасно нам је да овде влада-
ју правила из каменог доба, да ту нема ни закона ни правде 
ни посла за полицију. Немац поново псује и пљује, у правцу 
оно двоје, и трчи према вратима носећи гомилу евра и пасош. 
Застаје за тренутак, и шоферу и мени уљудно каже на меша-
вини језика, „извините, али није ми било друге, сад сам квит 
са оним говнима”. Излеће из аутобуса, трчи до мотоцикла и 
скаче на њега као каубој на родеу из вестерна. Затим нам 
маше ручицом у рукавици у женском стилу и то чини еле-
гантно, попут енглеске краљице кроз прозор Ролс Ројса. 
Онда, уз велику буку, окреће мотоцикл и гони га натраг пре-
ма Доргалију.

А ми настављамо према Урзулеју кроз маглу, кишу и сер-
пентине. Бенеита одсутно гледа кроз прозор. Нико не обраћа 
пажњу на тетовираног рањеника који се некако придигао са 
пода и рида као детенце.

У Талину, 28. априла 2016.

Објављено у часопису Кораци (Крагујевац) г. LI свеска 1–3, 2017, стр. 30–32.
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Азар и Мирон, Татари из Уфе

Тек је средина новембра, а већ је ледених минус дванаест. 
Сувих, оштрих, без ветра. Синоћни велики снег лежи смр-
знут око блиставо белих мермерних бокова Храма Христа 
Спаситеља. Са једне гомиле снега, видим Петра Великог на 
прамцу свог брода. Стоји гордо под јарболом на острвцу на-
сред реке Москве.

Мало је људи на смрзнутом шеталишту. Неколицина их 
опрезно хода из правца Патријаршијског моста за пешаке 
према станици аутобуса на Волхонки. А управо одатле пола-
ко корача према мени млад човек. Црнпураст је, ведрог лика, 
Московљанин вероватно није, али ето га, шета се по зими 
гурајући дечја колица. Погледом унаоколо тражим неку за-
брађену мајку, али ње њет. Колица су љупка, тамноплава, с 
кровом, а на младићу је господствена, беличаста, зимска јак-
на. Гологлав је. Примећујем да му је пао у очи мој испитивач-
ки поглед на колица и да је пажљиво осмотрио моју петер-
буршку шубару од сребрне куне. И тако… обојица заста јемо 
на корак један од другог, жмиркамо на зубатом сунцу и сме-
шкамо се. Два човека, незнанци један другом, с два краја све-
та. А трећи човек, малецки, лежи у колицима и ваљда спава. 
Толико непознаница у људском животу.

Лако почесмо разговор – Азар, Татарин, но из Уфе, ба-
шкирског града – и ја. Чим се указао мали застој у току речи, 
поносни отац диже кровчић на колицима и показује ми сина. 
Тако упознајем десетомесечног Мирона. Бебадетенце има 
складне црте лица, будан је и смео. Гледамо се дуго, он и ја, 
нетремице, очи у очи, док пахуље московског снега почињу 
да падају. Мирон, на леђима, слатко трепће и не плаче кад му 
понека пахуља падне право у око, можда први пут у животу.

Детенце је плавооко на мајку Рускињу, а и име му је ста-
роруско. Каже ми Азар да су му га наденули по женином 
деди, мудром човеку који је први у породици благословио 
њихов православномуслимански брак, с предисторијом у 
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забрањеној гимназијској љубави. Питам Азара да ли зна да је 
неких пет векова пре Христа и двадесетпет векова пре њего-
вог сина, Мирон био чувени атински скулптор. Изви њава се 
да су Оља и он информатичари и да се често постиде колико 
им недо стаје шире знање.

„Е па Мирон може да бира”, смејем се, „да ли ће бити умет
ник или бацач диска, чији је став, тај који претходи екс пло зији 
покрета, онај веома матори Мирон преточио у бронзу”.

Азар се замисли готово минутдва па онда каже тишим 
гласом, готово шапатом, да ће све то запамтити и пренети 
Ољи. Помислих да у њиховом односу можда нешто шкрипи, 
надам се тренутно. И заиста обојица ћутимо шетајући пола 
круга око Храма. Ходам мало испред Азара, поред колица, а 
Мирон је и даље будан, мало посматра мене, а мало небо, које 
је сиво и сувише хладно за птице.

„Видите”, одједном ће Азар, „у Москви смо на шест месе-
ци. Оља је примљена на један виши курс… а ја, ето, често 
цео дан пазим, купам, храним и шетам Мирона… није то 
лоше, не жалим се, много га волим, паметан је и љубак, бли-
скији смо него што је много који отац с бебом, бар тако се 
мени чини. Али… али ово траје већ четири месеца. Оља и ја 
се видимо само касно увече. Тада Мирон већ спава, па ја 
понекад чак не дам Ољи да га буди. Онда се она наљути, па 
је питам шта би било да је обратно, да ја радим до касно, па 
онда желим да га видим будног. На то је њен одговор увек 
исти, ‘то је другачије, ја сам му мајка’. А та логика, за мене, 
није некаква општа ‘женска’, него, једноставно, њена себич-
ност”.

„А недељом?”, питам ја, мислећи у себи да својатање де-
тета убија љубав.

„Недељом Оља дуго спава. Каже да је уморна од раног 
устајања и напорног рада целе седмице”.

„А Мирону би да грли мајку и игра се с њом, па не разуме 
зашто мора бити тих?”, постављам питање на које знам одго-
вор, вероватно јер је из сценарија за неки досадан филм о 
браку који се изнутра обрушава већ при првој тешкоћи.
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„Управо тако. Кажу ми искуснији пријатељи да је дете нај-
живље баш недељом ујутро кад родитељи желе да спавају”. 
Ту Азар дозволи себи киселкасто горак осмех.

Почињемо још један круг. „И тако… трзавице?”, питам ја. 
Искрено то кажем. Убеђујем себе да сам добронамеран, али 
ми је ипак сумњиво овакво уплитање.

„Да… и горе од тога”.
Ћутећи пређемо још четврт круга. Онда се Азар нагло за-

устави. Гледајући далеко, према Петру, који и даље на свом 
броду пркоси ветру и мразовитој измаглици, Азар изусти: „А 
Ви, смем ли да питам, јесте ли ожењени? Имате ли децу?”

„Да… рећи ћу Вам све кад стигнем у Уфу. Штавише, тада 
ће Мирон већ моћи да ми прича о мразу и снежним паху
љицама”.

У Москви, 3. јануара 2017.



Приповетке
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Селфи на мосту

Седео је сам у средини празног летњег позоришта, у све-
тло вече најдужег дана у години. Сам, а у Кини, то је реткост, 
као и дубока тишина, осим повременог нежног цвркута. Гле-
далиште је било пространо и имало благ нагиб. На његовом 
врху и боковима налазио се шумарак. Уживао је посматрају-
ћи дуге редове глатких дрвених клупа у трави, јер су редови 
пријатно одступали од правих линија. Пажљиво исклесане 
степенице местимично су пресецале редове клупа, спуштају-
ћи се до камене бине испред језерцета. Изнад тамнозелених 
крошњи, видели су се горњи спратови пагоде. Стајала на оба-
ли Великог канала из шестог века. Раније тог дана, кад се 
попео на највиши, седми, спрат, прво је посматрао један дуги 
отворени шлеп напуњен мрком рудом, који је одмицао на се-
вер, у правцу Жуте реке и Беиђинга. Потом је гледао бродиће 
који су пловили на југ, према Хангџоу, у свести видећи кутке 
Западног језера код тог старог господског града. А недалеко 
од бине, као део сценографије, пред њим је стајао високи лук 
каменог моста чији је један крај нагло падао у воду недалеко 
од обале. Ефектна идеја за мелодраматични позоришни де-
кор, мислио је, мост на који се злосрећни љубавници пењу да 
би се с њега суновратили с друге стране, дављења ради, после 
певања и загрљаја на месечини поред ограде на врху каменог 
лука. С друге стране језерцета налазио се још један сценски 
простор – мали врт и кућа у старом кинеском стилу. Ту негде 
мора да су били и чамци који би се појавили на језерцету ра
ди отмице девојке или бекства љубавника, можда после кунг-
фу окршаја јунака са супарником на прамцу.

Устао је, протегао се и с уживањем ходао по трави дуж 
вијугавог реда клупа. При његовом крају, на ивици жбуња, 
чуо је девојчино дахтање и видео младића на њој. Ипак није 
био сам. Нова Кина. Или прастара. Oтишао je пред мост. Ка-
кав префињени неправилни лук. Да му је осамнаест година, 
скочио би у воду и попео се на мост „на мишиће” с потопље-
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ног краја! Можда и сада, да је с њим нека интересантна жена? 
Да се мало прави важан. Нема мушкарца који томе није склон 
од дечачких дана. Јер девојке то воле. Кажу другарици, „баш 
је блесаст”, али у себи мисле, „како је узбудљиво што то ради 
због мене”. И тако даље, мислио је, отрцано, али истинито. 
Наставио је да хода поред уског канала, бујног растиња и очу-
ваних дрвених кућа старог градића. Како се приближавао 
главној речици, било је све више посетилаца, кинеских тури-
ста. Ресторани, радње, стари занати. Свила. Метал. Соја. Ре-
збарије. Бамбус. Слаткиши. Гарденије. Мало гужве на обала-
ма речице широке тек петнаестак метара и на безброј каме-
них мостића. Пуне руке безизразних чамџија у покривеним 
чамцима на једно весло. Још је било веома светло.

Тада се заљубио. Само минутдва пре тог одсудног, бли-
ставог трена у ком је осетио стрмоглаву појаву љубавне по-
маме, осетивши пријатан замор после целодневног пешачења, 
сео је за сто у једном ресторану, тик уз речицу. Уским про-
стором између стола и унутрашњости ресторана, пролазили 
су лепо обучени туристи и њихова умиљата деца – толико 
близу да је већ био стигао да поглади неколико неодољиво 
округлих, кратко ошишаних, црнокосих главица које су му 
из радозналости доскакутале најближе. На речици, један од 
чамаца, да би пропустио други, прошао је толико близу да је 
готово могао да му дотакне ивицу крова. Двадесетак метара 
од његовог стола, налазио се уски пролаз за чамце, обележен 
лављим главама, испод двостубног каменог моста. Мада мо-
стић није био најлепши у Си Џа, многобројни људи су преко 
њега прелазили речицу. Келнерица, професионално се осме-
хујући, пружила му је јеловник, с обе руке, по кинеском ма-
ниру. Али тада, жамор је замро, време је стало, видокруг се 
смањио на једну тачку и у њој је била прелепа млада жена на 
врху лука моста. Људи су се вероватно пели и силазили сте-
пеницама с леве и десне стране моста, али је она, на средини, 
високо изнад његових помних очију, била сасвим сама. Има-
ла је еврокинеско лице изузетне лепоте и дугу, блиставу црну 
косу. Носила је светлоружичасту, летњу хаљину до чланака, 
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без рукава и са умереним деколтеом. Била је лицем окренута 
њему, полуседећи на каменој огради моста. Схватао је да пре-
дуго зури, да је непристојан, да келнерица чека. Људи су пре-
лазили преко мостића и тако се понекад усуђивали, срдио се, 
да је заклоне, да му онемогуће да је види. Хтео је да скочи, да 
се одмах попне на мост, сав га је умор оставио. Синула му је 
не баш луцкаста идеја: да ли је оно примамљиво девојачко 
дахтање на трави у позоришту делимично утицало на његово 
заљубљивање у жену на мосту?

Сво се његово одлучивање десило у магновењу. Заборавио 
је на обзир према келнерици и своје увек учтиво понашање 
према кинеским домаћинима. То га сада није спречавало да 
пође на мост. Нити га је плашио контраст између девојчине 
елеганције и његових путничких панталона с много џепова, 
прашњавих патика и старог руксака. Још мање је оклевао 
због могућег проблема у комуникацији. Оно што га је укопа-
ло у месту, било је понашање лепотице: њено лице, блажено 
подигнуто, с погледом упереним полудесно на горе; саврше-
но обликована, нага десна рука, полуиспружена да сретне тај 
поглед; а у руци паметни телефон. Његова љубљена је слика-
ла селфи. И не само један!

Један за другим. Један за другим. Па још један. Запањено ју 
је посматрао. Између две фотографије би минимално проме-
нила израз или нагиб лица. Или би забацила косу лево или 
десно. Или би спустила па дигла телефон. Или га померила 
лево па десно. Брзо је поручио нешто од сервирке и наставио 
да посматра, као хипнотисан. Напућила би уста. Па се насме-
шила. Па се изненада наглас насмејала као да доживљава пси-
хотичну епизоду. Девојка није поправљала фотографије угра-
ђеним филтерима. Нити их је слала мејлом. Нити мењала по-
задину свог лика. Иза ње се налазио исти део речице, исте 
дрвене куће, исто дрвеће, све то снимљено из истог угла. На-
стављала је себе да слика тричетири пута у минуту, не поме-
рајући своју задњицу – сигурно прелепу, мислио је – са ограде 
моста. Понекад би неко стао толико близу ње да није могла да 
довољно испружи руку. Застала би, без видљивог нестрпљења 
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или љутње, гледајући ни у шта, а чим би могла, испружила би 
руку и наставила да притиска бели кружић на телефончићу.

Донешено му је пиво уз осмех другачије врсте, јер је кел-
нерица приметила да он пиљи у мост. Мало касније, кад је 
донела јело, застала је поред стола, окренула се према мосту, 
па онда љубопитљиво погледала у њега. Запазила је чудно 
понашање прелепе жене у дугој хаљини. Дигла је обрве уз 
непрофесионални вицкасти осмех – да ли је он познаје? Он 
је слегнуо раменима – да ли је она зна? Не! Није више могао 
да издржи. Уз помоћ гестикулације и неколико кинеских 
речи с правилним тоновима (музичко памћење помаже), за-
молио је сервирку да му задржи сто, а он је одважно пошао 
да освоји мост. Попео се уз десетак стрмих степеника. Она је 
настављала, не мењајући положај, сад већ ваљда пола часа, да 
слика себе. Полако је прешао малу раздаљину до средине мо-
ста и стао поред ње. Није га ни погледала. Обратио јој се на 
некаквом кинеском. Па на још неколико језика. Није дигла 
поглед, али ни начинила нови селфи. Није променила израз 
лица, нити је на било који начин исказала неку емоцију. Била 
је невероватно лепа, смирене пре него ледене лепоте. Ома-
мљен, запањен, прешао је мост до степеница на другој стра-
ни. Окренуо се и видео да је направила још један снимак, себе 
наравно. Пошао је натраг. Осетила га је у тој мери што је пре-
стала са фотографисањем мало пре него што је морала. Чека-
ла је. Мислио је да ће њена воља попустити, па јој је поново 
пришао и учтиво се обратио. Гледала је у празно, не мењајући 
положај. А он, силазећи с моста, промрмљао је, „е лепа ве-
штице, како те само задњица не заболи!”

Келнерица је све то немо посматрала. Осетио је да млада 
Кинескиња и он заједно стоје пред некаквим чудовиштем, 
неком екстратерестријалком која свет види и схвата само 
кроз своје аутопортрете. Ако је уопште у питању биће од крви 
и меса. Но, пошто су обоје видели и замах косом, и осмех 
упућен екранчићу и самозадовољну промену нагиба лица, 
закључили су да је то ипак само жена која у себи види боги-
њу лепоте и оваплоћење свега пожељног.



35

Платио је не једући и у одласку пољубио своју келнерицу 
три пута у образе, посрпски. Није се зачудила, јер је одлу-
чила да су обоје присуствовали нечем ванземаљском. Или 
болесном. А он, ходајући брзо, мрмљао је полугласно, „да, 
патолошки случај нарцисизма”. Али није успевао да је се ока-
ни, што је била његова новостечена болест, мада само кија-
вица у поређењу с њеном. Низ речицу, у једном бару с огром-
ним дрветом усред шанка, попио је неколико гутљаја пива, 
па опет отишао до обале. Била је на мосту. Променила је огра-
ду на којој је седела, те поново била лицем окренута њему. 
Бивало је све тамније, али би она сваких двадесетак секунди, 
као навијена или гоњена метрономом, дигла десну руку и гле-
дала у паметњак. Опет је повремено замахивала косом. Лу-
дило, мислио је. Осетио је да га подилазе жмарци. „Ја нисам 
луд”, рекао је гласно. Она келнерица постоји и није луда. Пла-
тио је па пошао даље низ речицу. Био је уморан, али је био 
попио само мало пива. Сигурно му нико није ставио ЛСД у 
чашу. Кина је најбезбеднија земља. Проверио је да су му па-
сош и новац у руксаку. Све види јасно, још јасније сада кад 
су се дискретна светла истовремено упалила у целом Си Џа. 
Где је она?

Она. Попео се на следећи мостић, извадио из руксака ми-
нијатурни двоглед, који је увек носио уз компас и мапу, и 
уперио га уз реку. Надао се, чинило му се искрено, да ње 
нема, да је нестала заувек, али је ипак дубоко одахнуо кад је 
увидео да му молба није услишена. Сада леђима окренута 
њему, била је заокупљена истим послом. Час и по непрекид-
ног селфи фотографисања на истом месту! Па како опстаје у 
животу? Ко за њу брине? За кога она брине? За кога су и за-
шта те слике? „Аха”, помислио је, „можда су за кинеску вер-
зију фејсбука или инстаграма, или за некакав женидбени 
сајт?” Чак и да је тако, зашто толико њих и под истим окол-
ностима кад је Си Џа тако разноврстан и фотогеничан?

Мора да се понаша рационално и стане ногом за врат сво-
је муњевите и нежељене опсесије. „Неке енигме су нерешиве, 
а коинциденције се не дешавају кад их желиш”, обја шњавао 
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је себи. „Неће се десити да ми она сада дође у сусрет!” Кисели 
грохот. Ходао је кроз тиши део градића, поред великог дво-
ришта у коме су биле правилно поређане много бројне глома-
зне црне ћасе са сојиним сосом, који ће ту да ферментира 
годинама. Лутао је. И док је падала ноћ, што је мрачније било, 
у себи је болније видео њен савршен лик, нежну кожу и те 
мирне, луде очи… Недалеко се указао јарко осветљен улаз у 
будистички храм. Мирис тамјана.

Касније није могао да се сети шта се догодило следеће, да 
ли је прво осетио језу или је најпре стао као укопан – јер му 
је оно ванземаљско биће прилазило. Тачније, долазило је пре-
ма њему, али не због њега. Ходала је споро, гледајући у тло. 
Телефончића нигде. За руку је држала девојчицу од око седам 
година, невероватно сличну себи, и у хаљини исте боје и кро-
ја. Поново је осетио језу. Замутило му се у глави. Осетио је 
негде у себи да га је препознала, мада није дигла поглед. Још 
чудније, ни девојчица га није погледала. Уздао се у свој на ро
чит однос са децом и животињама, па је потрчао неколико 
корака и чучнуо пред девојчицом. Обе су застале. Девој чица 
га је помно гледала у очи са једва приметним осмехом, тајан-
ственијим од монализиног. Касније није знао колико дуго су 
њих троје били залеђени као скулптуре. Сећао се да се затим 
отетурао у страну, док су оне наставиле свој смирени ход. 
Није се усудио да је ослови, да је зове, а поготову да је прати, 
односно њих две, велико и мало ванземаљско савршенство.

Неприродна коинциденција да је поново види десила се, 
али је била иронично неповољна за њега. Касније се сећао да 
је снагом воље, док су њих две неумитно одлазиле, грознича-
во, као конвалесцент од зависности, ставио тачку на ову ван-
временску лепотицу, на ову неприродну појаву, на ову сподо-
бу – и променио правац хода, насилно се вративши у свој 
стари свет. Наишао је на малу радњу са слаткишима, још 
отворену као само за њега, болесника, и у њој купио кутији-
цу, стару као Си Џа, са антверпенским пралинама.

Ходајући, појео је неколико тих најукуснијих пралина на 
свету. Софистицирана сласт му је вратила разум. На излазу 
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из градића лако је нашао такси. Док се возио у своју удаљену 
гостионицу, мотрећи путем свог компаса на возачеве проме-
не правца, схватио је да загонетку неће решити. Можда је 
девојчица кћер чудне жене, која се недавно развела и сад тра-
жи достојног очуха за своје предивно дете путем интернета. 
Ипак је много вероватније и логичније, коначно је одлучио, 
да је ванземаљка клонирала девојчицу путем тајновите селфи 
апликације.

У Београду, 29. јуна 2015.

Раније верзије ове приче објављене су у три часописа:

Златна греда (Нови Сад) г. XV бр. 163/164, мај/јун 2015, стр. 40–41.
Књижевне новине (Београд) г. LXVIII бр. 1245–46, јан–феб. 2016, стр.13.
Кораци (Крагујевац) г. L свеска 1–3, 2016, стр. 64–69.
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Душа кафића Кервидер

Нису је звали госпођа Валентина, ваљда зато што је била 
чистачица, Рускиња, која је и после толиких година живота 
у Талину врло слабо говорила естонски, али ни Ваља, јер је 
имала осамдесетак лета и снежно белу косу. Међутим, било 
је очигледно да су студенткиње које су радиле у кафићу Кер-
видер поштовале Валентину и чак је волеле на свој север
њачки уздржан, али искрен начин. Једног касног летњег по-
поднева, кад сам био једини гост, плавокоса Кадри, једна од 
естонских девојака које су дватри пута у седмици радиле у 
кафићу, иначе апсолвент семиотике, која попут мене није 
подносила Умберта Ека, а волела је Итала Калвина, рекла ми 
је да је Валентина „нежна душа Кервидера”. Тај опис је саму 
Кадри толико дирнуо да је засузила, повукла лош потез ко-
њем и ускоро била немилосрдно матирана. Тиме је још јед-
ном доказано да се свака лепа реч и добро дело кажњавају.

Пошто ми је стан био педесетак метара од Кервидера, уз 
стрму средњовековну уличицу, био сам чест посетилац. И 
поред тога, ретко сам имао прилику да прозборим коју реч с 
госпођом Валентином, како сам ја мислио о њој. Не знам за-
што, али кадгод бих дошао, поручио увек исти кинески чај и 
сео у своју удобну фотељу уз најлепшу лампу, Валентина би 
већ била завршила са чишћењем малог кафића и прањем су-
дова, те тихо седела за својим омиљеним сточићем, прели
ставајући новине Молодая Эстония. Веома често обртала је 
странице, напред па назад, као да су је само слике интересо-
вале, непрекидно шушкајући. А после уобичајених двадесе-
так минута с новинама, кад се спремала да пође кући, од где-
год да се Валентина налазила у кафићу допирало би гласно 
шуштање и шушкање, шушањ за шушњем. „Шушкање – Ва-
лентинин лајтмотив у мојој следећој опери!”, смејао сам се у 
себи. Некакви папирићи, пакетићи, пластичне и папирне 
кесице и кесетине – све је бучно шушкало, док је Валентина 
паковала, па распакивала, па поново паковала разноразне за-
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мотуљке. Понекад, кад је било мало гостију, а Кадри пустила 
класичну музику једва чујно, Валентинина симфонија шу-
шкавости била је најгласнији звук. Мала растом, погурена, 
спорог хода, у просторији са дискретним осветљењем – од 
Валентине би се видео само свеж снег њене косе. Кретала се 
овамоонамо као какав шушкави дух.

Није ми био познат садржај тих разноразних пакета, ве-
ћих и мањих, утолико пре што нисам ни желео ни могао да 
замислим да Валентина поткрада кафић. Кад сам једном при-
ликом околишно упитао Кадри шта то госпођа Валентина 
пакује сваки пут после рада, строго ме је погледала и рекла 
да она не би узела ни комад јефтиног сира са острва Сареме, 
а да претходно не затражи дозволу. Закључио сам да Вален-
тина у кафићу добија храну која би иначе била бачена. Тешко 
је старима и сиромашнима, нарочито ако су честити, а мучно 
је и посматрати их.

Господин Раиво, власник Кервидера, био је загонетан чо
век који се ретко појављивао, ваљда зато што је имао и не-
упоредиво уноснију кафану на најпрометнијем тргу. Кад 
сам десетак година раније први пут сишао у тај подрум, та
дашње Кервидерке, студенткиње кафеџијке, казале су ми да 
је кафић добио име по пивници из седамнаестог века, првој 
у Талину, која се налазила у близини. Увек сам сумњао да је 
пивница отворена тек у седамнаестом веку могла бити „пр
ва”: завоје вачи Данци, велике пивопије, почели су да зидају 
оближњу цркву Св. Олафа, која се божанствено над ви јала 
над мој стан и служила ми као будилник, још у дванаестом 
веку – полуропским радом Естонаца, наравно. Многи од 
њих мора да су пали у понор, уз језиве крике, зи дајући не-
вероватно шиљат торањ, тада највиши на целом Бал тику. 
Човек који је отворио пивницу био је неки носталгични Не-
мац из лучког дела Хамбурга, са острвцета Kehrwieder пре-
ко кога се протезао градски зид. На севернонемачком, та реч 
значи и оно што Французи зову cul-de-sac, а Срби, уместо 
сочног „дупета вреће”, имају само безазлену „слепу улицу”. 
Невероватно. И штета!
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Кервидер није био некакав запуштен и мемљив подрум. 
Над њим је била мала, али господска, приземна кућа, са се-
новитим вртом и пространим таваном, стара двеста година. 
Званично име јој је било Vanalinna Muusikamaja, Староград-
ска кућа музике. Таван је био пун инструмената. У њој су се 
често одржавали концерти на којима су извођачи били махом 
деца, а публика се састојала од њихових родитеља и друге 
родбине. Кад би се одржавао концерт, сала је била бљештаво 
осветљена и покоји турист би се пењао на прсте на другој 
страни уличице не би ли кроз прозоре видео шта се дешава. 
Мада деца која су свирала нису била музички наивна, савре-
меним људима култивисани звук и интроспективно слушање 
често нису довољни: потребни су им и слика и покрет, мул-
тимедијално дешавање. У тој згради средином деветнаестог 
века налазила се Крунска апотека (односно царска, руска) са 
лабораторијом у подруму, баш где је сада кафић. А уз врт су 
биле штале.

За Валентину Кервидер је био рискантно место. У њега су 
водиле необично стрме степенице, по дванестак њих из два 
правца, са улице и из врта. Пењање је за њу представљало 
велики напор и стењање, чему сам често присуствовао, а си-
лажење свакодневна могућност погибељи. Никад нисам био 
сведок Валентининог доласка на посао, али ми је Кадри при-
чала. Чак и она и друге девојке које би се често пењале у врт 
да покупе употребљене шоље и тањире, понекад би се спота-
кле силазећи (Кервидер није био Mекдоналдс где гости дре-
сирају сами себе и своју децу да изигравају неплаћене келне-
ре). За Валентину, са њеном торбом, кесама и старачким но-
гама, поглед уз и низ степенице мора да је био застрашујући. 
С друге стране, за бар неке мушке госте, нарочито у летњим 
месецима, стрме степенице су биле добродошле, јер су њима 
севале наге женске ноге.

Постојало је и треће степениште из подрума на површину. 
За разлику од друга два, било је завојито и са забрављеним 
вратанцима на врху; водило је из тоалета кафића у гардеробу 
музичке сале. Једина особа која се икад пела тим степеницама 
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све до забрављених врата била је Валентина, кад их је чисти-
ла. Једном сам видео тај ропски призор, клечећу старицу ви-
соко надамном на стрмим басамцима и био запањен.

Тихо сам се извинио што сам ушао у тоалет и повукао се. 
Не знам да ли је тај догађај оставио повољан утисак на гос
пођу Валентину, тек, неколико дана касније, дозволила ми је 
да јој помогнем при одласку кући и понесем њену торбу и 
кесе на врх степеница које су водиле у врт. Одатле је стазица 
водила до гвоздене капије на улици. Ту смо се зауставили. 
Рекла ми је да има праунуче које обожава, девојчицу Аљо
ночку, којој ће ускоро бити пет година. Па се онда стидљиво 
насмешила и рекла ми да има и мачку, стару и дебелу. У том 
моменту, госпођа Валентина је испустила једну од кеса: туп 
звук, моја журба да је подигнем, још један стидљив старачки 
осмех и уз њега, на моје изненађење, узвик, “мама миа!” Ита-
лијански је много лакши од естонског.

Тог разговора сам се сетио неколико дана касније, једног 
тихог преподнева у кафићу, кад су Кадри и Трину, студент-
киња музике и честа гошћа, селе за мој сто. Са Трину, висо-
ком, кошчатом, ироничном девојком и одличним оргуљашем, 
имао сам много заједничког у музичком укусу. Прво смо раз-
говарали о музици коју Кадри пушта, па о томе да се нећемо 
видети око месец дана, јер се Кервидер затвара због поправ-
ки. Кадри је уверавала Трину и мене да власник Раиво не 
намерава да промени староталински штимунг, са удобним 
старомодним намештајем и минимумом осветљења – другим 
речима, да не намерава да почне да зарађује на кафићу. На то 
смо се сви насмејали, а Трину, која је живела сама и мало јела, 
али не због „линије”, ни из штедљивости, запитала је, „да ли 
то значи да ћете у Кервидеру наставити да бацате торте или 
се трудите да их неком утрапите фрај, као што си мени ону 
воћну пре месец дана?”

Било ми је то годинама чудно и сумњиво, као некакво 
трапаво прање новца које је Раиво тим путем обављао, али у 
витрини Кервидера су увек стајале бар три велике торте са 
четири или пет редова танког теста и широкогрудог фила. 
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Биле су то озбиљне торте, можда не баш као у Бечу, али слич-
ног, хабзбуршког типа и укуса. Међутим, мало ко их је јео, 
мада је цена била умерена, чак и за студенте и понеког музи-
чара, глумца и писца који су повремено долазили у кафић. 
Већина тих величанствених посластичарских творевина, пра-
вих структура софистицираног слатког, стајала је данима не-
начета. А правило је било, знао сам га од раније, да петог дана 
торта, ма колико и даље била укусна, мора због могуће ин-
спекције да напусти витрину Кервидера.

Кадри је одговорила: „Право да вам кажем, не знам шта 
Раиво намерава с тим тортама које нам свима који радимо 
овде праве проблеме, јер стално изазивају, а…” Она је била 
нормална особа која је волела слаткише, као уосталом и ја, 
али смо се обоје уздржавали. (Да, то звучи баш како треба!)

„Али чујте шта ми се тужно јуче десило с тортама и с 
Валентином”, наставила је Кадри озбиљно. „Негде око пет, 
бане један хиперзаљубљени пар, двадесетогодишњаци из 
Тартуа, тако су ми изгледали, које је неко послао овде. Ваљда 
су тражили мрачно место. Били су у тако предсексном или 
постсексном расположењу да су се скоро сломатали низ сте-
пенице”, показала је палцем на степенице ка врту.

„А чим су некако атерирали, уз обострано пипкање и 
цмакање, госпођица у најкраћем моделу кратког шортса” – 
Кадри је прстима обе руке назначила сам врх својих бутина 
– „цичећи се залетела ка витрини у којој су биле само две 
торте пред сутрашњи почетак ремонта, једна чоколадна и јед-
на с орасима… али слушајте, ово је важно, обе су биле нена-
чете”. Трину и ја смо се погледали, а она је уз смех добацила, 
„па шта је ту важно, то је као и увек у Кервидеру!”

„Е чекај, Трину, видећеш да није смешно. Чим су ови сти-
гли до витрине, Валентина, која се спремала да пође кући, 
почела је из чиста мира да се мува близу мене иза шанка”. На 
то ће опет цинична Трину, „сигурно шушкајући неким кеса-
ма!” Кадри ју је прострелила погледом и наставила: „Не, није 
шушкала него се грдно узнемирила кад је она нападна герла 
затражила парче чоколадне торте. Валентина ми је чак на ру-
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ском шапнула да кажем да је торта с орасима свежија. То, као 
прво, није било тачно, а друго, такво мешање у посао није 
личило на Валентину. Али, ја, мало збуњена и да јој удово-
љим, ипак сам то казала. Није вредело. Девојка је хтела чоко-
ладну торту и квит, у чему јој се наравно придружио момак. 
И тако сам исекла два парчета за њих и додала шлаг”.

Пре него што је Трину могла ишта да каже, ја сам се уме-
шао: „Ма слушајте, све је јасно. Госпођа Валентина се надала 
да ће због затварања кафића моћи да добије чоколадну торту 
уместо да се она баци. Сигурно је намеравала да је поклони 
свом праунучету за рођендан, али се устручавала, таква ка-
ква је, да тражи и објашњава”.

Кадри ме је пажљиво погледала: „Управо тако. Видим да 
си разговарао с њом. То ми је мило. Али ни то није цела при-
ча. Кад је оно двоје село на канабе у углу”, показала је покре-
том главе, „нашла сам Валентину у кухињи ћутљиву и ту-
жну… и ни тада није шушкала!” Кадри је застала, гледајући 
Трину нетремице и помало срдито. Ја сам ћутао, а и Трину.

Кад се прибрала, Кадри је наставила: „Питала сам госпо-
ђу Валентину”, први пут сам је чуо да то изусти, „шта јој је, а 
она ми је уз много снебивања рекла да пети рођендан њене 
праунучице пада на следећи дан, то јест данас, и да се надала 
да ће добити чоколадну торту за детенце”.

Замишљена, Кадри је продужила: „Одмах сам јој понуди-
ла да узме коју торту жели… захвалила ми се на свој топли 
начин и, веровали или не, учтиво одбила моју понуду. Рекла 
ми је да Аљонка луди за чоколадом, да није сваки дан пети 
рођендан детета, па им треба испунити понеки ћеф… и до-
дала је, чујте сад ово, ‘a чоколадна торта је начета, не могу њу 
да поклоним; ми смо довољно сиромашни да можемо детету 
за рођендан да дамо нешто што нисмо сами купили и што је 
помало бајато, али не нешто начето… како ће моја мила ле-
потица Аљоночка да дува у пет свећица на начетој торти?’ 
Тада смо Валентина и ја пустиле коју сузу и загрлиле се”.

Сви смо ћутали. Семиотичарка је имала веће срце од му-
зичарке, а моје је било негде у средини. Устао сам и отишао 
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до витрине. У њој су стајале неначета торта с орасима и ве-
лика округла чоколадна торта којој су недостајала два пар-
чета. Неколико мрвица чоколаде на тацни преостало је од 
њих. У свом трећем оку видео сам радничко предграђе Ла-
снаме, не ких пет километара од Кервидера, и у њему пето
годи шња кињу која је својим миришљавим дахом, уз труд, 
цичање и тапшање ручицама, успела да угаси пет свећица на 
мини јатурном чоколадном колачу који јој је поклонила њена 
прабака.

Враћајући се за наш сто, видео сам два пара очију. Oчи 
семиотичарке су биле тужне, док су се музичаркине смешиле 
интелигентно и помало злобно, у смислу, „добро знаш да де-
војчица није била мање срећна због тога што је добила само 
чоколадни колачић од вољене баке… па која је онда била свр-
ха циркуса и емоција?”

У Талину, 20. септембра 2015.

Објављено у часопису Бдење (Сврљиг) г. XIV бр. 47, јануар–март, 2016, стр. 
37–42.
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Увала Антони Квина

На озбиљној згради од смеђег гранита и са великим 
прозо рима савршених пропорција писало је: ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ. Чекао ју је на другој страни уске улице. 
Иза шла је из школе с неколико другарица које су је очиглед-
но задиркивале, а онда се одвојила од њих и брзо прешла 
улицу право ка њему. Иако нису разменили фотографије, 
„препознали” су се. Држећи се усправно, пружила му је Аме-
риса руку уз благ осмех и мало руменила на лицу. Другарице 
су јој још увек нешто довикивале, а она им је махнула руком 
у сми слу „доста”.

„Извините, завитлавају ме због Вас. Праве сељанчице из 
Архангелоса. То је, знате, тридесетак километара од града”, 
непотребно је објашњавала на грчком. Он се насмејао: „По
стоје такве симпатичне и радознале сељанчице и у Србији, 
седамдесетак километара од Београда, у месту са сличним 
именом, Аранђеловац”.

Пошли су полако и бесциљно узбрдо, ка Старом граду, а 
затим прошли кроз врата д’Амбоаз у зидинама и сели на клу-
пу у сеновитој алеји. Недалеко од њих је атеље на отвореном 
за туристе држао портретиста, мало даље карикатуриста, а 
преко пута њих је човек позно у деветој деценији продавао 
играчке за децу и одрасле. Но било је тихо, тек рани март. 
Успео је, преко пријатеља Грка са Родоса, који су радили у 
једној банци у Београду, да повољно унајми леп станчић у 
слепој улици која је водила према замандаљеним вратима Св. 
Георгија. Са балкона се пружао поглед на средњовековну па-
лату Господара католичког витешког реда Св. Јована јеру
салимског. Селећи се током векова из Јерусалима на Кипар 
па на Родос, тај се ред преобратио од монаха који су лечили 
сиромахе током крсташких ратова у витезове ратнике на 
флоти галија које су уносиле страх у гусаре у подручју Доде-
канеза. Мало је Америса о томе причала њему, а мало он њој, 
на њено чуђење. Затим јој је рекао да је закупио стан на шест 
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месеци и да жели да пише и добро упозна Родос и обли жња 
острва; да још усаврши новогрчки и обнови старогрчки који 
је некад учио у Класичној гимназији. Напоменуо је да је ње-
говом доласку на Родос претходио развод од Београђанке 
његових година. Ни тада ни касније о томе нису више гово-
рили.

У Београду, преко грчких пријатеља и њихових породица 
на Родосу, ненамерно и заобилазно успоставила се веза са де-
војком Америсом, ученицом завршног разреда гимназије,чи-
ји су родитељи желели да она вежба језике које су говорили 
туристи у њиховој великој јувелирској радњи на улици Со-
кратоус у Старом граду. Била је то најотменија радња са ску-
пим накитом и крзнима у тој средњовековној трговачкој ули-
ци. У њој су куповали добростојећи, размажени странци 
незаинтересовани за туристичке тричарије. Америсини ро-
дитељи су желели да она, кад помаже у радњи, са таквим му-
штеријама говори на њиховом језику не само течно, него и 
правилно. То би дало радњи, мислили су, прави штимунг. И 
тако је договорено, док је још био у Београду, многобројним 
мејловима са родитељима и са девојком, да јој он држи часо-
ве говорног енглеског, француског и руског неколико пута 
недељно после школе. Још путем поште му је Америса обја-
снила да су Руси убедљиво најхитрији и најште дрији у купо-
вини накита са дијамантима, као и скупоцених крзна. Касни-
је, кад је стигао на Родос, приметио је мноштво ћириличних 
натписа „меха” (крзно на руском), које су западњаци, па и 
Срби, читали као „мекса” и појма нису имали о чему се ради.

Седели су сатима на тој клупи, а да ни једно ни друго није 
ни приближно схватало колико је тај први разговор био суд-
боносан. Разговор је текао лако. Америса је била спонтана, 
привлачна девојка с дугом смеђом косом и витким телом. Ре-
кла му је да је убедила родитеље да нипошто не надгледају 
њихове часове и да је у томе успела привидно се нећкајући да 
се уопште упусти у ту додатну обавезу. То је било њено прво 
поверавање, али и прво признање да уме да да се претвара, 
да малкице лаже, макар и само детињасто – јер, на крају кра-
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јева, то је учинила пре него што су се срели. Он наравно није 
нашао за сходно да јој држи и неплаћене часове етике. Рекао 
је само да је њен договор са родитељима добра ствар јер он 
не жели да буде „кућни учитељ”, као у руском роману. Додао 
је да, међутим, не би било у реду да се часови одржавају у 
његовом стану. Сложила се и озбиљно гледала чувени звоник 
Старог града неко време, као да га први пут види, а он је 
искористио прилику да је несметано одмери, што је био још 
један првенац у њиховом позннству. И тако су се договорили 
да се часови обављају шетајући , као у старој Грчкој. „А кад 
понекад, ретко, пада киша, одржаћемо час под кишобраном!”, 
насмејала се.

И он се насмејао, али у себи је помислио да је то прилич-
но интиман предлог, мада хипотетичан, да је лако и неупа-
дљиво могла да каже да ће ући у неки кафић или да ће одло-
жити час. Али… није то казала. То је била прва од њених 
каснијих, доста честих, примедби, наизглед невиних и узгред-
них, које су ишле мало, али ипак значајно, даље од оног што 
би девојка требало да каже ако жели да одржи коректну ди-
станцу. Или му се то само чинило? Међутим, такође му се 
чинило да је сигуран да не уображава нешто непостојеће у 
њеном понашању – управо зато што он сам није желео нека-
кво приближавање. Али да ли је то било баш тако? Да ли му 
је било баш свеједно што је она, како је време пролазило на 
тој клупи, и касније док су шетали, све мање обраћала пажњу 
на физичку раздаљину међу њима? Бар наизглед? Какву је 
игру играла мала враголанка? Можда је за њу већа присност 
била само нормално и неважно навикавање, а да он учитава 
којешта у све то?

А она? Приметила је у магновењу да се он за тренутак 
замислио кад је поменула шетање под кишобраном и схвати-
ла је одмах како је то могло да звучи њему и изгледа другима. 
Није она себе сматрала младом гуском, као што је о себи ми-
слила Антонија у „Буденброковима” Томаса Мана, дебела 
књи га коју је управо прочитала од корица до корица мада 
није била задата лектира. Али заиста, кад је поменула кишо-
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бран, није истовремено замислила романтичну шетњу, ево, 
баш овом алејом, која би тада била влажна и пуста. Нити је 
то рекла са предумишљајем, да би брже прозрела његове на-
мере или пак да види како ће он да реагује на нешто што 
суптилно указује на извесну интимност. Не, једноставно је то 
бубнула јер се слагало са темом разговора. Ипак, морала је да 
призна да никад тако нешто не би поменула неком од млади-
ћа који су је опседали и удварали јој се у школи и ван ње. 
Њима није дозвољавала никакве идеје присности. Једностав-
но је нису интересовали. А овај човек? За разлику од оних 
младића, он је био заиста леп, а да није био ни уображен ни 
нападан, са тестостероном у очима и покретима, како су их 
описивале њене другарице које су добро савладале штиво из 
биологије. За разлику од њих, очи и покрети овог тридесет-
двогодишњака били су истовремено и снажни и нежни. 
Схватила је да никад није била тако дуго тако близу насамо 
са зрелим мушкарцем. Да… та шетња руку под руку по киши 
не би јој била нимало непријатна. Ипак, у овом моменту јој 
је све то било сасвим апстрактно, пријатна уобразиља, као 
кад се чита добра књига. И зато се није обазирала шта би 
њени родитељи, који ионако нису били сувише конзерватив-
ни, мислили о тој шетњи. А још мање је желела да разматра 
до чега би све таква шетња могла да доведе, односно такве 
шетње и слично.

Није јој промакло да током свих тих часова седења на клу-
пи и шетања, тог првог дана, он се ниједном није посветио 
мобилном телефону. Она је одговорила кратко на први позив, 
а затим је подесила мобилни да не зврчи. Он јој је касније 
рекао да никад не дозвољава да га мобилни узнемирава кад се 
нађе са другом или члановима породице. „Довољно сам стар”, 
насмејао се, „да сам васпитан у доба кад је још постојао бон-
тон у људском опхођењу. Пре овог садашњег ја па ја па ја. А 
непрекидно вишење на фејсу и твитеру и инстаграму, уз сла-
ње поручица и такозваних ‘фотки’ – каква ружна реч – о све-
му и свачему, дању и ноћу, одраз су тога”. Размишљала је, па 
рекла: „Да, знам много таквих у школи, а то доприноси неве-
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роватно кратком распону пажње…Тако каже мој омиљени 
професор, предаје нам психологију, али озбиљно, без селф 
импрувмент тричарија… Извините, ја стално о школи”. Опет 
је мало поцрвенела, било јој је јасно да ће он то схватити као 
указивање на њених непуних осамнаест година и, још горе, на 
разлику у годинама међу њима – а то јој нимало није била 
намера. Међутим, он не само да је разумео зашто је поцрве-
нела, него је рекао без околишења, „Немојте да црвените, не-
ћемо ни Ви ни ја да се стидимо својих година, нити разлике 
међу њима, нити да добијамо којекакве комплексе, како би се 
Ваш омиљени профа можда изразио… мада је то лакше рећи 
него у томе успети”.

Чим је чуо себе како то говори, зажелео је да сваку реч 
повуче. Звучало је као да је отворио карте у вези са неким 
могућим односом, јер Америса је интелигентна и одмах јој је 
сигурно било јасно да учитељ и ученица немају никакав ра-
злог да уопште размишљају о разлици у годинама, а камоли 
да се стиде или не стиде због тога. То му је излетело без пра-
вог разлога, а да заправо ни карата ни шпила није било, јер 
му никакав однос није дотле пао на памет. Аха, ту си, говорио 
је у себи, значи може касније да ти тобоже изнебуха падне на 
памет!

Часови су почели и, чини се, били све учесталији. Код 
куће је Америса вредно бележила и памтила речи енглеског, 
француског и руског које су биле поменуте међу њима. Била 
су јој интересантна руска ћирилична слова, али и српска по-
што је то ћирилично писмо било Стеваново. Од професора 
Т. он јој је брзо и природно постао Стеван, и баш тако, а не 
Стефанос, како се звало неколико њених школских другова. 
Једног дана се заиста критички, можда као никад раније, за-
гледала у огледало. „Ха, као у некој бајци, да ли сам заиста 
лепа”, насмејала се у себи. А кад је својој мајци, Елпитхи, први 
пут рекла нешто у вези са Стеваном, а не професором Т., ова 
је значајно погледала ћерку, али је оћутала. Што да не, мисли-
ла је, то је образован, љубазан и пристојан млади човек, није 
ни стар ни званичан. Стеван, који је после једног или два 
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сусрета са родитељима већ био погодио шта Елпитха мисли, 
оставио је ствари на томе. Наставио је да буде љубазан и уч-
тив, али није доносио мајци поклончиће и није се умиљавао 
попут каквог надобудног ћеркиног удварача.

Још једно недељно наизглед мирно послеподне, док су ше-
тали и причали руски, одједном се на њих стуштио прави 
пролећни пљусак. Стали су под једно дрво, но ипак им се убр-
зо вода сливала низ лица. Смејала се и извињавала за не баш 
скупу шминку која јој је цурила испод дивних јужногрчких, 
и ко зна одакле из Медитерана увезених, очију. Погледала га 
је с тим њеним осмехом и рекла, „Хмм, нисам донела кишо-
бран за овај случај!” И опет звонки смех. Дуг међусобни по-
глед, током кога су се наравно обоје сетили њене наизглед 
узгредне примедбе о кишобрану првог дана познанства. Ћу
тали су и гледали се, час са благим осмехом, а час необично 
оз биљно. Приметио је несташне, али сада на чело кишом за-
лепљене, праменове њене бујне смеђе косе, који тако за
водљиво изгледају само на сунчаном лицу веома младе девој-
ке. Нека прича ко шта хоће, али тако је, у свим и за сва вре-
мена! – мислио је. Онда је уследио њихов први пољубац – 
чврст, дуг, дубок и мокар. Кад се завршио, опет су се дуго 
гледали, час са осмехом, а час озбиљно. Знали су да се нешто 
пресудно догодило, али не и какав ће бити исход.

А онда је почела да лаже родитеље, све више и бесрамни-
је, да би била с њим у време кад му време није. „Зашто то 
радиш, то ниси ти”. Међутим, обоје су знали да је њему било 
лако да јој држи такве придике, кад је држао емотивне узде 
у рукама. Понекад га је био стид, али њу, наизглед, никада. 
Бацила се у ту љубав телом и срцем на начин познат од пам-
тивека. И уопште није ту „везу” (ма каква веза, огромна љу-
бав, и права, осећала је), сматрала нечим лошим. Родитељима 
и другарицама („све саме паланачке пакоснице и завидљиви-
це”) цитирала је Балзака и војводину прелепу кћер: „Тата, 
нећу ти говорити о Стевану све док се не лишиш својих пре-
драсуда о њему!”, као да је таква реченица била помирљива. 
Али он није беснео, трудио се да буде господски човек из 
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отменог града Родоса, а не какав горштак из планина на Кри-
ту, негде поред Зевсове пећине на Псилориту.

Шетали су часовима бесомучно, викендом и све касније 
увече, али тако лако, замишљено, заједно, држећи се за руке, 
или она њега блиско, под руку, или он њу тако загрљену да 
би јој узео дах и припио је себи да јој у потпуности осети те 
чврсте младе дојке. Како је она желела да буде права жена и 
да њене груди значе нешто, дивно, нарочито, мушкарцу кога 
воли, а не само неком будућем детету! И радили су они сва-
шта још. Једног дана јој је дао белосиви каменчић с ружича-
стом вијугом који је нашао на Рту Зонари, после пливања у 
прохладном мору. Знао је каква је, била је тронута чак због 
тога. Можда невероватно за младу савремену девојку, али не 
за ону која воли. Знала је она да је савршени каменчић њен 
заувек, да га никад неће изгубити, да је дат из дубине нечега, 
ваљда душе? Таква је била и он је то препознао. А блистава 
роди тељска радња пуна свакојаког крзна и сребра и драгог 
камења? Знала је она, а и њени родитељи, да њему то није 
било важно, да је био далеко богатији и да ни од кога, ама 
баш никога, није зависио…

Какве су све разговоре водили! „Ко је заправо био Томас 
Ман, обожавам га, да ли је био бисексуалац, како пише у Ви-
кипедији, или педофил, и шта мислиш о Тонију Крегеру, а 
шта о том чудном маторцу, чувеном писцу, који недељама 
лови дечака од четрнаест година у Венецији?” Боже, како је 
паметна, како зна шта да чита и шта да пита? Волео ју jе више 
сваког дана. Знао је да се од ње не може утећи…

Крајем априла, кад је било сунчано, али температура воде 
само око 1819 степени, рекао је да хоће поново да плива у 
мору. Да ли жели и она? Била је запањена. „Па то је много 
рано у сезони, то нико овде не ради, чак ни задрти туристи!” 
„Баш ме брига”, одговорио је, „ускочи се, добије малецки шок, 
онда се брзо плива и дивно је! Хоћеш да пробаш?” После 
кратке недоумице, рекла је да би заиста желела и да би се 
усудила, али да би то значило да мора опет да лаже родитеље, 
јер никад не би разумели нешто тако чудно. „И још с тако 
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мало одеће!” Смејали су се и направили компромис. После 
неколико дана одшетали су на Рт Зонари, на сам врх Родоса, 
и града и острва, који је он одавно изабрао за пливање. Сву-
као се у минијатурне пливачке гаћице и без много припрема 
и гимнастике ускочио у воду. Затим је брзо пливао у правцу 
Турске, а она је седела у блузи и фармеркама на шљунку и 
махала му женствено кад је застао и окренуо се да јој пошаље 
мокри пољубац. Са рта су се добро видели тамни обриси брда 
у Турској. Био је топао дан. Били су сами. Одједном се одлу-
чила и скинувши са себе одећу, остала у бикинију. Пришла је 
мору, уходала у њега по ситном, разнобојном шљунку који је 
светлуцао попут малих драгуља, и викала му, тамо, прилич-
но далеко, „Ух, како је вода дивна и прозрачна! Дивим се као 
да нисам рођена овде… знаш, то је због тебе”. Био је дирнут. 
„А родитељи?”, викао је и он, пливајући ближе. „Неће видети 
мокар костим, вратићу га у орман!” Истрчао је из воде и не-
обично чврсто је загрлио. „Хајде да га мало поквасимо!” ре-
као је. Припила се уз њега и ништа није говорила.

Пролазиле су недеље, па месеци. Ближио се крај школске 
године. Постали су нераздвојни, сем што није долазило у об-
зир да преноћи у његовом стану. Америса као да је заборави-
ла гимназију, матуру, другарице. Причало се о њој у школи. 
Родитељи су то наравно први приметили, али су такође били 
свесни да јој Стеван много помаже у многим предметима и 
успева да јој не дозволи да попусти у оценама. Њему се није 
допадала та улога, али није знао шта би друго, било му је 
јасније него њој у коликој су мери били залуђени једно дру-
гим. Сваког викенда су аутобусом путовали на цео дан негде 
ван града Родоса. Три пута су били у Линдосу, на источној 
обали. Пре подне би препливавали са једне на другу обалу 
унутар малог, бајног залива Св. Павла испод линдоског aкро-
поља, а једном су чак из залива испливали на отворено. Осе-
ћала се Америса храбра и моћна са Стеваном, открила је шта 
све сме и може у мору са њим поред себе. Сунчали би се наги 
на стенама, скривени иза блиставо беле капелице у углу за-
лива. У касно поподне би се пели на aкропољ, јер тада више 
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није био опхрван туристима које би преподне доводили ау-
тобусима са крузера из луке Родоса. У најдаљем углу утвр
ђеног акропоља, иза дорског храма Атине Линдије, стајали би 
сатима и кроз камене зупце гледали на југ, преко залива Св. 
Павла. С љубављу и мало стидљиво, Америса је Стевану при-
чала приче, оне које сва родоска деца науче у основној школи, 
да су одавде, из Линдоса, пловиле родоске ратне галије три-
реме ка Кипру и Александрији, борећи се успут са пиратима 
из Ситије на Криту. Заједно би се потом уверили у истини-
тост тих бајковитих прича док би разгледали рељеф прамца 
једне триреме: био је зналачки уклесан, неких двеста година 
пре Христа, у окомиту стену поред степеница које воде на 
акропољ.

Неуморно су разговарали на разним језицима. Слагали су 
се о много чему. Као многи Грци, и као Стеван, уосталом, Аме-
риса није симпатисала Турке. Наредила му је да никад не из-
усти „Истанбул”, него само „Полис”, град. Била је тако шар-
мантно одлучна, да се претварао да јој се повинује, а у себи се 
смејушио – он сам би увек у Београду говорио само „Констан-
тинополис” и презирао Србе без поноса. Такође, као многи 
Грци, Америса и њени школски другови, говорила му је, никад 
не би рекли „Македонија” за брозовску државицу, него само 
„Скопје”. Међутим, кад јој је Стеван говорио о „одобреном” 
уласку НАТО трупа преко те територије на српско Косово го-
дине 1999, Америса није знала скоро ништа. Поцрвенела би 
опет. „Једва да сам била рођена кад су вас бомбардовали. Чула 
сам о томе. Овдашњи комунисти и понеко из Сиризе једини 
су који причају о томе. Њих не симпатишем нарочито, али ми 
је страшно кад слушам шта се твојој земљи тада дешавало”. 
Међитим, од свих тих речи, најупетчатљивије, па и најболни-
је, Стевану су биле „једва да сам била рођена”.

Почетак краја за ово двоје проузроковала је сама Америса 
својим бескомпромисним љубавним ћудима. Кад се прибли-
жавао њен осамнаести рођендан, строго је изјавила, на ужас 
родитеља, да не жели да га прослави ни са најужом породицом 
ни са вршњацима из школе. Рекла је дословно: „Пошто знам 
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да би ме ви осудили ако бих га прославила само са Стеваном, 
како једино желим, онда га нећу уопште прослављати. Рођен-
дан као рођендан. Имала сам их већ доста. Нисам више дете”. 
Елпитха и Стергос су се жестоко наљутили на своју ратоборну 
јединицу, али наравно нису ни желели ни могли да с њом буду 
груби – мада се добричина Стергос претварао као да би то 
умео да буде први пут у животу. Једини емотивни одушак који 
им је преостао био је да се окрену против Стевана, да га на-
прасно замрзну и оптуже за своје родитељске сумње и тегобе 
и – сетили су се – за „завођење малолетнице”. Међутим, пошто 
је то био Родос, а не Лос Анђелес или Београд, ту су оптужбу 
тајили у својим недрима. На крају, мислили су, ништа страшно 
се још није десило. Њихова девојчица се лудо заљубила и то је 
све – мада су шапутали једно другом да предосећају да ће се 
некакво зло догодити.

Трудноћа пре завршетка гимназије, чега су се Америсини 
родитељи плашили, није се догодила, већ једна сасвим дру-
гачија врста несреће – и то на окомитој дивокозјој стази ви-
соко изнад увале Антони Квина, јужно од Фалиракија. Деси-
ло се то у касно послеподне једног дугог дивног дана који су 
Америса и Стеван провели заједно. Првим аутобусом тог дана 
одвезли су се из града Родоса петнаестак километара у Фали-
раки на источној обали. Било је то ружно место без историје 
склепано за туристе. Одатле су отпешачили неких пола сата 
путем Одос Аполонос на готово празну нудистичку плажу 
Мандомата. Одатле су приметили, на врху потпуно непри-
ступачне, високе литице ка југу, малу астрономску опсерва-
торију о којој су им причали мештани у Фалиракију. Дуго и 
далеко су пливали наги, далеко од неколицине дебелих нуди-
ста. Додуше, кад су се поново нашли у плићаку, обоје су били 
веома узбуђени догађајима у води. Поново су почели да пе-
шаче на југ ка чувеној ували Антони Квина. Дуго су ходали. 
Пут је очигледно био неважан и на њему готово да није било 
возила. Кад је после сат и по наишао један бели џип, махну-
ли су му и одмах је стао. У њему су били Никол и Шон, при-
јатни млади људи из Кејптауна у Јужној Африци. Мада су 
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својевремено били против апартхејда, одатле су побегли пре 
неколико година и живе задовољно на Родосу. Без да су их 
Америса и Стеван замолили, одмах су понудили да их одвезу 
десетак километара около брда у увалу Антони Квина.

Уследио је пријатељски разговор са Никол и Шоном уз 
грчку кафу на тераси с погледом на предивну увалу. Била је 
осветљена позним сунцем око сат пре заласка. Испоставило 
се да је Стеван провео два месеца предавајући на Универзи-
тету Кејптаун и живео у стану на плажи Си Поинт. Одатле се 
видело острво Робен на коме је осамнаест година, до 1982, 
био заточен Нелсон Мандела. Америса то није знала, стално 
је откривала нове запањујуће ствари о Стевану. Кад су се Ни-
кол и Шон одвезли, Америса и Стеван су нашли почетак ста-
зице ка астрономској опсерваторији. Била је зарасла у грмље 
и шибље, и одмах се стрмо пела. Нашли су стазицу уз помоћ 
власника кафића, који им је, међутим, рекао да се њоме никад 
није попео до опсерваторије, али да мисли да није дуга више 
од 600 метара, „тешких и окомитих”, нагласио је, уз очински 
поглед на Америсине и Стеванове мајице и кратке панталоне. 
Стеван је одмах схватио да ће њихови полунаги удови веро-
ватно представљати проблем и то је рекао Америси. Она је 
одмахнула главом: „Морамо да се попнемо… ово је наша 
авантура!” Стеван није био сигуран да је ово паметна идеја, 
поготову у предвечерје, али није имао срца да одбије Амери-
су, а и уздао се у своје планинарско искуство. Испоставило се 
да је управо то искуство требало да га примора да одбије де-
војку, но заљубљеност има своја неумитна правила.

Почели су да се пењу, што је убрзо постало напорно за 
Амерису, јер је стаза постала сасвим запуштена и местимич-
но нестајала. Често су морали да користе руке и провлаче се 
кроз оштро шибље. Избегавати коприве високе до струка 
било је немогуће. Чак и кад су им обома листови, бутине и 
руке биле изгребане до крви, Америса је одбијала да се врате. 
На неколико места било је потребно да пузе испод ниско на-
двијене стене, а на другим да се окрену лицем према стени и 
опрезно склизну метардва, а затим пажљиво окрену. Стеван 
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је бодрио Амерису, помагао јој на разне начине, а у себи се 
све више бринуо о исходу овог сулудог подухвата. Она би га 
погледала захвално тим својим очима и замишљала да му 
својом упорном храброшћу доказује своју љубав. Стеван је 
увидео да би овој младој, виткој, снажној девојци било тешко 
да призна немоћ и пораз чак и да су били само другари. Сти-
део се себе што није све боље предвидео и спречио овакав 
развој догађаја. Што су се више пели и што су се местимично 
отварали прекрасни призори мора у ували далеко доле, то је 
било мање растиња и закржљалог дрвећа које би прекинуло 
пад низ камену стрмину. Оно што је охрабривало Стевана 
било је све више неба изнад њих, чему се сваки планинар 
радује. И баш тада, како се и могло претпоставити, мислио је 
касније Стеван, чуо је узвик па крик Америсе на једној крат-
кој низбрдици. Била је одмах иза њега, десно стопало јој је 
склизнуло у пукотину у стени, инстинктивно се нагнула на-
пред да обгрли Стевана не би ли зауставила пад, а из продор-
ности њеног крика било му је одмах јасно да је нешто у члан-
ку крцнуло. Испоставило се да је тај звук ломљења нечег крх
ког и деликатног означавао њихов крај.

Стеван је на својим леђима изнео Амерису на врх стрмине. 
Положио ју је пажљиво на равну стену и пипкао њен чланак. 
Све је било јасно. Пољубио је нежно тај већ надувени зглоб. 
Није јаукала, као што није ни кад је окомито, с напором, ви-
сила на његовим леђима током кратког, али најопаснијег, успо-
на пре равнине. А тада, са стене на којој су седели загрљени, 
открила им се цела дивна увала. Удесно је сунце залазило иза 
многобројних слојева брда. Пред њима, на месту где је огром-
на висока стена на улазу у увалу уро њавала у море, није било 
ни трага од таласа и пенушања. Море је било глатко као ста-
кло. Источна обала Родоса је често без ветра.

После кратког одмора, Стеван је Амерису на рукама однео 
преко четврт километра до уласка у кафић по имену „Астро-
номска опсерваторија”. Овај се налазио у приземљу двоспрат-
не зграде испред које се налазио телескоп. Зграда, ваљда за 
научнике, студенте и посетиоце, била је на ледини без дрвећа. 
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Ка северу, двеста метара ниже, видела се плажа Мандомата 
на којој су тог преподнева пливали.

Кад је видео Стевана како уноси Амерису, човек који је 
радио у кафићу одмах је дотрчао да помогне. Сместили су 
Амерису у фотељу, а човек је донео воду, као и газу и јод за 
њихове силне огреботине. Затим је позвао такси из Фалира-
кија да их одвезе у град Родос. Тај Стаматис био је пријатан, 
насмејан човек Стеванових година, који је сам за себе рекао 
да је „мешанац”, с мајком Гркињом и оцем из Републике Кон-
го. Кад је сазнао одакле је Стеван, одмах га је пријатељски 
поздравио на српском, а онда уз осмех поменуо и неколико 
сочних псовки. Научио их је од Срба с којима је играо фудбал 
у Атини. Стеван се смејао, чак и Америса се опустила и боље 
осећала. Било им је обома јасно да љубазни Стаматис поку-
шава да разгали Амерису. Почели су да разговарају о музици, 
па се испоставило да и Стаматис и Стеван воле групу Lynyrd 
Skynyrd. Стаматис је одмах пустио њихову песму Tuesday’s 
Gone With the Wind. Америса никад није чула за ту групу; 
рекли су јој да су ти млади сиромашни момци, поникли на 
америчком дубоком југу, сви до једног изгинули у авионској 
несрећи још касних седамдесетих година. Стеван се уозбиљио 
и замолио Стаматиса, „промени ‘Уторак’, сувише је тужан, 
боље стави њихов Free Вird, то ће се допасти Америси”. Ста-
матис је то учинио и позвао их да га посете у клубу “Rock 
Café” у граду Родосу, у коме пушта музику у зимским месе-
цима. Причали су као стари пријатељи, а Америса је привре-
мено заборавила на своју бригу око сусрета са родитељима. 
Знала је да ће они, без обзира с колико труда и срца покуша 
да им објасни, бацити кривицу на Стевана. Док ју је Стеван 
пажљиво смештао у такси, слушали су Америса и он, по пети 
пут, уздижућу „Слободну птицу” Линерда Скинерда. Затим 
је Стеван свом снагом загрлио Стаматиса, који их је допратио 
до таксија, и пољубио га у образе три пута. „Видимо се, бра-
те…”, мрмљао је Стаматис, дирнут.

Све што се догодило кад су стигли у град Родос до куће 
њених родитеља било је за Амерису и Стевана ужасавајуће. 



58

Чим је чула шта се десило, Елпитха је почела да вришти на 
Стевана и назива га погрдним именима, доноситељем несреће. 
Стеван се није бранио, а Америса се чврсто припила уз њега 
и непрестано га љубила по целом лицу и врату на начин тако 
интиман да је Елпитха још више побеснела. Затим је Америса 
укорила оца Стергоса: „Зашто дозвољаваш мајци да тако су-
рово и неправично вређа доброг човека, без милости за њега 
и мене?” На даље Елпитхине клетве, Америса је викнула на 
њу: „Волим Стевана више од себе, схвати! Ти ми не желиш 
срећу! Пуна си злоће!” На то је Елпитха наредила Стергосу да 
на силу отме Амерису из Стевановог загрљаја. Стеван ју је 
задржао довољно дуго да је пољуби у очи, а онда, смркнут, без 
речи, пошао. Срце су му парали Америсини врисци.

* * * * *
Неколико недеља касније, грчки пријатељи у Београду 

чули су од Стевана са Прасонисија, острвца уз најјужнији рт 
Родоса. Писао је: „Долазите и вадите ме одавде, јер сам не 
могу да одем. Спасавајте ме од Родоса!”. Одатле је он послао 
и кратку поруку Америси: „Волим те лудо, лудо, лудо, али 
изгледа да никада ти и ја нећемо играти сиртаки на плажи 
као Зорба… за нас би то било на рту Зонари”.

Она му је послала неколико везаних порука: „Не само да 
те волим, него те обожавам, као неког прелепог и предоброг, 
а моћног, митолошког бога, кога ми је незнано ко подарио. И 
што сам старија (!), моја осећања су не само дубља, него и 
СТРАСНИЈА! Схватам из твоје поруке да си ко зна када гледао 
‘Зорбу’ са Антони Квином. Наравно, знао си да сам га и ја 
заволела, као и свако грчко дете. Да ли се сећаш да у филму, 
Зорба, сиромашак из Македоније, налази љубав с много мла-
ђом играчицом у селу на Криту? А онај Бејзил нуди мистери-
озној жени да стане под његов кишобран, као што сам ја теби 
понудила, давно, сећаш се, Стевице мој, нисам ти тиме баш 
себе понудила, али готово да јесам, то сам хтела, оног пута 
кад си ме први пут истински пољубио? Плачем, душо! Плачем 
што нисмо заједно и плачем што смо окружени окрутним љу-
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дима. Ништа није као што изгледа! Нити си ти Македонац, 
нити сам ја играчица. Па шта ако сам млађа?? И оно кад сам 
поменула кишобран у случају кише током нашег шетајућег 
часа… видела сам да си ме разумео, али зар је то заиста било 
некакво јефтино подавање? Није! Била је то ЉУБАВ, љубав на 
први поглед, па нек мумла ко шта хоће да си ти мене, наивну 
глупачу, ‘обрлатио’.

„Не знам шта да радим, очајавам… На нози ми је и даље 
гипс, али то нема везе и онако ми се нигде не иде. Дивља сам 
према родитељима. Јесу ме одгајили с љубављу, али су ме из-
дали. ШТА ИМ ЈЕ, вичем на њих готово сваког дана? А же-
лела бих сваког часа. Шта смо им ружно учинили? Јеси ли ти 
некаква хуља? Јесам ли ја јефтина девојка? Да ли се ми дро-
гирамо или напијамо? Ми смо… не могу више… опрости. 
Увек ћу те волети”.

У Амстердаму, 4. јуна 2017.

Објављено у часопису Бдење г. XV, бр. 53/54, јул–децембар, 2017, стр. 68–82.
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Два путника на Сардинији

Уводне напомене

Д. Х. Лоренс [D. H. Lawrence], Море и Сардинија (Sea and 
Sardinia, 1921): делови књиге објављени су у бројевима за ок-
тобар и новембар 1921. године у њујоршком часопису The Dial, 
а целу књигу објавио је исте године издавач Томас Селцер 
[Thomas Seltzer], такође у Њујорку. Било је неколико кас нијих 
издања у Енглеској и Америци. Међутим, књига никад није 
преведена на српски језик ни у целини ни у деловима.

Чувени енглески писац и његова супруга Фрида – Emma 
Maria Frieda Johanna, Freiin (баронеса) von Richthofen (нади-
мак кој је био “Queen Bee”, у књизи понекад “qb”, у преводу 
„пчела матица” или „пм”) – путовали су по Сардинији од 4. 
до 10. фебруара 1921. Лоренс није водио дневник, већ је књи-
гу написао у периоду од шест недеља, наводно без икаквих 
бележака.

Ја сам путовао по Сардинији од 2. до 13. марта 2016, скоро 
сто година после Лоренса. Водио сам дневник. Пре и за време 
путовања није ми била позната Лоренсова књига, чак ни по 
наслову. Кратке делове књиге, које сам одабрао за овај текст, 
објављујем у свом слободном преводу.

„ДХЛ” означава Лоренса; његов преведен текст је под на-
водницама. „ВК” означава аутора.

/////////////////////////////

Зашто поћи?
ДХЛ: „Зашто поћи? Зашто не остати? Ах, каква је госпо-

дарица ова Етна! Са својим чудним ветровима који круже око 
ње попут црних и белих пантера чаробнице Кирке. Својим 
страшним издасима излуђује људе.

„Па где онда? Шпанија или Сардинија? Сардинија је не-
дођија. Сардинија, која нема историју, нема датуме, ништа не 



64

нуди. Нека буде Сардинија. Ни Римљани, ни Феничани, ни 
Грци, ни Арапи никад је нису покорили. Лежи ван круга ци-
вилизације. Попут баскијских земаља. Наравно, сада је она 
Италија, са возовима и аутобусима. Али још увек постоји не-
укроћена Сардинија. Копрца се у мрежи европске цивилиза-
ције, али још је нису извукли на копно. А и мрежа је стара, 
искрзана. Многе рибе се извлаче из ње, као и велики кит, 
Русија. Нека буде Сардинија. Сваке две седмице, брод плови 
из Палерма, следећи је кроз три дана…”

И то зими?
ВК: Питају ме зашто на Сардинију, кад могу у…? И то 

зими, кад је хладњикаво и кишно? Кад су буре, кад небо и 
море прете и не може да се брчка? Ха, ха. Летњи људи којима 
су таласићи море, а пожељно време плавичасто небо са два 
свиласта облачића. И свуда мноштво других људи пурпурних 
лица, однекуд. Мени дајте високу плиму зимског мора које се 
пени и разбија лукобране. Мокре галебове који криче попут 
северњачких. Полупусте приморске градиће у којима посети-
оци нису баш добродошли. Маглу. И прастару земљу у чијој 
су унутрашњости људи још увек тврди и своји, са обичајима 
које грађани зову примитивним. Са сеоцима прираслим уз 
камена брда у којима се полако жваћу тврди хлеб и суви сир, 
и пије, великим гутљајима, тамноцрно опоро вино. А кад које 
капи склизну низ браду, ту је рукав да их обрише.

У сардинијску забит
ДХЛ: „Аутобуси на Сардинији су изванредни. Путују по 

стрмим путевима с таквом лакоћом, крећу се тако природно. 
Oвај којим путујемо је и удобан. То мисли чак и пчела мати-
ца. И путеви ме задивљују. Неустрашиво вијугају кроз најо-
комитије пределе. Сваки сличан пут у Енглеској био би озна-
чен као троструко опасан или био чувен као немогућ успон. 
Овде то није ништа, путеви хладнокрвно иду горедоле. Из-
гледа као да су саграђени без напора. Толико су добри, на 
неки природан начин, да човек једва примећује колико су то 
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изванредна остварења. Наравно, већина ових пу тева, пошто 
су просечени кроз брда и над њима висе стене, биће праве 
руине после још десетак година небриге. Али мислим да је 
изванредно како су Италијани испресецали путевима своје 
многобројне забити. У овоме заиста имају инстинкт старих 
Римљана.

„Исто тако, дубоко се дивим њиховим возачима, без об-
зира да ли се ради о аутобусу или аутомобилу. Све изгледа 
тако лако, као да је возач део машине. Нема оног ужасног 
шкрипања и нелагодног осећаја као на северу. Кола се пона-
шају паметно, као гипка жива ствар.

„Јурили смо кроз окуке и пењали се у хладну сенку која 
као да је била од чврсте материје, понекад са осунчаним пра-
меном. Видео се танак лед у улегнућима и тамносиво иње на 
трави. Долина, далеко доле, бивала је све тамнија”.

Па још дубље
ВК: Провео сам два пријатна дана под натуштеним небом 

у малом прастаром месту Оросеју [Orosei]. Тамо је, уз узбур-
кано Тиренско море, све мирисало на камен, давну прошлост 
и морску травуљину. Црква је била веома стара, али у добром 
стању. На каменом тргу, девојчице су скакутале у игри слич-
ној школици, а по околним стрмим степеницама јурили су 
лопови и жандари. Стрпљиво сам упознавао само привидно 
суморне мештане. Био сам једини странац. Црни сељачки 
хлеб, који је поред мноштва других могао да се купи у модер-
ној пекари, био је изванредан. У једном барчићу уз бок цркве, 
који се не би постидео ни да је смештен на Азурну обалу, два 
пута сам дуго разговарао са оштроумним власником радње 
која је продавала све могуће електронско. Упознавао ме је са 
мештанима, али и мештанкама, међу којима је била и његова 
вереница. (Овакви барови на медитеранском острвљу одавно 
нису више само за мушкарце, чак ни зими. И сви су непу-
шачки!) Сви ти људи били су љубазни и желели да ме некако 
угосте или да ми бар наздраве чашом вина. Другог дана, јуче, 
пливао сам овамоонамо неких двеста метара у хладним та-
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ласима нижим од пола метра. Кад сам изашао на шљунчану 
плажицу, око мене се окупила дечурлија. Једна девојчица од 
неких шест година ми је дала леп каменчић…

Ево ме сада већ цео сат као јединог путника у великом 
плавом аутобусу. Пошто клизимо кроз оштре окуке вешто и 
глатко као јегуља, могао сам несметано да пишем у дневнику 
о својим утисцима у Оросеју. А сада сам се упутио на југ 
према селу Урзулеју [Urzulei] кроз величанствени планински 
масив Супрамонте [Supramonte]. Утисак је још снажнији зато 
што планинчине тек понекад изроне из магле и кише. Пут је 
одличан, али су влажне серпентине и амбиси застрашујући. 
Међутим, имам поверење у вижљастог, пријатног шофера Ра-
фија [Arafiele], који је потпуно концентрисан на вожњу, не 
пуши и не разговара мобилним.

Сутра ћу се из Урзулеја поново спустити на море, у Тор-
толи и Арбатакс [Tortoli, Arbatax].

У срцу Сардиније
ДХЛ: „Јутро је било плаво без облака. Рано смо устали. 

Стара газдарица гостионице јутрос је била врло пријатна. Ми 
већ идемо? О, нисмо дуго остали. Зар нам се не допада Нуо-
ро? Да допада нам се. Вратићемо се у лето кад је топлије. Да, 
рекла је, уметници долазе лети. Она је заиста била необично 
пријатна, способна стара жена, пуна људскости. Била је отме-
на и кад је пеглала. Послужила нас је добром кафом и млеком 
и хлебом, па смо пошли у град.

„Владала је атмосфера типична за рани понедељак у ста-
ром, неизменљивом, провинцијском градићу: осећај да се не-
вољно наставља рад после недеље; нико ништа не купује; 
нико свесрдно предан било чему. Врата старинских радњи 
била су отворена. Нису још стигли до идеје да изложе робу у 
излозима. Потребно је да се уђе у мрачне пећине да би се 
видело шта се продаје. У радњи с тканинама стајале су ролне 
са финим јаркоцрвеним материјалом за женске костиме. У 
излогу кројачнице, четири жене седеле су шијући и гледајући 
напоље очима још увек враголастим на недељни начин. На 
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угловима улица стајали су мушкарци у црном и белом, твр-
доглаво одбијајући да се лате посла. После нерадног дана, са 
укусом слободе још увек на сланим уснама, нису желели да 
их тако лако поново упрегну у јарам. Моје су симпатије увек 
на страни ових напуштених, надурених мушкараца који се 
труде да изграде нови дан. То показује искру духа који неће 
да се приклони свету израбљених.

„У овом градићу нема шта да се види: а то, ако ћу да го-
ворим истину, увек доноси олакшање. Обавезне локалне за-
нимљивости досадне су и раздражују. Хвала небесима да овде 
нема неког малог Перуђина ни нечега у стилу Пизе. Срећан 
је град који нема ништа да покаже. Како се тиме избегавају 
фолирање и афектације! Живот је онда живот, а не препарат 
за музеј. Онда човек може, у овај спори понедељак, да се про-
шета уском улицом и види жене како ћеретају, и види бабу са 
корпом на глави, и види нераднике, и реку запослености која 
не жели да тече. Живот је живот и ствари су ствари. Сит сам 
зурења у ствари, чак и у Перуђина. Уживао сам у Карпачу и 
Ботичелију. Али сад ми је доста. Али увек могу да гледам 
каквог старог сељак са седом брадом, у његовим белим чак-
ширама затегнутим у струку и црној кошуљи, без капута, 
како натенане корача поред својих воловских кола”.

Тридесетдевет километара североисточно од срца
ВК: Пењем се у аутобус у Олбији [Olbia], град који су тако 

звали и Римљани, али се пре 1940. звао Теранова Паузанија 
[Terranova Pausania]. То је лука на Тиренском мору, јужно од 
монденске Косте Смералде, коју је шездесетих година про-
шлог века изградио конзорцијум Аге Кана. Возимо се даље 
на југ, углавном уз море, с брдима на западу, и често стајемо 
у малим приморским местима која јесу пуна локалног коло-
рита, али имају мало од шарма венецијанске Далмације. По-
сле педесетак километара, силазим из аутобуса у Синисколи 
[Siniscola], у провинцији Нуоро. Иако је у питању регионална, 
а не локална, аутобуска линија, мало разбарушени, али љуба-
зни, возач аутобуса знао је тачно где сам се упутио и стао због 
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мене између станица. Mој циљ је Bed & Breakfast Le Grazie, 
Via Sassari бр. 133. Спуштам своју прашњаву торбетину на 
плочник и гледам унаоколо. Поглед ми привлачи стрмо ка-
мено брдо, негостопримљиво, без зеленила. Хммм, баш зато 
тамо се треба попети, без обзира да ли постоје стазе и богазе. 
Моја улица почиње одмах у близини, уска је и води низбрдо 
натраг у центар градића.

Налазим лако „Кревет и доручак”, а млађа од две грације, 
четрдесетпетогодишња (?) Ђована, срдачно ме дочекује у по-
родичној јувелирској радњи у приземљу двоспратне зграде. 
Даје ми све кључеве и упутства. Извињава се што ће њена 
сестра, која је данас задужена за госте, доћи тек предвече; 
заузета је у другој радњи коју породица има у самом центру 
Синисколе, који уосталом није удаљен више од триста метара. 
Саветује ми коју собу да узмем, свих седам су спремне и сло-
бодне, ја сам једини гост. И у кухињи и остави да користим 
шта желим: кафу, чај, хлеб, сир, орахе, мед, све што желим, 
све је укључено у цену. Што се тиче вина и ликера које саме 
праве, ситуација је сложенија, али мало низ улицу, Фидерику 
има добру продавницу вина („реците да сте код нас одсели, 
јер уме да буде намћор”), а Марчелова пекара је преко пута, 
врућ хлеб цео дан.

Сама зграда је модерна, не старија од седамосам година, 
али кад сам откључао врата великог стана на првом спрату, 
ушао сам у потпуно незаштићен, приватни простор старе 
имућне породице у овом малом, али важном, граду северои-
сточне Сардиније – породице, у којој сада влада, како се ис-
поставило, неколико средовечних жена. Какво поверење у 
госта! У предсобљу сам оставио торбу и ушао у трпезарију 
којом је господарио масивни стари сто са столицама за десе-
так особа. Наоколо су биле поређане витрине са породичним 
дрангулијама и полице са мноштвом стилизованих тегли и 
стаклених кутијица са ушећереним воћем. (Како се у Италији, 
боље него игде другде, зна да пакује и изложи роба!) Елегант-
не, руком написане етикете, објашњавале су на италијанском, 
уместо сардинијском, да су сви производи природни и да су 
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их ручно справиле жене у породици. Морао сам да дигнем 
поглед до близу високог плафона да бих видео малу галерију 
(наравно црнобелих) фотографија предака ових жена.

Брдо сам оставио за следећи дан и отишао аутобусом на 
дугу плажу Ла Калету [La Caletta], удаљену осам километара. 
Као што сам и претпостављао, тамо није било ни живе душе. 
Но Тиренско море било је веома присутно – нарочитом бојом 
и хуком својих зимских таласа. Затворио сам очи неколико 
минута и слушао како таласи ваљају шљунак и претварају га, 
милимикрон по милимикрон, у песак. Затим, као што то че-
сто радим при новом сусрету са каквом великом водом, ста-
вио сам неколико сланих капи на усне и помолио се за своје 
најдраже и за све добре људе. У Синисколу сам се вратио ау-
тостопом. Стао је први ауто који је наишао. Возач је био ћу-
тљив мушкарац раних четрдесетих година. Имао сам утисак 
да је био добар човек коме се недавно нешто тужно догодило 
– а ипак је стао да помогне странцу.

Il Forno Cherchi био је пун причљивих жена, што због пе-
цива, што због наочитог младог пекара Марчела. Фидерику, 
винар, није имао тај проблем и заједно смо натенане прича-
јући попили бар једну флашу, кобајаги дегустирајући локална 
винца уз сир и хлеб који је испекла газдина супруга. Обоје су 
тврдили да Марчелов хлеб није оно право. Вечерао сам јед-
ноставно у остерији Il Talismano у улици Антонија Грамшија. 
Само десетак метара од старинске трпезарије, те ноћи спавао 
сам сном праведника уз отворена балконска врата и упаљено 
грејање у својој ултрамо дерној соби. Тако се некад говорило, 
пре него што је већина кандидата за праведнике отишла на 
фејсбук.

Следећег јутра, устао сам веома рано због планираног пе-
њања на уклето брдо. Пио сам чај седећи на челу огромног 
стола и читао италијанске вести на свом минималистичком 
рачунару. Око седам је из неког другог стана у згради улетела 
Франческа, нешто старија сестра Ђоване. Упознали смо се. Док 
ми је весело спремала доручак у кухињи, стајао сам на прагу 
и одговарао на њена мнгобројна питања. Кад смо сели да до-
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ручкујемо, укорио сам је, благо. Показао сам јој да су на висо-
кој полици њени отац и мајка били постављени далеко једно 
од другог, а између њих су биле фотографије многих других 
рођака. Дуго је гледала на високу полицу. „У праву сте. Погре-
шиле смо, Ђована и ја. Наши родитељи су били веома блиски. 
Таквих бракова данас нема. А Ви, веома сте пажљив посматрач, 
све видите!” Насмејала се гласно. Смејала се и очима и устима, 
што је увек добар знак. „Прави путник је добар посматрач, 
различит од летњих туриста који долазе код нас”.

Док смо пили кафу, одједном је скочила на ноге: „Умало 
да заборавим. Желим да Вас послужим једним слаткишем, 
који је специјалитет нашег краја. Прави се од једног чудног 
овдашњег воћа, коме се порекло не зна. Заправо, свашта се 
на Сардинији не зна, нарочито порекло ствари, па и људи. 
Били смо небројено векова на ветрометини, разумете? А ово 
воће изгледа као деформисана поморанџа, уме да тежи кило-
грам! Добро, не баш толико, али скоро. Зовемо је „pompia” 
или „citrus mostruosa!” Донела је књигу са сликом нечега што 
је изгледало као џиновско жуто воће добијено укрштањем 
ружне квргаве поморанџе и грејпфрута (или обратно). „Ђо-
вана и ја и наше многобројне рођаке пажљиво исечемо воће 
у танку парчад – оно није за јело – па га онда скувамо и уше-
ћеримо с медом, а потом додамо бадеме”. Убрзо ми је донела 
пун тањирић тог њиховог производа. „Сувише је донела, шта 
ако…”, помислио сам. Међутим, укус је био изванредан, за-
чуђујући, непоновљив. И тако…

Из Нуора у Оросеи
ДХЛ: „‘Спреман сам, ако сте и ви’, узвикну наш нови во-

зач помало оштро, на шта се пм намрштила. Био је то бле
дуњав, некако љутит млади човек са смеђим очима и риђом 
косом.

„Доле, с десне стране, издужила се удубљена долина као 
каква негована таписерија. Брда без људи, са дивљим пади-
нама, дизала су се у јутарњу светлост. Опружио сам се на 
седиштима, пм се склупчала у ћошак, и тако смо посматра-
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ли пределе кроз које смо пролазили. Како сјајно је овај нови 
човек возио! Тај с дугим носем, пегама и невеселим смеђим 
очима. Како вешто је мењао брзине, тако да је аутобус мија-
укао и прео, као живо биће које ужива. И како за тог човека 
остали свет није постојао; замотан је био у своја суморна осе-
ћања као какав млади Хамлет, возач аутобуса. Његови одго-
вори кондуктеру били су једносложни – или их уопште не би 
дао. Био је он једна од оних одговорних, способних, тужних 
душа које раде свој посао с ћутљивим перфекционизмом, а 
изгледају као да возе по ободу пропасти. Реци им реч и оти-
ћи ће преко ивице.

„Можда није било фер посматрати га тако пажљиво с 
леђа.

„Кондуктер је био помало прост, са некаквим војничким 
качкетом, раскалашно гурнутим у страну и на потиљак. Но-
сио је смеђе чакшире за јахање и гамашне. Простачки је пу-
шио цигарете, али је истовремено, са чудном нежношћу, по-
нудио једну риђем Хамлету. Хамлет ју је прихватио и кондук-
тер му је принео ватру. Били су као муж и жена. Кондуктер 
је био Џејн Ејр, на опрезу и широм отворених очију, коју риђи 
г. Рочестер неће моћи брзо да промени.

„Предео је био друкчији него јучерашњи. Док смо се спу-
штали серпентинама из Нуора, веома брзо постао је стеновит, 
без дрвећа, с ниским грмљем, пустињаст. Како вруће мора да 
је овде кад је лето! Мали несрећни коњ с таљигама вукао се 
по друму. Успорили смо и провукли се поред њега. A одмах 
затим, брзо смо савладали кривудав пут који се нагло увио 
око себе као рањена змија.

„Спустили смо се у Оросеи, оронули градић поред мора 
кога је ваљда и бог заборавио. Око главног трга су чудне там-
не округле зграде са мрким керамичким плочицама на крову, 
можда развалине каквог самостана. Ту и тамо, мноштво ка-
мених степеница. Све има некакав шпански изглед – запу-
штен и усахнуо, али са оронулим достојанством које те носи 
натраг у Средњи век, кад је живот био насилан, а град веро-
ватно лука и седиште бискупије.
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„Да, Оросеи нас је фасцинирао, али су становници били 
прости. Ушли смо у некакав бар, веома примитиван, и затра-
жили хлеб. ‘Само хлеб?’ рече простак. ‘Да, молим’. ‘Нема хле-
ба’, одговорио је. ‘О. Где би могли да га купимо?’ ‘Нигде’. ‘Зби-
ља?’ И заиста нисмо могли. Туробни људи стајали су наоколо 
зурећи у нас”.

Људи и жене под маскама
ВК: Средњи век и пагански обичаји присутни су у сваком 

делу Сардиније у време карневала у фебруару, пред Велики 
пост: Tempio Pausania у северној Сардинији и Са Сартиља [Sa 
Sartiglia] на западној обали. (Нажалост, моје путовање касни-
ло је за овогодишњим карневалом тачно месец дана.) Ношење 
маски важан је део ритуала. Кад се путује по острву, често се 
виде фреске, мурали и графити који се односе на маске и 
карневал. Има прелепих, већина је гротескна, понеки је веома 
ружан или инфантилан. Најлепши су у Ористану [Oristano], 
на западној обали, и приказују маскиране жене које јашу на 
богато украшеним, заправо накинђуреним, коњима. У цен-
тралној и источној области Барбађа [Barbagia], махом брдови-
тој и планинској, у којој су Нуоро и Синискола, најважнија је 
Мамојада [Mamoiada], са црним и белим маскама, и дубоко 
архаичним ритуалима.

У самој Синисколи, на зиду једне напуштене капеле, видео 
сам заиста застрашујући мурал – мада сумњам да га се тамо-
шњи клинци плаше! Пошто је тај мурал близу зграде у којој 
сам одсео, лако сам нашао повод да о карневалу и маскама 
разговарам са својим синисколским „грацијама”. Обе су раци-
оналне жене и имају слично мишљење. „То је увек било време 
за одушак, бар тако се сад каже, за пијанчење, полускривени 
секс и насиље”, прича Ђована и наставља, „а све то је повеза-
но са анонимношћу коју наводно дају маске, нарочито ноћу. 
Убиства под маскама, углавном ножевима и рапирима, толико 
су се често дешавала – одмазда, љубомора, завист, крвна осве-
та, све погано људско, разумете – да је Црква једно време за-
бранила маске. Али није се усудила да забрани карневал. Он 
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је сувише уврежен у људе на Сардинији, чак и сада, сувише је 
стар, сувише важан. На свој начин, он је део Цркве”.

Кажем сестрама да ми је пре много година то исто рекао 
и мој некадашњи, дугогодишњи, пријатељ Габријел, бенедик-
тински монах кога сам упознао у једном самостану на Мар-
тинику на Карипским острвима и касније посећивао у Фран-
цуској, у Светом Петру из Солена [SaintPierre de Solesmes]. 
Додајем да се пријатељство прекинуло 1991. године кад је 
почео рат у Југославији. Франческа и Ђована су све разумеле 
и још помније се загледале у мене.

У Синисколи
ДХЛ: „Врти нам се у глави од умора и глади и свог овог 

не милостивог путешествија. Када, ох, када ће овај аутобус 
стићи у Синисколу где ћемо моћи да ручамо? Кондуктер нам 
каже да у Синисколи постоји крчма где ћемо моћи да једемо. 
Синискола, Синискола! Морамо да сиђемо и једемо. Јарко 
светло и туробна усамљеност су око нас. Синискола је још 
увек иза брда, напред. А тамо негде доле је и плажа где мно-
ги странци долазе лети. Зато очекујемо много од Синисколе. 
У међувремену гледамо пуста поља ограђена камењем. У јед-
ном је неко јадно поврће.

„Преко врха ниског брда и ето је: сива гомила кућа у селу 
са два торња. Ломатамо се по рупама на калдрмисаном путу 
и стајемо. Ово је Синискола и овде ћемо да једемо. Кондуктер 
моли неког човека да нам покаже пут до крчме, али овај од-
бија, мрмљајући. Онда наређује неком дечаку. То нам је до-
бродошлица.

„Не могу да кажем много о Синисколи. Она је само једно 
сирово, камено место, вруће на сунцу, хладно у сенци. Ускоро 
смо стигли до крчме, где је неки дебели младић управо сила-
зио са смеђег коњића и причвршћивао узде за алку поред вра-
та. Крчма није много обећавала. Као и обично, хладна про-
сторија која је суморно гледала на суморну улицу. Као и обич-
но, дуг сто, у овом случају са одвратно прљавим чаршавом.  
И са две младе сељачке госпође на дужности, у смеђим, гад-
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ним униформама и белим машнама у коси. Млађа од ове две 
нам је пришла. Била је то девојчура са великим грудима, уо-
бражена и самоуверена. Човеку треба времена да се навикне 
на такво самоуверено, самопоуздано понашање младих дами-
ца, са ставом ‘ко сме да се усуди да згази на руб моје сукње’, 
својственом девојчурама. Али све то делимично су одбранбе-
ност и стидљивост, делимично варварска одбојност и непове-
рење, а делимично, без сумње, традиција по којој сардинијске 
жене морају да се брину о себи и буду спремне да нападну 
прве. Вртела је своју задњицу око стола, грубо стављајући ко-
мадине хлеба на одвратни чаршав, са изразом који је говорио, 
‘треба да сте срећни што вас ја послужујем’, али са потисну-
тим осмехом који је негде лебдео. Није нас намерно вређала, 
али ипак је то чинила. Поштено говорећи, то је само неотеса-
ност. Али кад си уморан и гладан…”

На аеродрому
ВК: Тринаестог марта 2016. године, сео сам у удобан и јеф-

тин воз у Каљарију [Cagliari], главном граду Сардиније, на ју-
жној обали овог великог острва, и после седам минута и девет 
пређених километара стигао на модерни аеродром „Елмас”. 
Имао сам нешто времена пред свој лет за Рим, па сам шетао 
по холу. Пошто се фудбалски клуб Каљари [Cagliari Calcio] 
2015. године вратио у италијанску Serie A из друге лиге, није 
ме чудило што су по холу трчкарали дечаци (и понека девој-
чица) у плавоцрвеним дресовима клуба. Док сам пио кафу за 
једним шанком, слушао сам неколико елегантно обучених по-
словних људи како живо расправљају о шансама клуба да оп-
стане у првој лиги. Закључак већине био је негативан, што ме 
није зачудило, узимајући у обзир сардинијски традиционални 
песимизам – коме је овдашње људе историја нажалост дуго 
учила. Касније, у сали за полазак, хтео или не хтео чуо сам 
разговор две љуте средовечне жене. Брзо су се сложиле где се 
тачно у Каљарију скупља „хорда” недавних миграната из 
Африке и како је опасно за жене да увече иду у тај кварт. „А 
власти и полиција не чине ништа”, закључила је она љућа.
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На малој лађи пред полазак
ДХЛ: „Били смо на малој лађи у Теранови Паузанији. Са

ми на још увек празној горњој палуби и јели сардине и хлеб 
и комаде кобасице из Нуора који су нам преостали. Рекао сам 
‘сами’: али не, две бродске мачке су однекуд искочиле, као 
какви бучни зли дуси, и бациле се на мрвице и отпатке. И кад 
смо већ све појели и бацили конзерву у море, наставиле су да 
круже око нас и завијају.

„Седели смо под звезданим небом, обоје умотани у стари 
пастирски шал на коме сам тако често био захвалан једном 
свом шкотском пријатељу. Штитили смо се од хладног ноћног 
ветра и полако се опорављали од дугог путовања аутобусом 
тог дана – прешли смо шездесет миља.

„На доњој предњој палуби стајало је осамнаест крава. 
Стајале су једна поред друге, сасвим непомичне, као да су 
ошамућене. Само две су легле. Ове краве су опчиниле пм. 
Сишла је доле и пажљиво их посматрала. Није могла да ра-
зуме зашто се од њих не чује ни глас, зашто се не боре. Неће 
да схвати ужасну моћ пасивности и инерције које владају 
припитомљеним бићима, и људима и животињама.

„У луку је однекуд стигао воз и из њега су се на нашу лађу 
укрцали бројни људи. Неко нам је рекао да су то ратни дезер-
тери. Узимајући у обзир начин на који овдашњи људи гледају 
на рат, дезертерство се мени чинило као једини хероизам. 
Али пм, која је била одгојена у војничком духу,1 гледала их 
је као да је над њима сенка смрти. По њеним схватањима, 
требало их је стрељати чим су били ухваћени.

„Одвајамо се од мола. Неколицина посматрача маше бе-
лим марамицама, стојећи, ситни и напуштени, на мрачном 
малом молу, у срцу мрачне пусте луке. Једна жена плаче и 
маше и рида. Један човек маше својом марамицом изнад гла-
ве као да је застава и тако се прави важан”.

1 Frieda von Richthofen била је даља рођака (дванаест година старија) „Цр
веног барона” (Manfred von Richthofen, 1892–1918), чувеног немачког пилотааса 
у Првом светском рату. Документовано је да је оборио осамдесет енглеских и 
француских авионаловаца пре него што је и сам оборен ватром са земље у Пи
кардији, у северној Француској (VauxsurSomme).
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Завршне напомене

Лоренсова запажања и утисци са Сардиније каква је била 
пре деведесетпет година интересантни су сами по себи, али 
нарочито скорашњим посетиоцима том компликованом и на 
неки начин забаченом медитеранском острву. С друге стране, 
мени је важно што нисам био упознат са Лоренсовом књигом 
за време своје посете и писања дневника на лицу места. Такав 
суд ће бити јасан онима који воле да се упусте у читање књи-
ге без претходног читања пишчевог или критичаревог пред-
говора. Волим кад ми ново књижевно дело (па и ликовно и 
музичко) изворно говори без додатних објашњења и упутста-
ва. А Сардинија је за мене била ново уметничко дело.

Још нешто. Лоренс је путовао са својом супругом Фридом 
(ткзв. „пчелом матицом” или „пм”), док сам ја путовао сам, 
додуше свакодневно комуницирајући мејлом са својом супру-
гом. Сваки путник зна да је путовати сам сасвим друкчије 
него кад се путује с неким другим, поготову блиским. Сва, 
апсолутно сва, посматрања, уочавања, сусрети, разговори са 
мештанима и закључци разликују се на битан начин. Време 
тече друкчије. Мештани се понашају друкчије са брачним па-
ром него са путником који је сам. То се ретко помиње кад се 
говори о путописцима у српској књижевности.

У Београду, 5. новембра 2016.

Нешто краћа верзија објављена је у Књижевним новинама (Београд) г. 
LXIX бр. 1259–60, 2017, стр. 10.
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Хуберове – Омаж Томасу Ману и граду Либеку

1.
Пола десет је најдужег дана у години на полуострву При-

вал [Priwall] у северној Немачкој; уторак је, 20. јун 2017. годи-
не. Стиже бродић, који је за десетак минута преко реке Траве 
превезао неколико путника. Пут јесте кратак, али капетан 
бродића има одговоран посао. Не сме да се нађе на средини 
воденог пута кад са оближњег отвореног Балтичког мора на-
иђе нека грдосија, крузер на путу за луку Травеминде 
[Travemünde], која је километардва уз реку, или пак неки џин 
који плови низводно, са дугих кејова тамошњег пристаништа 
за скандинавске контејнерске бродове. Малобројни путници 
са бродића убрзо нестају, раштркани на широкој, километри-
ма дугој, полудивљој плажи Привала. Високо у застакљеној 
осматрачници седи спасилац, више као украс, употпуњен 
једноставном спасилачком опремом која лежи на песку. Мало 
је вероватно да ће овај момак некога данас да спасава.

Око триста метара од плаже, дубље у полуострву и полу-
сакривене иза ниског дрвећа, налазе се кућице. Од њих, кроз 
високо обалско шибље, на плажу води широка вијугава да-
шчана стаза. Њом се полако крећу старица и дете. Напред иде 
девојчица од око пет година, по имену Антонија, која, мада 
је нестрпљива да стигне до песка и воде, хода полако. Не жели 
да увреди своју вољену прабабу Бригиту – а ова иде клај клај, 
петнаестак метара иза Антоније, ниско погнуте главе, са ру-
жним сламнатим шеширом гурнутим на чело. Мада јој је 
осамдесетиосам година, она је та која носи торбе са играчка-
ма, водом и храном. Познаје погурена жена озарено срце сво-
је праунуке, па се не понаша као обична старица са малим 
дететом, закерајући и наређујући му да не хита. Не, њеној 
Тоники није потребно командовати. Смеђа косица Тонике 
разбарушена је око њених крупних тамних очију, а лишце 
маслинасте боје је мало мусаво, но то је лепо и паметно дете, 
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које зна шта ће са собом. А онај ко би се прикрао веома бли-
зу Бригити, чуо би да она у ходу тихо певуши химну „Ave 
Maria, Maris Stella…” Научила ју је у седам векова старој, пре-
лепој Маријиној цркви у Либеку [Marienkirche, Lübeck] кад јој 
је било непуних девет година.

И тако, старица и дете, прабаба и праунука, Бригита и 
Антонија Хубер, силазе са дашчане стазе на песак и ходају ка 
води која је овде више Балтичко море него река Трава. Распо-
ред остаје исти. Напред одлучно ступа Тони, усправна и не 
трчкарајући леводесно као што би неко друго дете, а петна-
естак метара иза ње, ево Бригите, дубоко погнуте и с погле-
дом упереним на корак напред. На Бригити је старомодна 
хаљина за плажу, на Антонији тамни капутић и светлоплаве 
панталонице. Обе су босе. Смештају се на песак само неко-
лико метара од воде. Море је мирно данас, а и кад који крузер 
прође, таласи су мали, јер те морске мамуте строги закон тера 
да овуда плове веома споро.

2.
Бригита Хубер рођена је 1929. године у средњовековном 

граду Либеку, мање од двадесет километара јужно од Траве-
миндеа. Либек је дуго био веома богат трговачки град, још у 
четрнаестом веку познат као „Краљица Ханзe”. Бригита се 
родила у кући у улици Менг бр. 28, што је у самом срцу гра-
да, стотинак метара од његове највише тачке, на којој је Ма-
ријина црква. Још у детињству је сазнала да је исте године кад 
се она родила, Томас Ман добио Нобелову награду, махом на 
основу свог романа „Буденброкови – Пропаст једне породи-
це”. Та породица je у књизи живела, као и Манова, у улици 
Менг бр. 4, прекопута знамените цркве. Док је ишла у школу, 
поносила се због тога својом улицом; међутим, касније у жи-
воту, често је говорила да је улица Менг била уклета за бога-
те Буденброкове, као и за њену скромну радничку породицу. 
Наиме, кад је Бригити било тринаест година, постала је си-
роче управо због близине Маријине цркве, поноса Либека. 
Једне ноћи у касном марту 1942. године – на Цвете, недељу 
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пре Васкрса – изгубила је родитеље, оба брата и малу сестру. 
Погинули су у енглеском бомбардовању индустријски нева-
жног и слабо брањеног Либека. Током бомбардовања, намер-
но су гађане и Маријина и Петрова црква. Бригита је тада 
дубоко веровала да ју је баш Маријино благочинство спасило 
смрти и повреда, упркос уништења Њене цркве скоро до те-
меља прекопута улице.

Бригитина вера постепено је слабила, па ишчезла, касни-
јих ратних и послератних година. Видела је током свог лута-
ња Немачком такве страхоте, страдања и свирепост према 
невинима и недужнима да их Мајка Божја, она у коју је веро-
вала, никако не би могла дозволити. Често гладна, прљава и 
одрпана, Бригита је радила свашта. Крала је кад је имало шта 
да се украде, у чему су јој помагале њене правилне црте лица, 
високо бело чело и светле очи. Подавала се за новац само кад 
другог избора није било, или јој се тако чинило. Ипак, у сво-
јим раним двадесетим годинама, успела је да нађе посао у 
једној продавници половног намештаја у Манхајму [Man
nheim], у америчкој окупационој зони. На њу, једру и снажну 
упркос свега, сажалила се болешљива власница радње којој 
су муж и и два сина погинули на Источном фронту, а најмла-
ђи се тек 1950. године вратио из совјетског заробљени штва и 
убрзо умро.

Две напаћене жене су се добро слагале, па се у тој радњи-
ци Бригитина душа полако откравила. Но тада, упркос мате-
ринским саветима старије жене, оживљена младост и нека 
претходна искуства више нису дали мира Бригити. Почела је 
да излази у барове америчких војника, а ту су долари, виски 
и обећања летели на све стране. Бригита се није опијала ни 
јефтино продавала, него се заљубила у једног лепушкастог, 
ненаметљивог војника из Тенесија. Веза је трајала четири ме-
сеца, а тај „Џо”, мада ћутљив, успео је да свакојаке лажи ули-
је у Бригитине уши жељне некакве будућности. А онда је 
нестао. Бригита се ужасавала абортуса и тако је, око седам 
месеци касније, априла 1954. године, у Манхајму родила здра-
во женско дете, Кармен Хубер. „Кармен” по глумици у неком 
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филму који је Бригита гледала са Џоом, а „Хубер”, зато што 
је, иако полуобразована, тачно предвидела да ће се Немачка 
опоравити од ужасног пораза, и да би тада презиме „Џонсон” 
жигосало њену кћер. Додуше, мала Кармен била је боје кафе 
с мало млека, јер је њен деда по оцу био црнац. Тамно смеђа 
коса јој је, међутим, била само благо коврџава. Бригита је тада 
имала само двадесетпет година, а неколико болних живота 
већ је било иза ње. Нико тада не би могао да слути да ће до-
живети скоро деведесет година и да ће јој Света Марија, „Зве-
зда свих мора”, чијој се љубави поново свесрдно приклонила, 
омогућити да воли и гаји своју малу праунуку поред овог, 
Балтичког.

3.
Економско „чудо на Рајни” Аденауеровог министра Ерхар-

да помогло је, педесетих година, већини Немаца – од старих 
индустријских магната и аристократа, преко банкара и каму-
флираних нациста (многи нису гоњени, јер су били од кори-
сти савезницима), све до обновљене средње класе, нових син-
диката и радника. Било је посла за све, па и за сиромашке 
попут Бригите с њеним малим дететом. Вратила се у северну 
Немачку, али не у Либек. Тај град је био сувише мали за жену 
с ванбрачном ћерком, чији је отац био амерички војник и то 
полуцрнац. Зато је отишла у Хамбург и тамо нашла јефтин 
станчић с две мрачне собице близу Репербана [Reeperbahn]. 
У споредну собу примила је цимерку својих година, Ингело-
руЛору, избеглицу из Гљивица у Горњој Шлеској, која је 1945. 
припала Пољској. Бригита је зарађивала чистећи станове, али 
само ако би јој дозволили да на посао дође са својом ћерчи-
цом. Од пелена до сукњице, од своје прве до шесте године, 
Кармен је проводила дане у педесетак станова у пристани-
шном кварту Св. Паули.

Лора је, међутим, радила у баровима од касне вечери до 
раног јутра, те су се цимерке ретко виђале. Бригиту није ин-
тересовало шта Лора тачно ради; придобила ју је њена не-
жност према Кармен. Ипак, било је потребно доста времена 
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пре него што су се две младе жене спријатељиле. Бригита је 
потицала из уздржаног протестантског Либека, а Лора из не-
мачкопољских католичких Гљивица. Обе Немице, али из 
различитих земаља. Најтеже им је било да се отворе једна 
другој управо о оном што су најинтимније делиле – неза
цељена сећања на ратне страхоте и патње. Лора је изгубила 
мајку и оца тако што су из Гљивица почетком 1944. године 
обоје послати у оближњи Аушвиц. Суседи су их пријавили да 
на радију слушају непријатељску пропаганду, а онда је откри-
вено, уз помоћ других суседа, да је Лорин отац раних триде-
сетих година у Берлину био члан Комунистичке партије. 
Лора је имала само петнаест година кад су јој родитељи од-
ведени, али јој је спас од логора стигао тако што се за њу 
заложио седамнаестогодишњак из Хитлерове омладине који 
ју је претходно дуго облетао. Ипак, тај момак је Лору добио 
на употребу тек као поклончић од свог оца, високорангира-
ног локалног нацисте, који ју је први силовао. Иживљавајући 
се на њој викао је, „а ово ти је за оца комуњару!”

Лора је говорила Бригити да је мрзела нацисте, али и 
„обичне људе” којима је била окружена у Гљивицама, тобоже 
побожне и добронамерне. Месецима пре уласка совјетских 
војника у град почетком 1945. године, кружиле су гласине о 
зверствима која ће догодити у свакој кући и свакој породици. 
Нацисти су приватно често и сами тако говорили, а јавно су 
гонили по граду, и чак вешали, преносиоце „лажних вести” 
као малодушне дефетисте, издајнике вољеног Фирера. Но кад 
је почело бомбардовање предграђа, нацисти су први побегли 
на запад према мостовима на Одри. И неких дванаест година 
касније, причајући са Бригитом, Лора се згражавала догађаја 
којима је присуствовала у Гљивицама током последњих десе-
так дана пре него што су совјетски војници запосели град. 
Обични људи су упадали у станове суседа и пљачкали их, на 
очи понеког изнемоглог старца кога његови нису могли или 
нису хтели да поведу са собом у бежанију, често таљигама и 
сељачким колима, према Рациборжу на Одри. У свакој кући 
су се у ватру бацале слике Хитлера, кукасти крстови и легити
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мације нацистичког доба. Мушкарци су учили како да изго-
воре товарищ, а жене вежбале како да се православно крсте 
с десна на лево.

Најужаснија сцена се Лори приказала кад је, изгладнела, 
са другима потрчала у пљачку једног напуштеног теретног 
воза с намирницама. Неописив грабеж и туче. У једном за-
мандаљеном вагону су готово људски запомагале жедне кра-
ве и волови. Два младића су разбила браву, можда из мило-
срђа. Стока је нагрнула из вагона и падала низ насип ломећи 
ноге и сумануто урлајући. Обезнањене краве су се ритале и 
копрцале у хрпи. Тада је Лора видела другог младића, кога је 
добро познавала, како прилази једној крави на коленима и 
пијуком јој разбија главу. Још два ударца су јој распорила тр-
бух. Из утробе је избијала сладуњавосмрдљива пара. Лора је 
почела да повраћа и пре него што је видела младићеву стари-
ју сестру како прстима чупа срце и друге органе из краве, па 
баца крваву масу у џак. „Четири месеца нисмо видели месо”, 
чула је Лора женино мумлање.1

И Лора и Бригита су дуго гледале у под. „А после, кад су 
Руси ушли, шта је било?”, запитала је Бригита. Лора ју је од-
сутно гледала. „Немој то да ме питаш… али ћу ти рећи нешто 
о нама Немцима. У данима одмах после доласка руских тру-
па, многи су трчали до најближег војника да прокажу неког 
суседа кога су познавали целог живота… схваташ, наравно, 
да ниједног Јевреја тада већ одавно није било у Гљивицама”.

4.
Од своје шесте године, па до 1968, кад је напунила четр-

наест година, Кармен је редовно похађала школу и била про-
сечан ђак. Та просечност може да се тумачи као збир чудних 
– неких лоших, неких повољних – околности у којима је од-
растала. Почевши од њених ситних година, пете или шесте, 

1 Горњи пасус је адаптација једног одломка у књизи Хорста Биенека [Horst 
Bienek], Zeit ohne Glocken, 1988. (Време без звона; дело није преведено на српски 
језик).
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често се дешавало да Бригита увече изгрли и изљуби Кармен, 
ушушка је у постељи, и онда изађе заједно са Лором и не 
врати се пола ноћи. Мада би јој мајка прошапутала у загрља-
ју да је она близу и да ће кратко остати, Кармен – мада се није 
плашила мрака и ретко имала ружне снове – осећала се са-
свим самом на свету кад би се ноћу пробудила, а мајке није 
било. Тада би себе успавала тихим плачем. Такође, неретко 
се дешавало да је разне „тете”, мајчине познанице, сачекају 
после школе и одведу у своје станове, а тамо би упознала 
разну децу, мушкарце, псе, мачке и папагаје тих жена.

С друге стране, водиле су је Бригита и Лора на разне тајно-
вите политичке састанке студената које је инспирисао „црвени 
Руди” Дучке [Dutschke], па и уличне демонстрације, које су во-
дили они најрадикалнији. Међу њима су биле и многе младе 
жене из грађанских породица којима се Бригита дивила, често 
против своје воље. Оне су се пак трудиле око Кармен, нарочи-
то због њене боје коже, ретке у северној Немачкој тог времена. 
А Лора је још од својих година у Гљивицама, највише под ути-
цајем оца, замрзела немачку државу и то се није много проме-
нило кад се Немачка после рата преобратила, стварно или на-
водно, у демократску државу. Убеђивала је Лора Бригиту, а све 
је то Кармен пажљиво слушала, да је сваком ко има очи, уши 
и неиспран мозак јасно да је капиталистичка савезна републи-
ка, пуна америчких војника и оружја, као и многих привидно 
реформираних нациста, трула и неправична.

Првих дана априла 1968. године, Бригита, Кармен и Лора 
су се уселиле у већи и комфорнији стан на трећем спрату 
зграде бр. 36 у уличици Кастаниен – тридесетак метара од 
улице Давид, крцате баровима и бурдељима, а седамдесетак 
метара од самог Репербана, већ тада чувеног и озлоглашеног. 
У приземљу њихове зграде радио је „салон за шведску масажу 
и тетоважу” у коме су се Бригита и Лора смењивале у улози 
Madame. Као већ скоро четрдесетогодишње подводачице, две 
жене су зарађивале много више него раније, а изузев двојице 
смркнутих избацивача, морнара из Норвешке („Викинга”), у 
минибурдељу је владала безбедна и готово пријатна женска 
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атмосфера, без превише пијанчења и дрога. Две жене се нису 
плашиле полиције, јер су имале спреман одговор – новац и 
секс. Више би им било непријатно да у „салон” набаса неко 
са политичких митинга и прокаже их. Тврде левичарке, које 
су им импоновале, биле су толерантне у вези са свакојаким 
сексом и дрогама, али строге пуританке у погледу проститу
ције и предузетништва у њој. А да буду искрено прихваћене 
на демонстрацијама, или бар да им се то убедљиво привиђа, 
било је психолошки важно Бригити, и још више Лори. Повре-
меним левичарством су две жене свесно бежале из пони
жавајућег и заглупљујућег загрљаја Репербана.

Ипак се прагматична Бригита није толико стидела свог 
салона да га не употреби као место прославе четрнаестог ро-
ђендана своје кћери. Намерно су се Бригита и Лора потруди-
ле да Кармен сама позове све госте, махом своје вршњаке, не 
обазирајући се на морална схватања њихових родитеља. Те 
вечери, 10. априла 1968, Кармен је пила шампањац, отварала 
поклоне и лудо играла. Леђа су јој била гола, с две интересант-
не тетоваже. Свет је био њен. Како су часови пролазили, по-
стало јој је све јасније да се заљубила у свог школског друга 
Ханеса [Hannes]. За неверовати је да јој је то била не само 
прва, него и последња, љубав у животу. Памтила је Кармен тај 
драги датум све до свог самоубиства осам година касније.

5.
Бригита и Лора памтиле су датум и зато што се следећег 

дана, 11. априла, у Берлину догодио атентат на Рудија Дучкеа. 
Касније нису могле себи да опросте што нису одмах отпуто-
вале у Берлин и биле у маси од око 2500 љутитих левичара 
који су демонстрирали пред зградом Шпрингерових новина 
„Билд”: оптуживали су тај ултрадесничарски таблоид да је 
покличима попут „елиминисати црвену банду” навео пси-
хички лабилног молера Јозефа Бахмана [Josef Bachmann] да 
изврши атентат. Демонстранти су бацали камење и Молотов
љеве коктеле на Шпрингерову зграду и палили аутомобиле 
новинара.
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Следећих дана су се и у Хамбургу догађале демонстраци-
је и покушаји блокаде доставе разних Шпрингерових издања. 
Не само Бригита и Лора, него и Кармен и Ханес, били су при-
сутни на неколико демонстрација, од којих су се неке претво-
риле у туче с полицијом. Из једне од ових су Лора и Ханес 
изашли окрвављених глава, мада са безопасним ранама. Кар-
мен није била блентави девојчурак и то што су Ханесови пла-
ви увојци били мало крвави није на њу оставило богзнакакав 
утисак. Једноставно, она га је волела без да он буде некакав 
херој. Обострана љубав се продубљивала, док није постала 
зависност, опсесија. Били су истих година и чак физички по-
мало личили, изузев боје коже. Једно другом су говорили да 
су близанци са три континента – Европе, Америке и Африке. 
Нико у њиховој hauptschule, средњој школи најнижег ранга, 
није ни покушао да се с њима дружи, а камоли флертује.

Ханес се родио крајем 1953. године у Фленсбургу, на дан-
ској граници. Мајка му је била поносна, прсата Немица из 
села близу тог града, а отац снажан, плавокоси Данац из 
Одензеа [Odense], физички радник који је много читао. Кад 
је Ханесу било три године, породица је прешла у Травемунде, 
где му је отац добио пристојно плаћен посао надзорника ис-
товара у луци. Међутим, убрзо је био стравично обогаљен у 
несрећном случају. Лоше је лечен и годину дана касније је 
умро. Исте године се Ханесова мајка преселила са синчићем 
у Хамбург, где је нашла посао у једној великој млекари. Ми-
рис млека јој је било близак и драг, јер је од детињства музла 
две краве својих родитеља у селу код Фленсбурга. Ханес се 
једва сећао оца, али му је мајка често говорила да је то био 
паметан и леп човек, и да ће он, кад одрасте, бити налик. И 
заиста, кад му је било неких десет година, Ханес је од зави-
дљивих дечака у школи добио надимак „цакани плавушан”. 
А док се сам враћао кући после школе, често се дешавало да 
неколико девојчица, у групици, иде за њим и покушава да 
привуче његову пажњу. Он се није освртао, већ тада је био 
озбиљан и замишљен. Упркос тога што је био здрав и добро 
развијен, презирао је фудбал и друге игре. У дванаестој годи-
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ни почео је да пише песме, а баш на четрнаести рођендан, 3. 
новембра 1967. године, хамбуршки дечји часопис Drache (Змај) 
му је објавио подужу песму „Лајка, жртва”. Радило се о керу-
ши Лајки, која је 3. новембра 1957. године угинула у Спутњи-
ку 2 неколико часова после лансирања тог сателита; њој је 
тада било око две године, а Ханесу тачно четири. У песми, 
тринаестогодишњи Ханес написао је да као што нико малу 
Лајку није питао да ли жели да умре за „прогрес човечанства”, 
тако ни њега нико никад ништа не пита, нити ће га икад 
питати. О совјетским сателитима Ханес је у школи претходно 
чуо на часу професора Х. О њему се зуцкало да је истеран са 
хамбуршког универзитета у најнижу средњу школу зато што 
је заговарао да студенти радикализују идеје његовог франк-
фуртског левичарског професора филозофије Херберта Мар-
кузеа [Marcuse].

Кармен и Ханес су од десете године били у истом одељењу 
у школи. Пошто су обоје приметили да су „другачији” – она 
по боји коже, он по усамљеништву – неприметно су пазили 
једно на друго у многим ситним стварима, а да о томе нису 
никад разговарали. Обоје су се стидели да признају и себи 
колико су били свесни бивања оног другог. Први, сваком сем 
њој невидљив, корак учинио је Ханес тиме што је написао 
песму о себи као жртви, осећајући, знајући, да ће Кармен са-
осећати. После часа на коме је његова објављена песма про-
читана, баш на Ханесов четрнаести рођендан, Кармен га је 
кришом пратила кад је излазио из школе, а онда га је на сле-
дећем углу некако пресрела. Стајали су, једно према другом, 
обоје збуњени и мало престрашени. Затим се Кармен охра-
брила и рекла да је професора Х. видела на неколико леви-
чарских политичких састанака, а и он њу и њену мајку; и да 
са професором Х. има прећутни договор да се у школи не 
познају; и да жели да он, Ханес, све то зна, да то могу да буду 
опасне ствари. Ханес је ћутао и желео да пољуби њене, чини-
ло му се, дивне усне. Онда га је она загрлила и пожелела му 
срећан рођендан; он је осетио да му се мозак мути и читава 
утроба некуда креће. Мало ју је одгурнуо и обоје су се нерво-
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зно насмејали. Пре него што је одјурила, зграбила га је за ми-
шице и рекла: „Позивам те на свој рођендан, запамти, 10. 
априла следеће године! Дођи! А дотле пиши песме о мени, без 
помињања неке кучкице Лајкице! Много сам љубоморна!”. И 
отрча, дечје, у белим доколеницама које су пристајале њеним 
вижљастим ногама боје кафе с мало млека.

6.
Бригита је прихватила Ханеса као свог рођеног после че-

трнаестог рођендана своје ћерке, јер то двоје „деце” ни дивљи 
коњи не би могли да раздвоје (како је тих дана певао Мик 
Џегер на концерту Стоунса у Хамбургу). Коначно се две го-
дине касније Ханес преселио код Кармен, и делио с њом, без 
противљења Бригите и Лоре, собичак у салону. Пре тога се 
тешко посвађао с мајком којој се све то није нимало допадало. 
Много више од присуства „герли” и њихових муштерија у 
салону, бринула су је Ханесова све екстремнија политичка 
убеђења. Јер то су била озбиљна убеђења, а не дечачке глупо-
сти и хвалисање.

И заиста, већ са њихових седамнаест година, захваљујући 
памети и озбиљности, Кармен и Ханес су били прихваћени 
на све тајнијим састанцима све екстремнијих левичарских 
активиста – и то независно од Лоре, а поготову Бригите. По-
литичка сиатуација се захуктавала нарочито после хапшења 
Андреаса Бадера [Andreas Baader] у априлу 1970. године и 
његовог оружаног ослобађања месец дана касније уз помоћ 
Улрике Мајнхоф, Гудрун Енслин [Ulrike Meinhof, Gudrun 
Ensslin] и неколико других чланова тих месеци формиране 
Фракције Црвене армије [Rote Armee Fraktion, РАФ]. Од тада, 
Кармен је својој опсесивној љубави према Ханесу постепено 
прикључивала идолатрију према Улрики Мајнхоф. Свашта је 
сазнала о њој: да је из еминентне универзитетске породице; 
да је и сама високо образована; да је била члан забрањене 
Комунистичке партије Немачке касних педесетих година; да 
је сјајан и храбар новинар; да је била присутна кад је Шприн-
герова зграда нападнута после Бахмановог атената на Дучкеа 
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– чак се говорило да је својим бритким чланцима на известан 
начин приморала лабилног Бахмана на самоубиство те, 1970, 
године; и да је са Бадером, Енслин и другим члановима РАФа 
тајним каналима отишла у Јордан у герилски камп ПЛО. Све-
му томе су се и Ханес и Лора дивили, али је Кармен ишла 
даље и чудније. С једне стране, Кармен је уздизала приврже-
ност револуционарној борби (како се тада говорило) Улрике 
Мајнхоф, оличене у томе да је помажући Бадеру и одлазећи 
у Јордан напустила своје двоје мале деце, а са друге стране је 
својим поступцима тих година Кармен недвосмислено пока-
зивала колико дубоко жели дете са Ханесом.

И тако, 8. октобра 1973. године, са својих деветнаест го-
дина, Кармен је родила кћер. Боја коже нове Хуберове имала 
је нешто више млека у себи од мајчине беле кафе. А мајка би 
била још срећнија да је родила дан раније, баш на рођендан 
Улрике Мајнхоф. Ханес се сложио да новорођенчету име буде 
Улрике, али је у себи мислио да његова Кармен, његова једи-
на, иде предалеко и да је немоћан да се томе супротстави. 
Дете се родило у Штутгарту, зато што су се упркос Ханесовог 
неслагања – додуше веома смирено изреченог – тамо пресе-
лили ускоро пошто су Бадер и Мајнхоф пребачени у тамошњу 
затворску тврђаву Штамхајм [Stammheim].

7.
Још пре хапшења Улрике Мајнхоф јуна 1972. године у Лан

генхагену, источно од аеродрома у Хановеру, Бригита је из 
страха одлучила да се повуче из политичког активизма, али 
је и даље понекад помагала као курир и потрчко на кога се 
могло ослонити. С друге стране, Лора је прешла у скривено 
сувласништво салона и одселила се из њега дубље у подземље, 
учествујући у све озбиљнјим акцијама. А Кармен је данима 
очајавала после хапшења Улрике. У РАФу се знало да је Ул-
рику и још једног њиховог члана полицији издао јатак који је 
био стекао њихово поверење кријући америчке дезертере, нај-
чешће црнце. Кармен је успела да од свог јединог директног 
контакта у РАФу сазна адресу тог јатакаиздајице у Ланген-
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хагену и тамо одвукла Ханеса на својеврсно поклоњење Улри-
ки, то јест, намеравајући да својим пиштољем убије издајника. 
Пошто је полиција поставила заседу, Кармен и Ханес су једва 
избегли да и сами буду ухваћени. Због те неодобрене акције, 
умало да нису били елиминисани. Спасао их је сам Андреас 
Бадер, наредбом из затвора, преко својих адвоката. Бадер је 
наиме волео луде и одважне акције, укључујући оне које су 
биле бескорисне. На пример, док су други чланови РАФа (па 
и Лора, Кармен и Ханес) ради напада на банке углавном кра-
ли аутомобиле марке BMW – тако да су те аутомобиле у Не-
мачкој прозвали БадерМајнхофкола [BaaderMeinhofWagen] 
– сам Бадер је радо крао ретке италијанске тркачке моделе, 
чак за само једну страховито брзу вожњу ноћу.

Међутим, ко би други ако не један помодни и површни, 
наводно левичарски, француски филозоф да се упусти у ру-
гање „миту” о Бадеру говорећи за њега, после посете у затво-
ру Штамхајм, “Quel con!” – са значењем „каква будала” (али 
и „каква пичка”). Посета се догодила 1974. године, за време 
колективног, дугог и озбиљног, штрајка глађу чланова РАФа, 
који је организовао управо Бадер и током ког је један затво-
реник, Холгер Мајнс [Holger Meins], умро 9. новембра упркос 
присилном храњењу.

Искусна Лора и млади Ханес нису се никоме дивили. Ни
ти су били, као ни Кармен, у правом смислу разбојници, мада 
су већ у то време сви неколико пута били близу тога да, ма-
скирани, тешко повреде нечијег телохранитеља или шофера 
током отмице, или портира неке банке током пљачке. Дубоко 
су веровали, као уосталом и власница минибурдеља Бригита, 
да је немачка држава трула и да са благословом свог америч-
ког покровитеља не само да крије бивше водеће нацисте, него 
им омогућава високе положаје.

8.
Смрт Улрике Мајнхоф у затвору Штамхајн 9. маја 1976. (у 

њеној 41. години) донела је, или је требало да донесе, велику 
срамоту немачкој држави. Наиме, објављено је да је извршила 
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самоубиство вешањем убрусима у својој самици, мада су адво-
кати и други познаваоци услова у затвору тврдили да ниједан 
затвореник није имао више од једног убруса и да су ћелије 
биле претресане свакодневно. Многи у РАФу и ван њега, у 
Немачкој и широм Европе, били су ужаснути, али сигурно 
нико није био очајнији од Кармен Хубер. Сатима је сумануто 
ходала по станчићу у Штутгарту, седела згрчена у углу собе и 
неколико пута ударала песницама у зид. Ханес је седео за ку-
хињским столом, само донекле згранут, држећи у крилу упла-
шену двоипогодишњу Улрику. Ханес је обожавао Кармен и 
дубоко је схватао. Међутим, био је рационалан и није себи 
дозволио да игнорише своју често савршену инту ицију: пред-
осећао је да ово слути на почетак краја – краја много чега.

Кармен је коначно села за кухињски сто. Руке су јој се тре-
сле. Као да се спремила за њихову прву свађу. Као да није пред 
собом видела своју ћерчицу Улрику и њене пружене ручице. 
И као да није видела Ханесове забринуте, одане очи. Почела је 
релативно смирено говорећи да је Улрике можда заиста извр-
шила самоубиство, али да је за то крива љубоморна гуја Гудрун 
Енслин, Бадерова „девојка”, која је испод жита оговарала Ул-
рику као сувише слабу и мекану. Ханес је знао за те приче, али 
им није веровао; ћутао је. Кармен га је ледено гледала и нагло 
викнула, „али ићи ћемо сви троје на сахрану у Берлин!” Ту 
настаје права свађа током које Кармен виче и ри да, а Ханес 
објашњава, коликогод може смирено, да би то било веома опа-
сно. Чак и у фантомкама, које ће многи носити на сахрани, 
могу бити ухапшени, и шта онда са малом Улриком? (Кармен 
тврдоглаво није одобравала деминутиве за ћерчицу.) Ништа од 
тога Кармен није уважавала; преконоћ је постала лоша мајка, 
лоша животна сапутница и још лошији револуционар. Отишла 
је тако бесмислено далеко да је свог вољеног Ханеса оптужила 
да је болесно љубоморан на мртву Улрику. Касно те ноћи, ипак 
су заспали у истој постељи обоје грлећи малу Улрику.

Неколико дана каснје, Кармен је оставила Ханеса самог са 
детенцетом и отпутовала у Берлин. На гробљу у кварту Ма-
риендорф, 16. маја 1976, сахрањена је Улрике Мајнхоф. Чети-



93

ри хиљаде људи присуствовало је сахрани и оптужило немач-
ку државу у Улрикино име за бруталност, лаж и нацизам.

А мање од месец дана касније у Штутгарту, 10. јуна пред 
зору, Кармен се искрала из постеље у којој су спавали Ханес и 
Улрике. Тихо је напустила стан и ходала десетак минута пустим, 
прохладним улицама. „Липе не миришу овог пролећа”, ре кла је 
у себи. Попела се на надвожњак који је ра није изабрала и одатле 
се бацила под први тутњајући камион. Било јој је два десетдве 
године. У крви јој нису нађени ни алкохол ни дроге.

Кад га је два часа касније мала Улрике пробудила, Ханес 
је, стојећи бос у кухињи, прочитао следећу поруку: „Одлазим 
не из очаја него зато што више ништа не разумем. Али знај 
да те волим заувек, душо моја, неупоредиво више од обе Ул-
рике. Твоја Кармен ххх”. Додала је: „Желим да будем креми-
рана. Проспи мој пепео у Елбу у Хамбургу где смо се срели. 
Извини, извини”. Рукопис је био сталожен и читак, та рука 
није дрхтала.

Касније те године, 8. октобра 1976, у Хамбургу, на трећи 
рођендан мале Улрике, Ханес ју је с љубављу предао њеној баки 
Бригити на чување и бригу. Следећег дана у зору, Бригита, 
Лора, Ханес и мала Улрике полако су, кроз своје прсте, просули 
пепео из урне коју је донео Ханес у средњовековни канал Кер-
видер [Kehrwieder]. Из тог канала вода тече у Елбу (на месту где 
је у јануару 2017. године отворена велелепна „Елфи” [Elphi], нова 
хамбуршка филхармонија) и том широком, уморном, инду-
стријском реком наставља у сиво и хладно Северно море.

Бригита је тада имала четрдесетседам година и била чу-
вена као „Репербан 151” међу морнарима и рок музичарима 
из целог света, оних с довољно новца и жудње. На тој адреси 
имала је шлезијски ресторан (идеја скривене сувласнице 
Лоре), невероватан бар и велики легални бурдељ.

9.
У пролеће следеће, 1977. године, оне у којој се догодила 

бурна „немачка јесен”, Ханес и Лора су се договорно са пре-
осталим члановима РАФа активирали на одговорнијим по-
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зицијама у мање познатим, али савезничким, „Револуционар-
ним ћелијама” [Revolutionäre Zellen, РЗ] – убитачној групи 
урбаних герилаца, која је између 1973. и 1995. године изврши-
ла скоро двеста разноврсних напада по целој Немачкој.

Разни догађаји су претходили „немачкој јесени”, од којих 
су неки разјарили чланове екстремних група и узнемирили 
чак и многе умерене левичаре. Сазнало се, на пример, да је 
члан РАФа Герхард Милер [Müller] „сломљен” на крају свог 
штрајка глађу од 145 дана 19741975. године, тако што му је 
дат имунитет за убиство једног полицајца 1971. године под 
условом да оптужи Бадера, Мајнхоф, Енслинову и ЈанКарла 
Распеа [JanCarl Raspe]. Ослобођен је нешто касније, добио је 
нов идентитет и пола милиона марака, и пресељен је у С.А.Д. 
У вези са суђењем четворки РАФа у затвору Штамхајм, које 
је почело 21. маја 1975, неколико новина је писало о нелогич-
ностима и противуречностима у исказима сведока које је по-
лиција уцењивала. Критиковано је и то што је Бундестаг на-
прасно донео драконске мере којима је онемогућено неколи-
цини адвоката оптужених да их бране. Штавише, немачка 
држава и политизовано судство нису желели да нађу никог 
другог до Зигфрида Бубака [Siegfried Buback] да буде главни 
судија на процесу у Штамхајму – а он је не само био активни 
члан Наципартије пре и за време Другог светског рата, него 
је две године раније изјавио часопису „Штерн” [Stern] да „осо-
бе попут Бадера не заслужују правично суђење”.

Атентат на Зигфрида Бубака извршила је такозвана „друга 
генерација” РАФа, називајући своју крваву освету „јавним ка-
жњавањем”. Раног априла 1977. године, Бубак је убијен у ауто-
мобилу на једној раскрсници у граду Карлсруе [Karl sru he], за-
једно са својим шофером и телохранитељем, док су че ка ли да 
се промени црвено светло. (Од тада за државнике, „државнике” 
и друге моћнике широм света сигнализација не постоји.)

Кобна јесен се приближавала. Крајем јула 1977, убијен је 
пред својом кућом у Оберурселу [Oberursel], двадесетак ки-
лометара северно од Франкфурта на Мајни, Јирген Понто 
[Jürgen Ponto], председник Дрезденске банке (Dresdner Bank); 
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у овом случају, покушај отмице је омануо. Једна од две уче-
снице у атентату била je Сузане Албрехт [Susanne Albrecht], 
млађа сестра Понтове кумице. (Албрехтови су били богати 
рођаци жене у чијој је радњи Бригита радила педесетих го-
дина у Манхајму, у време кад је родила Кармен.)

Права немачка јесен почела је у понедељак, 5. септембра, 
1977, кад је РАФ у Келну у крви отео Ханса Шлејера [Hanns 
Martin Schleyer], а завршила се у уторак, 18. октобра, близу 
Милуза [Mulhouse] у Француској кад је он убијен. РАФ је па-
жљиво изабрао Шлејера као мету. С једне стране, он је као 
председник Немачког удружења послодаваца био један од 
најмоћнијих индустријалаца у земљи; но са друге стране, 
имао је нацистичку прошлост као бивши SS Untersturmführer 
(потпоручник). Међутим, РАФ је изгубио симпатије неких 
због тога што је Шлејеров конвој заустављен тако што је Зи-
глинде Хофман [Sieglinde Hofmann] гурнула дечија колица 
пред његов аутомобил. У колицима је било неколико митра-
љеза којима су она и саучесници убили три полицајца, шофе-
ра и телохранитељe. (Хофман је нестала после отмице, али је 
11. маја 1978. ухапшена у Југославији са још три члана РАФа. 
Међутим, сви су ослобођени и авионима пребачени у разне 
земље. Две године касније, Хофман је поново ухапшена у јед-
ном скровишту РАФа у Паризу.)

Током та четрдесеттри јесења дана, много шта још се до-
годило. После отмице, у замену за неозлеђеног Шлејера тра-
жено је ослобођење једанаест чланова РАФа у затворима, 
укључујући оне у Штамхајму – безуспешно, јер је канцелар 
Хелмут Шмит [Helmut Schmidt] одуговлачио, зато да би омо-
гућио невиђену полицијску хајку широм Немачке и у окол-
ним земљама. Затвореници у Штамхајму су држани у потпу-
ној изолацији у својим самицама, уз веома репресивне мере. 
Одговор чланова РАФа и њихових савезника Шмиту била је 
отмица авиона Луфтханзе 13. октобра 1977. (лет 181 са Мајор-
ке за Франкфурт, са осамдесетшест путника) од стране чети-
ри члана Популарног фронта за ослобођење Палестине, које 
је предводио Зохаир Јусеф Акаче [Zohair Youssef Akache]. Тра-
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жено је ослобођење вођа РАФа и два Палестинца у турском 
затвору, што је Шмит поново одбио. Авион је слетео неколи-
ко пута: Рим, Кипар, Дубаи, Аден. Тамо је, 16. октобра, убијен 
„недовољно кооперативни” пилот и тело му је избачено на 
писту. Под командом копилота, авион је затим одлетео за Со-
малију и слетео у Могадиш. Коначно, неколико минута после 
поноћи 18. октобра, ГСГ 9, елитна група немачке федералне 
полиције, продрла је у авион на писти и у седмоминутној ак-
цији, „елиминисала” сву четворицу отмичара и спасла све 
путнике неповређене.

Пола часа касније, затвореници у Штамхајму су на својим 
радиоапаратима чули извештај о успешној акцији у Могади-
шу. Током те исте ноћи 18. октобра, касније назване „ноћ смр-
ти”, самоубиство су извршили Бадер (метак у главу изнад 
кичме, излаз метка на челу), Енслин (вешање жицом из гла-
сноговорника) и Распе (метак у главу, умро следећег дана). 
Сво троје су били тридесетих година. Управа затвора није 
могла да објасни како су затвореници добили пиштоље. И у 
многим другим детаљима, сумњива су била сва три самоуби-
ства, највише Бадерово. Каснија независна балистичка ана-
лиза доктора Роланда Хофмана [Hoffman] је показала да је 
вероватноћа самоубиства статистички занемарљива. Такође, 
16. октобра Гудрун Енслин послала је поруку свом адвокату 
да „предосећа да ће бити ‘самоубијена’ као Улрике”. Мишље-
ње многих некорумпираних левичара широм Европе било је 
да је специјална јединица немачког тужилаштва и полиције 
искористила еуфорију обичних људи због Могадиша да ели-
минише затворенике у Штамхајму исте ноћи – чак по цену 
грешака у поступку „елиминације”.

Касније истог дана, Шлејер је убијен близу Милуза у Фран-
цуској, десетак километара од Рајне и границе Немачке. Сле-
дећег дана, 19. октобра, отмичари су саопштили, путем писма 
француском дневнику Libération (основао га је Сартр 1973. 
године), да је Шлејер „елиминисан” и „тако завршио свој жи-
вот достојан презира”. Написали су и где полиција може да 
нађе његово тело (у пртљажнику једног зеленог Аудија 100).
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10.
Шест година касније, 1983. године, у Штутгарту је отворе-

на хала, са капацитетом од 15500 гледалаца, за музичке и 
спортске догађаје. Названа је Hanns-Martin-Schleyer-Halle. 
Адреса хале је Mercedesstrasse 69. У истој улици у броју 100 је 
музеј Мерцедеса. Шлејер је дуго година био у самом врху ове 
моћне компаније, а она очигледно цени свог мученика  – ди-
ректора, индустријалца, капиталисту, бившег Хитлеровца. 
Такве ситнице нису сметале либералцу Елтону Џону да од-
ради распродат концерт у тој хали 2009. године.

Ханес је међутим посетио халу много раније, већ 1983. 
године. Заправо, ушуњао се у њу током преподнева на дан 
кад је хала требало да увече буде свечано отворена. Кад је 
нашао помпезну таблу која је величала Шлејера, помокрио се 
на тло пред њом. Нико никад раније није рекао за Ханеса да 
је простак. Напротив. А ово је била неопрезна и неодобрена 
акција, но мржња према свему што је Шлејер у животу пред-
стављао надвладала је Ханесову много година клесану вој-
ничку дисциплину и оштро разликовање ризика који вреди 
од оног који је сулуд. Мокрећи, мислио је на Кармен и на 
Лору, и осећао се глупо и беспомоћно…

А Лора, поштена, добра, храбра „тетка Лора”, која је волела 
Кармен и Ханеса искрено и простосрдачно као своју де цу, по-
гинула је 1982. године у својој педесетитрећој, током неуспелог 
покушаја једне групе у Револуционарним ћелијама да отму 
управника затвора у Швалмштату [Schwalmstadt], близу Касе-
ла [Kassel] – затвора посебно омраженог још од средине 1970
их година од Бадера, Мајнхоф и осталих у РАФу.

Годину дана после глупости у хали Шлејер, августа 1984, 
Ханес је био одговоран и за неуспех своје Револуционарне ће-
лије у покушају пљачке филијале једне велике банке у Каселу. 
Један јатак их је одао. Тај је био друг из школе Ханеса и Кар-
мен. Чак је био присутан на прослави четрнаестог рођен дана 
Кармен у Хамбургу, 10. априла 1968, кад је она играла само са 
Ханесом. Људско памћење осећања младих година је неверо-
ватно. Ко зна, касније је мислио Ханес, који је гарантовао за 



98

тог човека, иначе скромног и честитог предузетника, можда 
је од тада био љубоморан или завидљив? А на чему је могао 
да завиди Ханесу? На самоубиству Кармен у двадесетдругој 
години живота? На годинама скривања и унапред изгубљеној, 
сулудоидеалистичкој борби? Какогод, полиција је била у за-
седи. У пуцњави, попут оних на Дивљем западу, Ханес је убио 
једног полицајца и тешко ранио другог. Осуђен је на доживот-
ну робију и додатних петнаест година, што је значило да ни-
када не може да буде ослобођен. Тада, 1985. године, Ханесу је 
било само тридесетдве. Заточен је баш у затвору Швалмштат.

11.
Улрике, кћер Кармен и Ханеса, 8. октобра те исте 1985. 

напунила је дванаест година. Рано у рођенданско јутро, отво-
рила је писмо од свог оца које јој је он дао на руке за овај дан 
пре годину и по. Дуго га је читала. „Најдража моја мала Уши, 
грлим те чврсто и љубим твоје велике, паметне, тамносмеђе 
очи које си наследила од своје Маме. Сећаш се да сам ти ово 
писамце, као и оно претходно за твој једанаести рођендан, 
дао кад смо се видели у Л. јула прошле године. Као и за про-
шлогодишње, и за ово писмо сам те молио да га отвориш тек 
кад му дође време. Време му је у твоје „данас”, на твој двана-
ести рођендан. Сигуран сам да га ниси отворила раније. И 
сигуран сам да си га отворила у рано јутро. (Све то под усло-
вом да га полиција у међувремену није нашла, ишчупала га 
од тебе и испитивала те о њему на свој благи начин. Ако се 
то десило, знам да си била храбра.) Кад сам писао ова два 
писма и дао ти их у Л, предосећао сам да ће се велико зло 
догодити током нечега што сам желео да урадим месецдва 
касније. Не морао, него желео, запамти! И не само предосе-
ћао, него некако знао. Одавно ниси чула од мене, бака ти је 
можда већ рекла или да нисам жив или да сам једва жив у 
некој тамници… потписујем ово речима сличним оним о ко-
јима сам ти говорио кад смо се видели, а које ми је наша 
Кармен оставила у свом опроштајном писму: знај душо моја 
да те волим заувек. Извини, извини. Твој тата Ханес”.
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Тако је јутро почело дубоко замишљеној Улрики. Писмо 
је сакрила и ни реч о њему није прозборила баки. А Бригита 
јој је купила скупе поклоне који уздржаној Улрики нису мно-
го значили. Још мање је на ту озбиљну, могло би се рећи стар-
малу, девојчицу оставила утисак прослава у луксузном ресто-
рану с погледом на Биненaлстер [Binnenalster], тако далеко од 
Репербана. Одбила је да позове било кога из свог разреда. 
Бригита никад није успела да докучи да ли је се унука стиди.

Током претходнх година, Улрике је добијала неодређене 
одговоре од баке Бригите на питања о својим родитељима. 
Слушала је о љубави која је „била од њиховог рођења, као из 
бајке”, о њиховом поштењу и храбрости, и о њој, Улрики, као 
вољеном плоду. Како је расла, учила и слушала, Улрике је све 
мање веровала у те приче, поготову о мајци Кармен које се 
није уопште сећала. Оца је видела само једном као дете које је 
у стању да памти – кад јој је било непуних шест година, лета 
1979. Зналачки прерушен, наоружан, Ханес се тада увукао у 
Хамбург и отишао у једно од скровишта Лорине групе, у ру-
жној улици Штајндам [Steindamm] близу главне железничке 
станице. Тамо је у једно праскозорје, мењајући неколико так-
сија као на филму, стигла и Бригита са Улриком. Девојчица и 
њен отац, који ју је после смрти Кармен звао Уши, имали су 
сличан, уздржан карактер, али су током тог сусрета од свега 
неколико часова разоружали једно друго, ако се тако може 
рећи. Може – и довољно је за опис блискости и љубави које 
су и Бригиту довеле до суза. Деца наводно нису способна да 
се сете догађаја пре четврте године живота, али је Уши, као у 
некој магли, видела себе како некад давно, разрогачених очи-
ју, посматра свог оца који рида, сам и бос у некој кухињи.

12.
И поред свег Бригитиног труда те вечери у ресторану на 

Биненалстеру, она није успевала да спречи своју унуку да се 
упорно враћа на њихов састанак са Ханесом претходне годи-
не у Либеку, 10. јуна 1984. Сусрет се намерно догодио на осму 
годишњицу самоубиства Кармен. Уши је имала скоро једана-
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ест година и била сталожена и разборита, те су Бригита и Ха-
нес одлучили да се отац и кћи сретну, први пут после неких 
пет година, и да јој Ханес каже све. И он је то учинио, у једном 
неприметном хотелчићу у Либеку, у драми која је трајала са-
тима, дуже од старогрчких. Говорио је искрено и истинито до 
бруталности, не скидајући очи са Уши, нити она са њега. Само 
би јој понекад узео обе руке у своје. Ни њему ни њој дланови 
нису били влажни: ни отац ни његова млада кћер нису били 
туњави слабићи. Бригита је седела у углу собе, довољно дале-
ко да обоје помно посматра без и најмањег покрета главе.

Слушала је Уши оца о безграничној младалачкој љубави, 
о присности, нежности и верности; о ужасима нацизма и ло-
горима; о тетка Лори у Гљивицама у Горњој Шлеској и њеним 
родитељима у гасним коморама у Аушвицу; о нацистима и 
њиховим наследницима у Немачкој, у добу у којем се родила 
и живи Уши („о томе нећеш чути у школи!”); о Улрики Мајн
хоф, имењакињи, и мајчиној опсесији („не криви маму за то, 
за можда неумерено дивљење храброј, умној жени!”). Кад је 
стигао до самоубиства Кармен, први пут је скренуо поглед на 
Бригиту и дуго гледао у њу, па ћутао неколико минута. „Слу-
шај, знаш већ и сама да је људски живот недокучив. Твоја 
мајка је и тебе и мене неизмерно волела. Морамо да поштује-
мо њену одлуку. То је све”.

Сво троје су дуго ћутали. Затим је Ханес дао ћерки своју 
једину, минијатурну, црнобелу фотографију Кармен и замо-
лио је да је чува. Дао јој је и два писма која је за њу написао 
с тим да их отвори тек на свој једанаести и дванаести рођен-
дан. Уши је схватила шта то значи и бацила се оцу у загрљај. 
Тихо је плакала, што је Бригита веома ретко раније видела. 
Ханес је дуго гладио ћеркину косу. Тада је већ добро знао о 
плану своје Револуционарне ћелије за напад на банку у Касе-
лу два месеца касније.

13.
Убрзо пошто је сазнала да јој је отац доживотно заточен 

у злогласном Швалмштату, Улрике је убедила Бригиту да 
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више није у стању да поднесе ни Немачку, ни Хамбург, ни 
Репербан, ни лажи професора у својој школи. Притом је има-
ла само две добре другарице, а дечаци су је слабо интересо-
вали. На журке је ретко ишла, на концерте још мање, али је 
у својој соби „до даске” слушала плоче Нине Хаген и групе 
Kraftwerk; али и Бахове свите за виолончело. Коначно се Бри-
гита сложила да Улрике оде у један интернат у брдима близу 
Интерлакена у Швајцарској. За ту земљу, био је „либералан”: 
ученици оба пола; професори из целог света; мало шта забра-
њено. Веома скуп, али не за власницу Репербана 151. Бригита 
је од 1982. године била једина власница; држава није могла да 
докаже да је бивша скривена сувласница била ИнгелореЛора, 
коју је полиција убила 1982. године, близу баш Швалмштата. 
Полицијци су претходно од доушника сазнали да је та „група 
црвених бандита”, како су о њима говорили, припремила от-
мицу управника затвора.

Тако је Улрике септембра 1986. године, неколико седмица 
пред свој тринаести рођендан, сама отпутовала у Интерлакен 
– Бригита се није усудила да пређе границу. Њено изванред-
но школовање следећих петнаест година у швајцарским шко-
лама и на универзитетима у Базелу и Берну плаћали су бив-
ши чланови РАФа који су с новим идентитетима изградили 
успешне каријере у Швајцарској. (Уосталом Немци било које 
политичке оријентације никад нису имали проблеме са тамо-
шњим властима, под условом да су финансијски потковани.) 
Како су године пролазиле, Уши је све више постајала оно што 
су њени родитељи мрзели. После интерната и гимназије у 
Интерлакену и Луцерну, успешно је завршила студије еконо-
мије и затим добила бизнис мастерс диплому у Базелу, све са 
највишим оценама. Била је, дакле, крајем деведесетих година, 
у својој двадесетпетој, скоро савршен егземплар модерне, ви-
соко образоване, у сваком погледу способне и еманциповане 
Европљанке.

Ипак, била је недовољно савршен егземплар и то би бар 
донекле умирило њене родитеље. Наиме, за разлику од сво јих 
често лицемерних вршњакиња, Уши је дубоко мрзела разне 
„бивше” – како нацисте, тако и комунисте премазане свим 
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бојама. Увидела је да су и бирократија у Бриселу и западное-
вропске владе пуне таквих људи. Нарочито је презирала ше-
здесетосмаше у политици и економији, а у неким земљама, 
нарочито Француској, Немачкој, Холандији, Чешкој, Сло
венији и Србији, и у псеудофилозофији. Познавала је „опус” 
тих људи врло добро, преко њихове деце која су студирала са 
њом и којима су се смешиле синекуре које ће добити преко 
корумпираних родитеља у Бриселу и у својим земљама.

Уши је била искључива и у другим стварима. Једини не-
мачки послератни књижевник кога је читала био је Хајнрих 
Бел [Heinrich Böll], човек који је детаљно описивао увреженост 
нациста, добро познату властима, у немачку послератну при-
вреду, јавне институције и чак судство. Одбила је и да иде на 
даље студије у Америку, мада су јој њени професори у Базелу 
обезбедили стипендију на Харварду. Додуше, ко зна, можда би 
и отишла, јер је у некој мери волела да пркоси оче кивањима 
других, и добро и лоше расположених према њој и њеним 
родитељима, да није сасвим трезвено закључила да би била 
одбијена за америчку визу због свог оца затвореног заувек у 
Швалмштату. У неким стварима, Уши није била ни мало мо-
дерна Европљанка, јер није подносила лицемере, фолиранте 
и гребаторе у личним односима ни са мушкарцима ни са же-
нама. И није могла да поднесе лупетање набубано од свепри-
сутних медија. Другим речима, није била друштвена у савре-
меном смислу. Управо због тога тражила је и добила одличан 
посао у једној од најексклузивнијих швај царских приватних 
банака, са централом на тргу испред швај царског парламента 
[Bundeshaus] у Берну. Причало се да су испод тог лепог овал-
ног трга све швајцарске златне полуге. Унутар банке, било је 
тихо, одмерено, смирено – махом по пут ње саме.

14.
Неколико година касније, дошла јој је у посету Бригита, 

која се коначно усудила да путује ван Немачке. Тако је после 
једног летовања на Мајорци стигла у Берн. Уши и Бригита се 
нису виделе пуних петнаест година и обе су се много проме-
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ниле, али не на горе, чак ни Бригита; тог лета 2001, њој је 
било седамдесетдве, а Улрики двадесетосам година. Млада 
жена је имала велики елегантан стан изнад једне јувелирнице 
у аркадама у старом Берну, на Крамгасе бр. 67 [Kramgasse]. 
Одмах се похвалила својој баки да је њен стан само тридесе-
так метара, у истој аркади, од зграде у Крамгасе бр. 49, у којој 
је, на другом спрату, становао Алберт Анштајн са Милевом 
Марић из Титела у Војводини, и то баш у време кад су сту-
пили у брак, 1903. године, и кад је он објавио своја чувена 
четири чланка 1905. године (зову је annus mirabilis, „чудесном 
годином”). Тај податак није много задивио лисицу из Репер-
бана 151, али је, кад су пошли у шетњу, дуго проучавала излог 
јувелирнице у приземљу зграде. Уши се на то доброћудно 
смејала – много је увек волела своју баку и имала разумевања 
за њу – и одвела је, како је рекла, да „ходају по злату” испред 
парламента. На фасади је писало великим словима Curia 
Confоederationis Helveticae.

Обе жене су неко време зуриле у моћну зграду и простра-
ни трг који је одисао новцем, а на коме се, због своје банке у 
близини, Улрике осећала као код куће. На крају, Бригита је 
уздахнула и рекла: „Све ово је могуће само без рата. Скупили 
су велики новац и успели да га сачувају. И своје животе. Та-
кву памет је само Бог могао да им да. А нама није”. Муњеви-
том брзином су јој у свести синули родитељи, два брата и 
мала сестра, сви страдали у Либеку у кући близу Маријине 
цркве тог кобног марта 1942, а потом и друге ратне страхоте 
које је преживела. Уши је разумела бакину замишљеност и 
саосећала с њом – онолико колико је то могуће младој особи 
са сасвим другачијим животним искуствима.

Наставиле су шетњу по пријатном времену и само седам-
десетак метара даље застале под раскошним крошњама дрве-
ћа. У дубокој сенци играо се шах масивним фигурама на ве-
ликој табли уклесанoj у тло. Око двојице играча, скупило се 
још двадесетак младих мушкараца сиромашног изгледа који 
су бучно навијали. Бригита их је неколико минута пажљиво 
посматрала и слушала, па рекла: „Ови су са Балкана, вероват-
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но Албанци, без посла. Имамо и ми много таквих око желе-
зничке станице у Хамбургу. Тај крај, нарочито Штајндам, 
променио се од времена кад си била са мном, сад је још гори”. 
Док су разговарале, Улрике је одмах привукла гладне погледе 
неколицине шахиста. Међутим, ниједан се није усудио да јој 
нешто добаци. Пре него што би неки новодошавши из гудура 
и помислио да нешто учини или добаци Швајцаркињи, ше-
стомесечни староседеоци би га строго обуздали.

Док су седеле у једном кафеу, Бригита, која је била веома 
искусна у одмеравању младих жена, дискретно је посматрала 
своју унуку. Захваљивала се Богу што јој је омогућио да по-
шаље Уши из Немачке и нарочито ван Хамбурга и Репербана 
151. Улрике је била витка, малих, високих груди и складно 
грађена на мајку и оца, но отменог, уместо бунтовничког, из-
гледа. Црте лица су јој биле правилне, Ханесове, али без ње-
гове четвртасте вилице. Од Кармен је наследила свиласту 
кожу, на чију је боју очигледно утицао, давно у Манхајму, 
Бригитин Џо из Тенесија. Прекинула ју је Уши, озбиљним 
гласом: „Знам, драга моја Бако, о чему размишљаш и шта ћеш 
да ме питаш. Не, нисам у вези и не планирам брак… Не ра-
зумем једно: зашто смо провели скоро два дана, а да не гово-
римо о мојим родитељима? Добро, о Мами, знам шта знам. 
Знам мало, али довољно да је дубоко волим… Мада ме је до-
јила с љубављу, причао ми је Тата… сећаш се оно вече у Ли-
беку кад ми је било једанаест година… али је нисам познава-
ла! Не сећам је се! То ме ужасно нервира… Како је ограничен 
људски мозак! Оно што најмање желим, а често чиним, гото-
во опсесивно, је да замишљам како је Мами било на оном 
надвожњаку у Штутгарту док је чекала камиом под који ће 
да се баци… То је моја ноћна мора… ”

Бригита није знала шта да каже. Покушала је узме унуки-
не руке у своје, али их је Уши нагло повукла. „Сувише дуго 
смо биле раздвојене… за твоје добро!”, промрмљала је Бри-
гита. Уши се прибрала и наставила: „Добро, то је о Мами. 
Али шта је са Татом? О њему ми годинама не јављаш ништа, 
а ја се не усуђујем да те питам. Јеси ли га видела? Је ли могу-
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ће отићи у Швалмштат и видети га?” Бригита је зурила у Ул-
рикине очи, па у цвеће на столу, па у очи. Осећала се кривом, 
већ годинама, што није у себи нашла довољно снаге да воли 
неумитно заточеног Ханеса као сина. Сво време се бринула 
за унуку, патила због губитка ћерке под страшним околно-
стима, усрдно водила свој прљави, веома уносни бизнис, а 
Ханес… као да за њега није марила, мада га је знала од њего-
ве четрнаесте године и одмах била свесна шта он значи и 
значиће њеној кћери. Није ли већ тада имала довољно пове-
рења у њега да омогући њихову љубав док су били готово 
де  ца? Али, али…

Рекла је унуци: „Чуј, душо. И без тог твог оптужујућег 
погледа, који боли, осећам се довољно кривом према Ханесу. 
Он је невероватан човек, идеалиста, храбар и поштен као 
мало ко. Њихова љубав је за причу. Ја га необично ценим… 
и волим. Али, ти не знаш, ти немаш појма, шта је страх. Ужа-
сан страх од полиције, од испитивања без краја, од ужасног 
психолошког мучења… Ти не знаш шта су радили са борци-
ма из РАФа! Користили су психологе са универзитета, људе 
са докторатима, да их што страшније муче. Па онда њихово 
кобајаги правосуђе! Слушај, једноставно се нисам усудила да 
пошаљем молбу да твог оца посећујем у затвору… знала сам 
да ће одмах почети да ме испитују и истражују – прво, моју 
прошлост, па онда ово и оно, па Репербан 151. Узели би ми 
све. Између осталог, ко би онда враћао дугове добрим људи-
ма у Швајцарској који су годинама плаћали за твоје школо-
вање? Ти лично не смеш да враћаш те новце ни сада, јер је 
опасно да знаш идентитет тих људи”.

Уши је устала и нагнувши се снажно и дуго грлила Бри-
гиту. Обе су плакале. Онда ју је Бригита посадила на столицу 
ближе себи и држећи је за руке наставила: „Питаш ме како је. 
Знам да је жив и да није полудео. Знаш да ће му у новембру 
бити четрдесетосам година. И даље је у Швалмштату. То је све 
што знам. Да, знам и то да није покушао штрајк глађу. Зна да 
би то било бесмислено. На ту вест, твоја генерација Немаца би 
у себи промрсила, и то на енглеском, ‘Couldn’t care less’”.
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Био је то тренутак кад је некаква неприродна и застра
шујућа језа обузела Уши. Почела је на њеном темену, па се 
преко врата спустила низ кичму, па низ удове. Захватио ју је 
ужасан страх да би могла да изгуби све што је до тада пости-
гла. Да, било је ту и стида. Али је схватила да неће, да није у 
стању, да дозволи да стид, па и љубав према оцу, угрози њен 
удобан живот. Схватила је да никад неће отићи у затвор 
Швалмштат, да никад више неће видети свог Тату.

15.
Kако су године пролазиле, Улрикин живот постајао је све 

раскошнији, али и све компликованији, и тиме тежи. Био је 
то живот који је текао кроз упоредне егзистенције двеју ра-
зличитих жена у једном телу. Једна се успешно, стрпљиво и 
амбициозно, али отмено, са мером, пела уз тајновите степе-
нице швајцарског приватног банкарства. Та је жена поседо-
вала високу аналитичку интелигенцију и личност која је била 
идеална, високо цењена, у тој нарочитој средини: непрозир-
ност без крутости и одбојне хладноће. Нико се није усуђивао 
да се удвара тој пожељној младој жени – ни мушкарци „у 
најбољим годинама” из богатих породица које су неколико 
генерација биле клијенти банке, а поготову не колеге.

Тој дотле прорачунатој и уздржаној жени, тешкоће и вр-
тоглавицу почела је да ствара, у њеним раним тридесетим 
годинама, једна страствена, дивља, погана Улрике. Почело је 
изненада и, чини се, случајно. Једне суботње вечери, после 
неког банкарског коктела, обрела се по први пут сама у бару 
једног скупог, великог хотела у Берну. Тамо је неко време ћа-
скала с једним шармантним и елегантним пословним чове-
ком из Милана, да би се, није тачно знала како, убрзо нашла 
у његовој хотелској соби. У току те ноћи, дешавале су јој се, 
и радила је, ствари за које није знала да су могуће за обичне 
људе који не глуме у порно филмовима. Док је још спавала 
ујутро, „Марио” је отишао на аеродром, остављајући јој љу-
бавну поруку и број телефона. Цепкајући поруку и буљећи у 
једну тачку, Улрике је била ужаснута – не због свега што се 
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десило, него како је то неопрезно, имбецилно учинила. Ис-
крала се из хотела и бесциљно ходала прво до катедрале, па 
се потом спустила до Aarstrasse, па поред реке Аре обишла 
бернско полуострво. Ускоро је признала себи да се не стиди, 
да је заправо открила нешто врхунско што јој је недостајало 
и да ће се потрудити да се то понови. И не само једном, него 
редовно! Али не овако… ово је крајње опасно. Ово је луђи 
руски рулет него да је отишла у Швалмштат. Она мора да 
одабере човека и да у потпуности контролише апсолутно све.

Тако је почело. Максимум анонимности и интелигентног 
планирања богате и независне младе жене која сем врхунског 
банкарства и сексуалних перверзија (неки би то космополит-
ски назвали „пријатним занимацијама”) једва да је имала 
друга интересовања. Два мала унајмљена стана у најдо
саднијим деловима периферије са женским и мушким ситни-
цама („муж ми је на путу”). Кондоми. Перике. Специјална 
шминка. Неприметна мала Хонда. Детаљно, дискретно упо-
знавање са деловима града у којима су становали и дружили 
се скорашњи млади емигранти. Поставила је правила за сво-
је „авантуре” (како је Улрике подсмешљиво назвала своје по-
духвате): само два пута месечно, по само једну ноћ; искључи-
во белци; никад два пута са истим човеком; без дрога; мини-
мум алкохола; никад не плаћати (због поноса); поподневно, 
препредено, прерушено упознавање са ждрепцемкандидатом 
на неком јавном месту, са састанком уговореним за друго ме-
сто, за неколико часова касније, и наређењем, уз осмех који 
обећава, „и да будеш чист и трезан!” Током вожње њеном 
Хондом, забрана употребе мобилног. У стану: привремена 
конфискација ждрепчевог мобилног („нећу да овде позовеш 
неког свог брата на провод”). У кревету, на поду, на столу: 
Улрике је била апсолутна dominatrix. Јутарње исте ривање (по-
сле додатног секса) усахлог ждрепца из стана у Хонду: ако је 
било потребно, с упереним дамским револвером од 22 мили-
метра с кратком цеви и са осмехом на пуним уснама, које би, 
у случају непожељног ждрепчевог њиштања, озбиљно изго-
вориле, „припази на свој смежурани курац, ово није играч-
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ка!” У колима на путу у град, млади Балканац добијао је ко-
начно упозорење: „Не враћај се у стан, никад, мој муж има 
опасне ручерде. Јеси ли ме добро разумео?”. Сви су је увек 
добро разумели одакле год да су били.

Улрике је методично довела целу процедуру до савршен-
ства. А секс је био феноменалан јер је добијала све што је 
хтела, мада је томе доприносило и њено свесрдно залагање, 
као и умешност равна оној неке искусне проститутке. Иро-
нично би рекла свом одразу у велелепном венецијанском 
огледалу: „Ниси проститутка јер те нико не плаћа, а ни ним-
фоманка, јер оне то раде много чешће. Ти си једноставно бо-
гата, успешна, размажена жена којој се могу неки ћефови!” И 
закикотала би се.

16.
Улрике је успевала да води такав живот скоро шест годи-

на. Чак и кад би јој повремено секс постао досадан, а балкан-
ске физиономије једноличне, двоструки живот на оштрици 
бријача ју је и даље узбуђивао. Међутим, оно што ју је конач-
но навело да се окане својих анонимних прљавштина, био је 
све већи презир који је, парадоксално, почела да осећа према 
својој страшљивој уздржаности у односима са мушкарцима 
у посве нормалним ситуацијама. Наиме, на летовањима и зи-
мовањима у екслузивним хотелима широм света, сретала је 
веома пожељне мушкарце у опуштеним ситуацијама као 
створеним за провод и чак емотивну везу, а понашала се од-
бојно и уштогљено. Схватила је да се због своје дугогодишње 
претеране амбиције и неприступачности у банци постепено 
срозала у ништавно, безосећајно битисање ван ње. Мада јој 
је било тек тридесетседам година, једног је дана затекла себе 
као окорелу, неиспуњену, чак несрећну жену двадесетак го-
дина старију.

Закључила је да јој спас може донети само озбиљна веза са 
неким зрелим, пристојним човеком и дете с њим. Није још било 
касно! Улрике је из корена променила свој живот. Отарасила се 
своја два непријатна станчића и јадне, сиве Хонде. Купила је 
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женственију одећу, чак и за пословне састанке. Изменила је 
шминку и фризуру. Другачије је гледала мушкарце, поготову 
оне разведене. (У њеној околини, сви су били успешни.) Почела 
је чешће да иде на банкарске састанке у Цирих, Лихтенштајн и 
Женеву. Жени још младој, такве лепоте и памети, било је врло 
лако да себе представи као особу која није фриволна. али је 
„заинтересована”. Ипак, брзо је схватила да најбољи изгледи у 
вези са налажењем мужа – човека бар толико финансијски оп-
скрбљеног колико је била она – леже у Франкфурту. Натерала 
је себе да савлада страх од Немачке и стид од чињенице да је 
раздаљина од Франкфурта до затвора Швалмштат само 130 ки-
лометара, и почела да често путује у банкарски центар Европе 
на Мајни. Било јој је лако да тамо оствари познанства близу 
врха немачког банкарства. И зашто да не? Била је још млада 
жена – жена, а близу врха престижне швајцарске приватне бан-
ке и са одличним везама у принчевској банци у Лихтенштајну.

Улрикин план се остварио брже и успешније него што је 
могла да се нада. Не само што се удала за потомка једне ста-
ре, богате племићке породице из Баварске, него се истински 
заљубила у свог изабраника – или је бар била веома близу 
тога. А и он у њу. Улриху фон С. је било педесетдве године, 
али су му стас, држање, класична физиономија и невероватне 
очи и глас били такви да би и минхенске шипарице, с тето-
важама и „готском” шминком и фризуром, полуделе за њим. 
Био је разведен, а ћерка и син су му били самостални људи 
двадесетих година. Од детињства се бавио коњима и јахањем, 
добро је играо тенис и планинарио. У свему томе био је бољи 
него петнаест година млађа Улрике.

Улриху је импоновала Улрикина самосталност и њена 
одлука да задржи презиме Хубер, а она се на то делимично 
одлучила да би бар донекле ублажила љубомору, ако не и мр-
жњу, Улрихове претходне супруге, а поготову двоје својих па-
сторака. Знала је добро да ће пре венчања Улрих, искрено за-
љубљен или не, истражити њену прошлост, те му је сама рекла 
подоста о својим родитељима, а и о Бригити. Извештај две 
агенције који је Улрих добио о њој самој био је веома по вољан, 
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а о затвору Швалмштат и родитељима у РАФу већ је чуо од 
Улрике. Улрихови родитељи и он сам били су слободоумни, 
релативно либерални, и неконвенционални људи, што уоста-
лом није била реткост у немачком старом племству. Мрзели су 
нацисте, корумпиране политичаре, грабеж од стране вулгар-
них нових богаташа, разне полицајце и обавештајце, као и аме-
ричке касарне у Немачкој чак шездесетпет година после рата.

Венчање је било раскошно на елегантан, мали и приватан 
начин. Бригита није била позвана. Пасторци јесу. Банкари 
нису. Улрихови пријатељи још из детињства су били нај број
нији и до једног фасцинирани Улрикином интели генцијом и 
тихом лепотом. Нису се чудили што невеста није позвала ни 
једну једину пријатељицу, јер су из искуства знали да жене 
попут Улрике не могу да имају праве пријатељице, а да су 
одавно прозреле оне лажне.

Бригити је било драго што ју је Уши бар обавестила о 
свему. Разумела је зашто није могла да буде позвана на вен-
чање, мада су је наведени разлози штрецнули, после свега 
што је толико година чинила за своју унуку – од времена кад 
је била мало сироче и касније у школама у Швајцарској. Те 
2010. године, Бригита је ушла у своју осамдесетпрву. Репербан 
151 у Хамбургу, у коме су се и даље налазили огроман бар и 
још већи легални бурдељ на два спрата, скупо је продала не-
колико година раније. Потом је купила модеран стан у улици 
Менг бр. 62 у Либеку, улици у којој је рођена. Овог пута била 
је ближе лепом шеталишту поред реке Траве, с погледом на 
средњовековни Холстентор, него Маријиној цркви, али је и 
до цркве било само око двестотине метара, додуше узбрдо. 
Купила је и мали удобан стан на полуострву Привал у Тра-
веминдеу на Балтичком мору и тамо проводила летње дане. 
Мајорка, Менорка и Форментера нису је више интересовале. 
То ју је понекад чудило, чак љутило, али су је аеродроми и 
остала гужва сувише нервирали. Свет јој је постао пун јеф-
тиних простака. Додуше, насмејала би се кисело у себи чим 
би то помислила, јер би се сетила понашања многих посети-
лаца свог бара и бурдеља.
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17.
Aнтонија Хубер рођена је 25. марта 2012. године у Минхе-

ну. Дан је био тмуран, али га је Тони обасјала својим слатким 
лишцем благо маслинасте боје. Улрих фон С. се сложио да им 
се новорођена кћер презива Хубер, како је то желела Улрике. 
Наравно се Улрих сложио и са именом девојчице. Знао је до-
бро да Хуберове, почевши од Улрикине баке Бригите, потичу 
из Либека, баш из улице Менг у којој је рођен Томас Ман и у 
коју је сместио свој чувени први роман. А као адолесцент, Ул-
рих је био романтично заљубљен у Антонију из „Буденброко-
вих” кад је она у том роману била Тони његових година. Ка-
кво је срећно и безбедно детињство чекало Тонику дана када 
је рођена, уз такве родитеље! Испоставило се другачије…

Брачни живот текао је спокојно пуне две године после 
рођења Антоније. Додуше, Улрики се чинило да је муж све 
чешће оставља саму са Тоником у велелепној кући у Минхе-
ну. Он је без ње одлазио на јахање, голф, тенис и планинаре-
ње са својим друговима из детињства. Пошто ти спортови 
нису интересовали Улрику, а све се наводно дешавало без 
женског друштва, она се дуго није противила. Ипак се у тим 
приликама осећала усамљеном, мада је уживала у часовима 
које је проводила са Тоником, а при руци су јој уосталом биле 
добро одгајене дадиља и гувернанта, као и служавке, кувар, 
баштован и шофер. Међутим, у њиховом свакодневном жи-
воту, Улрих јој је указивао велику пажњу и љубав. Кад су 
излазили у оперу, на концерте и велике пријеме, Уши је бли-
стала, а Улрих се понашао заљубљено и поносно. Често су 
читали заједно и разговарали о Ману, Кафки, Борхесу, Хајн-
риху Белу и многим другим писцима. Током тих разговора, 
који би увек подсетили Уши на њене гимназијске и студент-
ске дане када је много читала, схватала би колико се запусти-
ла у мисаоном смислу током година своје потпуне посвеће-
ности банкарству, успеху и новцу. Да – и „подухватима” у два 
мрачна стана. Једина ствар коју је сачувала из тог времена био 
је револвер са пет метака – за сваки случај. Држала га је у 
фијоци испод испод својих минијатурних свилених гаћица. 
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Кад је садржај фијоке показала Улриху, он се прво насмејао, 
па рекао да га призор узбуђује. Затим ју је одвео у своју собу 
за облачење и показао јој свој Smith & Wesson .357 Magnum. 
Потом је скинуо Уши голу и, потпуно обучен, узео је с леђа 
пред великим огледалом.

18.
У лето 2014. године, Улрих се сложио са Улриком да от

путују у Либек, наравно са Антонијом. Сувише дуго Уши није 
видела своју некад тако вољену баку, а желела је и да Бриги-
ти представи Улриха и њихову двогодишњу ћерчицу. Улриху 
је било интригантно да упозна чувену Madame, власницу Ре-
пербана 151, којој је тада већ било осамдесетпет година. Уз 
све то, У. и У. су знали да ће у Либеку с њима свуда бити дух 
Томаса Мана.

Оставили су намерно свог шофера са лимузином у Хам-
бургу, а сами одатле возом допутовали у Либек. Било је касно 
летње поподне. „Попут Тонија Крегерa”, шапутала је Улрике. 
Док је воз полако улазио у станицу, читала је наглас: „Мутно 
поподне се већ сливало у вече кад је воз ушао у уски, нади-
мљени, тако чудновато присни станични свод; под прљавим 
станичним кровом пара се још увек скупљала у груде…”2 Паре 
није било, али је стаклени свод постојао. Око њих се чуо ни-
сконемачки говор. Уши је била дирнута, јер је после толико 
година чула гласове свог детињства. Узбуђено је шапнула 
мужу: „Хајде да Тони с дадиљом и пртљагом по шаљемо так-
сијем у наш хотел код Маријине цркве, а нас двоје ћемо пешке, 
полако, узбрдо, као што је то учинио Тонио Крегер кад се по-
сле много година вратио у Либек из Италије!” У ходу, Уши је 
наставила да чита Улриху: „Тонио не узе ниједан фијакер, 
само их је гледао, као што је гледао уске забате и шиљасте 
звонике који га поздрављаху иза оближњих кровова, људе 
плаве и немарно троме који говоре развучено а ипак нагло…”

2 Из новеле „Тонио Крегер”. Изабрана дела Томаса Мана, издавач „Народна 
просвета”, Београд. Превод са немачког Анице Савић Ребац.
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Кад су стигли до рукавца Траве и угледали чудне кипове 
на обе ограде моста, Уши рече, „Слушај, ево Тонијa К. баш 
овде: ‘Ишао је пешице, ишао полако, а на лицу jе стално осе-
ћао притисак влажнога ветра; прешао је мост са киповима из 
митологије на огради’”. Док су разгледали кипове, Улрих за-
мишљено примети: „Да, мада су то су само реплике кипова 
уништених 1942. године, кад су и твоји прабаба и прадеда и 
њихова деца, изузев баке Бригите, погинули… али да није 
вредних и гордих људи који већ шездесет година обнављају 
све што се може обновити, немачки градови би данас изгле-
дали као они које сам видео у Оклахоми и Канзасу”.

Сишавши са моста, док су ходали цветном алејом, осети-
ли су влажан ветар Тонија Крегера, ветар који се уз Траву пео 
на либечко острво са севера, са Балтика. Разведрило се. Вече 
је било светло и прозрачно – на нарочити начин северњачког 
лета. Пред њима је била средњовековна, масивна, утврђена 
капија Холстентор. У позадини Холстентора, изнад либечког 
брда, на небу су се оцртавали невероватни Манови „шиљасти 
звоници”. Полако су прошли кроз Холстентор, свесни да је у 
његов кров уграђена огромна количина камена. С каменом 
старим и новим у себи, тврдоглаво и поносито стајао је тог 
предвечерја град Либек са својим звоницима и својим Хол-
стентором. „Краљица Ханзе” им је одузела дах.

Затим су се попели стрмим улицама на највише место ли-
бечког острва на коме се величанствено уздизала Маријина 
црква. Одсели су у пикторескном хотелу тик уз западни бок 
цркве, петнаестак метара од улице Менг, двестотине метара од 
Бригитиног новог стана и једва седамдесетак метара од куће у 
Менговој 4 у којој се родио Томас Ман (сада Budden brookhaus). 
У обе њихове велике собе у хотелу – једна за У. и У, друга за 
Тони и њену дадиљу – чула су се предивна црквена звона.

Следећег дана је из Травеминдеа, где је у свом малом ста-
ну на полуострву Привал проводила лето, стигла Бригита у 
Либек и позвала их код себе. Одшетали су према Трави низ 
улицу Менг до броја 62. Ако се Уши помало бринула о успеху 
тог сусрета, делимично због година своје баке, убрзо су њене 
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бриге биле развејане. Пре свега, Бригита је била савршено лу-
цидна, здрава и окретна. Она и Улрих посматрали су једно 
друго са симпатијом, смешкајући се враголасто. Њој је било 
занимљиво, и мило, да је овај витки племић раних педесетих 
година изабрао баш њену унуку, јер је била сигурна да је из-
бор успешних и лепих жена био велики у Минхену и Франк-
фурту. А Улрих се истински дивио овој необичној пословној 
жени, која је успела да не само преживи, него се и обогати, на 
опаком Репербану. Међутим, права „љубав на први поглед” 
догодила се између Бригите и њене праунуке. Већ са своје две 
године, Тони је била у стању да оцени и заволи Бригитинe очи, 
осмех, искреност и топлину. Родитељи су били одушевљени. 
“Liebe auf den ersten Blick!”, узвикнуо је Улрих, а Уши, нимало 
љубоморна на своју баку, како неке нове мајке умеју да буду, 
додала је “Un coup de foudre!” Разуме се да нико од њих није 
могао да предвиди колико ће та инстинктивна, изузетна бли-
скост између прабабе и праунуке ускоро да значи обема.

19.
Следећих неколико дана, њих четворо је проводило мно-

го времена заједно. Бригита је без напора и више него вољно 
играла улогу дадиље, тако да је неговатељица из Минхена 
често остајала у хотелу. Међутим, нешто од оног што су же-
лели да виде захтевало је концентрацију, тако да је дадиља 
тада одводила Тони на шеталиште поред Траве. Пре одласка 
у Buddenbrookhaus, Бригита је упозорила Уши и Улриха да ће 
их унутрашњост кућемузеја породице Ман, и фиктивног 
дома Буденброкових, разочарати. И заиста, мада је било изло-
жено много важних докумената и фотографија, атмосфера је 
била сасвим лажна, осветљење погрешно, а намештај, завесе 
и теписи неодговарајући, бар у очима ових посетилаца који 
су интимно познавали књигу, као и живот Томаса Мана и 
његове породице. Међутим, Уши и Улрих били су задивљени 
погледом који се пружао из те господске куће: преко пута 
улице, иза високих стабала, уздизала се велелепна северна 
страна Маријине цркве. Бригита им је објаснила да су се из 
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куће у Менговој бр. 28, у којој је рођена и у којој су погинули 
сви драги које је тада, са тринаест година, имала, само са та-
вана видели звоници. Они су стајали један поред другог на 
западној страни цркве, стравично високи и шиљати.

Обишли су цркву и дошли пред главни улаз на јужној 
страни. Бригита им је рекла да долази у цркву свако јутро кад 
је у Либеку, али да је била у Травеминдеу претходних месец 
дана, те није још видела изложбу фотографија из ратних го-
дина за коју је чула да је отворена. Ушли су коначно у вели-
чанствену цркву3 и дуго стајали непомично и задивљено – 
посматрајући, размишљајући, ћутећи, свако са својим мисли-
ма и молитвом. Две фотографије на изванредној изложби 
привукле су им пажњу. На једној је било приказано готово 
потпуно уништење Маријине цркве и града око ње неброје-
ним бомбама и ватреном олујом 2829. марта 1942. У напису 
испод фотографије писало је, између осталог, да је разарање 
Либека било британска одмазда за немачки „блиц” против 
града Ковентрија 14. новембра 1940. На другој сепијафото-
графији, три мушкарца стојећи позирају 1954. године пред 
само делимично обновљеном Маријином црквом – оба зво-
ника су много нижа од првобитних и потоњих. У средини је 
тадашњи канцелар Западне Немачке, Конрад Аденауер, с ки-
шним мантилом преко леве руке. Десно од Аденауера је би-
скуп Јоханес Паутке [Johannes Pautke] са великим, чини се 
златним, крстом на грудима и црним шеширом у руци. Но 
лево од канцелара – човека који је 1949. године то могао да 
постане само уз свесрдно америчко одобрење – стоји Валде-
мар Крафт [Waldemar Kraft], бивши нациста с рангом „Врхов-
ног јуришног вође СС” [Hauptsturmführer der SS], па од 1951. 
до 1953. године привремени министар правде, а од 1953, чак 
члан парламента [Bundestag] и министар без портфеља у Аде-
науеровој влади. Све то је јасно писало на зиду испод велике 
фотографије. Онај ко је поставио изложбу, заиста је желео да 
посетиоцима скрене пажњу на чињенице.

3 Либечка катедрала је једна друга црква, осамдесетак година старија од 
Маријине.
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Дуго су тихо разговарали у углу цркве. Бригита је била 
ужаснута сликом на којој куће веома близу оне њених роди-
теља у Менговој пламте као буктиње. Улрих је иронично мр-
мљао о „матором Конраду и нацистима и есесовцима које је 
лично амнестирао”. Уши је била највише потресена и дуго се 
борила са сузама. Питала се где је нестала стара швајцарска 
Улрике, одмерена и уздржана у својој банци и незаинтересо-
вана за туђа страдања. „Мора да то чини мајчинство”, поми-
слила је и крадомице самозадовољно уздахнула.

Вратили су се у хотел по Тони и одвели је у Wiener Cafe-
haus на најбоље колаче у Либеку. Дуго су седели као једини 
посетиоци на елегантном првом спрату овог чувеног кафеа у 
улици Брајте [Breite, „широка”] чији је један зид готово доди-
ривао источну страну Маријине цркве. Кроз отворен прозор 
мушког тоалета зид цркве се заиста могао додирнути – што 
је Улрих емпиријски доказао, јер су му такве ситнице понекад 
биле занимљиве. Две жене су га, међутим, зачуђено гледале 
кад им је то саопштио, јер су обе ипак биле практичне жене 
из народа. Но Тони, са рано развијеним естетским укусом, 
ходала је упорно између столова, чврсто држећи Бригиту за 
руку, и пажљиво разгледала прекрасно украшене плафоне, 
скупоцене лустере, витке лукове између сала, као и много-
бројна прозорска окна са витражима.

Следећег преподнева, Бригита је одвела Тони у шетњу на 
Колмаркт [Kohlmarkt], изузетно леп део средњовековног пи
јач ног простора на коме се још у тринаестом веку продавао 
ћумур. Тони је цвркутала и запиткивала, а Бригита се топила 
од задовољства и кљукала Тони сладоледом и слаткишима, 
мада је била свесна свог бапског понашања нездравог за дете. 
У. и У. су претходно отишли у улицу Глокенгисер 21 [Glo
ckengiesser], у кућу посвећену писцу Гинтеру Грасу [Günter 
Grass], нобеловцу за 1999. Бригита им је претходно казала да 
су стари симпатизери РАФа, укључујући и њу саму, ликовали 
кад је Грас, тобожe велики моралиста, тек 2006. године (кад 
му је било 79 година – а Бригити 77), обелоданио да је од 1944. 
године, своје седамнаесте, па до краја рата (кад су га Амери-
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каци заробили у Маријанским Лазнима у Чешкој), по свом 
сопственом избору, био тенкиста у једној СС оклопној диви-
зији [10. SS Panzer Division Frundsberg]. У. и У. су дуго разгова-
рали са озбиљном средовечном женом која је тамо радила као 
кустос. Очекивали су од ње да брани Граса од оптужби, али 
није то учинила, напротив. Тако се десило да је либерални 
Улрих бранио Граса, говорећи да је писац имао само седамна-
ест година и да је, на крају крајева, био тенкиста, а не мучитељ 
у концлагеру. Додао је и да се Грас 1989–1990. године јасно 
изјашњавао против немачког уједињења, убеђујући Немце да 
ће у противном случају њихова земља наставити да буде ра-
тоборна. Ни Улрике није знала да Улрих одобрава такав суд.

Грас никад није живео у Либеку, него је последњих пет-
наестак година свог живота провео у мајушном селу Белен-
дорфу [Behlendorf], двадесетпет километара јужно од Либека 
и само осам километара западно од језера Рацебургер 
[Ratzeburger], на коме је до 3. октобра 1990. године била гра-
ница са Источном Немачком. Из куће посвећене Грасу, Улри-
ке и Улрих отишли су по Бригиту и Тони, а затим унајмили 
аутомобил и одвезли се у идилични Белендорф и на Рацебур-
шко језеро. Касно летње поподне било је наизглед вечне, про-
зрачне лепоте, али је у суштини избијала поноћ последњег 
срећног дана те мале породице.

20.
Следећег јутра, оставивши Тони и дадиљу са Бригитом у 

њеном стану у Либеку, У. и У. су отпутовали возом у Траве-
минде. Пут је трајао двадесетак минута. Улрих је подсетио 
Улрику да кад су деветнаестогодишња Антонија и њен годи-
ну дана старији брат Томас у „Буденброковима” отпутовали 
из Либека за Травеминде, то су учинили раскошним, масив-
ним, породичним фијакером, у који су била упрегнута чети-
ри црвеномрка мекленбуршка коња црне гриве, и била су 
потребна преко два часа по прашњавом путу. „Сећаш ли се, 
Уши”, причљив је био Улрих то јутро, мислећи на Манов опис 
хероине његових адолесцентних година, „да је Тони Буден-
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брок у фијакеру носила пљоснати сламни шешир и да је уз 
њу био сив сунцобран оивичен чипком? А да је Томас димио 
неке руске цигарете – баш бих волео и ја да их пробам!” Ул-
рике је ћутала, јер је била помало љубоморна на Тони Буден-
брок – нешто због њених деветнаест година, али много више 
због младости без огавне прошлости. Није је тешило што је 
та Тони била фикција, јер је слична девојка, од крви и меса, 
могла да постоји сада, чак и у хотелу у коме ће одсести.

Од мале железничке станице близу плаже Травеминде 
[Tra vemünde Strand], У. и У. су одшетали кроз парк до луксу-
зног хотела „Ароза” [ARosa] где им се прилично понизно – за 
21. век у северној Немачкој – поклонио управник. Он лично 
их је одвео у елегантни апартман у средини главне зграде хо-
тела, високо изнад кафеа са великим белим сунцобранима. 
„Ваш пртљаг је уредно донесен. Да ли желите да га батлер и 
његова помоћница распакују?”, питао их је управник, пока зу
јући широким гестом на средовечног човека и младу девојку 
који су се одмах поклонили са улаза у апартман. Улрих је же-
лео да прихвати понуду, али га је Улрике жустро и донекле 
неучтиво предухитрила, одбијајући је. Улрих је помислио да 
Уши не жели да било ко има увид у приватне детаље њене 
одеће; запрепастио би се да је знао истину – да је Улрику ин-
стинктивно, жестоко, љубоморно штренцуо изглед батлерове 
помоћнице. Била је то пљунута, заносна и неодољива „плава 
Инга” из Мановог „Тонија Крегера” – де војка коју ниједна дру-
га жена није могла да порази, а само је веома редак мушкарац 
могао да освоји. „А такав мушкарац је управо мој муж!”, без-
разложно се у себи љутила Уши. Наравно, завидела је на при-
родно плавој коси само женама; врло добро се сећала да је њен 
отац Ханес упадљиво плавокос. Додуше, није знала да су бив-
шег борца РАФа и доживотног сужња као дечака у школи 
задиркивали зовући га „цакани плавушан”.

Управник, незаустављив у љубазности и додворавању, до-
био је пак дозволу од Улриха да отвори тешке, па потом и 
танке, свилене завесе на свим прозорима, као и двокрилна 
врата терасе. Потом је са леда у металном сталку узео боцу 
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једног од најбољих немачких пенушавих вина из Рајнгауа 
[Rheingau] и отворио је уз весели прасак. „Schloss Johannisberg, 
дубоко цењени наши гости!”, закречао је и потом уз неколико 
наклона коначно уклонио себе, батлера и плаву Ингу из њи-
ховог присуства. Уши је одахнула и желела само да легне на 
огромну постељу и гледа у плафон. Уместо тога, стајала је 
безвољно на тераси поред свог мужа и испијала с њим чашу 
за чашом зекта [Sekt], што им није био обичај, поготову њој. 
Улрих је покушао да је разведри. Показао јој је дугу плажу на 
полуострву Привал, ка југу, на другој обали Траве, и додао: 
„Видиш, тамо, иза плаже, мора да је Бригитин летњи станчић 
о коме нам је причала… кад мало порасте, наша Тони ће на 
тој плажи можда градити куле од песка…” Ка истоку, сума-
глица се спуштала на пучину Балтика. Улрих је смирено на-
ставио, мада је приметио да га Уши једва слуша: „Сумагли-
ца… можда ће се вечерас време променити… чуј, није тако 
лоше овде, не љути се на оног љигавог управника. Он сматра 
да се понаша comme il faut, због свега што се у овој згради 
некад дешавало, као што и сама знаш”. У хотелу се некада 
налазио Kurhaus, чувен широм богате Европе по свом лечи-
лишту и казину. У њему су одседали Достојевски и Кафка. И 
не само Томас Ман, него и фиктивни Томас Буденброк у сво
јим познијим годинама.

Улрику није ни мало умирило Улрихово „као што и сама 
знаш”. Схватила је по први пут, или несвесно по стоти, да 
није дорасла свом мужу ни по чему што се у Немачкој – ста-
рој, садашњој и будућој – истински цени. У својој четрдесет-
првој години, била је без прошлости коју би чак и себи смела 
да призна. Шта би дала да може да буде некаква невина пла-
ва Инга са деветнаест година. И да има другачије родитеље и 
другачију баку… А онда јој се у свести указао лик мајке Кар-
мен на штутгартском надвожњаку, па оца Ханеса, већ поко-
паног у Швалмштату, и баке, добре Бригите, паће нице. Дубо-
ко се застидела себе саме и свог немара, чак повременог пре-
зира за те људе. Желела је да урликне са терасе у сиви Балтик, 
„опростите ми, ја сам та која је нико и ништа”.
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Отишла је у спаваћу собу, отворила свој портмоне, и из 
једне преграде извадила малу, пожутелу фотографију своје 
мајке, коју јој је отац дао, сећала се добро, 10. јуна 1984, пре 
тридесет година, кад јој је било само једанаест. Прошапутала 
је, „извините Мама и Тата”. Сасвим је у том моменту сметну-
ла са ума да има кћер од две године, бар због које треба да се 
потруди да поштује себе.

21.
То вече су отишли на свечани пријем због којег су дели-

мично и дошли у Травеминде. Приредио га је Улрихов бли-
ски друг из детињства, такође баварски племић, чији се син, 
неколико месеци раније у Минхену, оженио младом наслед-
ницом једне богате породице из ШлезвигХолштајна [Schles
wigHolstein, где је и Либек]. Улрихов друг је то учинио у част 
родитеља невесте и позвао такозвани крем друштва у Либеку 
и Килу [Kiel]. Пријем је одржан у најлепшој сали хотела, која, 
разуме се, носи назив „Буденброкови”.

Kад је подруку са мужем улазила у салу, Улрикино распо
ложење било је лоше, као што је било и цело поподне. Прет-
ходно, у њиховом апартману, ни још пенушавца, ни осредњи 
секс, нису јој помогли. Док је посматрала госте, била је неза-
довољна собом, својим изгледом и тоалетом. А Улрихов труд 
да је разоноди само ју је нервирао. „Ово је заиста пробрано 
друштво”, шапутао је Улрих мало иронично, „колико знам, 
нема ни хохштаплера, ни вулгарних тајкуна, ни бивших на-
циста, a ни превараната са дватри паралелна живота”. Улри-
ке се на то одмах упитала да ли је Улрих напрасно сазнао 
нешто о њеном тајном животу у Берну. Расположење јој се 
погоршало због присуства приличног броја елегантних мла-
дих жена, вероватно невестиних другарица. Делом због тога, 
желећи по сваку цену да се орасположи, Улрике је наставила 
да пије упоредо са својим мужем. Прешли су на изванредни 
суви шери Тио Пепе, који је садржавао чак више алкохола од 
зекта. За разлику од Улриха, који се обилато служио кома
дићима изврсне закуске, Улрике није желела да јој руке буду 
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заузете, изузев чашом. Колико је то још била у стању, труди-
ла се да љубазно разговара са непознатим женама и мушкар-
цима са којима ју је Улрих упознавао.

Ускоро се нашла у углу сале у разговору са две пријатне, 
богате жене својих година, које су биле упућене у швајцарско 
банкарство. Никако није могла да се ослободи тих љубазних 
жена и провери с ким је Улрих. Повремено га је видела како 
разговара са сијасет људи и жена овдеонде по сали, али је онда 
некуд ишчезао, а она се није усудила да га тражи. Дуго се није 
појављивао, гдегод да је био. Наставила је да пије, признајући 
женама са којима је разговарала, тобож враголасто, уз невин 
осмех, да је „мало цврцнута”. Оне су је пак, можда из злобе, 
помислила је, с времена на време упознавале и са другим го-
стима који би се нашли у близини, представљајући је као го-
спођу Хубер, супругу Улриха фон С. и веома успешну послов-
ну жену. Мада су похвале тих жена звучале искрено, Улрике је 
постајала све сумњичавија. Како је време пролазило, осетила 
је да има све мање нечега интересантног да понуди у разгово-
ру. Схватала је да је провела бројне године током којих је мало 
шта научила што културни људи заиста цене. Како то не би 
Улриху сметало? Почело је и да јој се врти у глави… вероватно 
ју је он презирао, можда за сада само дубоко у себи. Мора да 
жали што се њом оженио. И где је уопште Улрих? Није га ви-
дела већ више од сат и по. А конобари су јој непрестано доно-
сили разнобојна пића, а да је она тога била мало свесна.

Коначно се извинила саговорницама и несигурним ко-
рацима сишла спрат ниже у тоалет. Тамо је остала добрих 
двадесетак минута покушавајући да се прибере. Дуго је тупо 
гледала у своје исцрпљено лице у огледалу, а онда јој се по-
глед разбистрио и видела је мржњу. Није била у стању да 
себе искрено запита према коме осећа мржњу. Ипак, одго-
вор јој се наметао. Жена с таквом прошлошћу, која је ради-
ла такве гадости, не заслужује да буде срећна. Не може то 
тако лако: одлучиш да се промениш, окренеш лист, удаш се 
веома повољно, родиш лепо, здраво дете и гле чуда – чиста 
си као суза! Заплакала је од немоћи, срџбе, страха. Онда је 
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неколико минута масирала слепоочнице, па затим дуго по-
прављала шминку. И даље се осећала очајно, али је ипак 
изашла из тоалета и нашла неки помоћни лифт којим је гре-
шком стигла на спрат изнад сале „Буденброкови”. Одатле су 
се чули жамор и музика, што ју је нервирало. Многи гости 
су очигледно уживали у пријему, а неки су вероватно и 
играли. Сигурно је са задовољством плесао и Улрих, чинио 
је то савршено. Ко зна са којом лепом девојком. Мора да га 
је његов пријатељ из Баварске већ упознао са другарицама 
своје младе снаје.

Желела је још једну чашу неког пића, било којег, да се сми-
ри. Међутим, тумарајући по том спрату у потрази за степени-
штем, осетила је велику слабост. Мислила је да ће се срушити. 
У углу мале сале, видела је фотеље и пожелела да седне бар који 
минут. Тек кад је села у једну дубоку фотељу, приметила је, у 
отменом полумраку, да се бочно од ње према прозору оцртава-
ју силуете човека и жене. Седели су за малим столом, интимно, 
колена су им се додиривала. Мада су говорили тихо, одједном 
је на свој ужас препознала Улрихов глас. Скочила би као опа-
рена да је могла, али због дубине фотеље и пијанства, пре се 
може рећи да се уз велики напор полако придигла. Климаво се 
упутила према Улриховом гласу. Кад је пришла ближе, видела 
је да седи с једном младом, веома лепом девојком. Била је витка 
и имала свиласту, али бујну, плаву косу. Улрике мора да је де-
војци изгледала као каква бабарога, јер је ужаснуто зурила у њу 
и пре него што је Улрике отворила уста и направила скандал.

„Зар је могуће, барабо, да си одлучио да ме вараш са на-
шом собарицом?”, вриштала је. Улрих није ни устао. Смирено 
је рекао: „Да те варам? Са собарицом? Да те упознам, ово је 
Александра фон Остераде, ћерка мог великог пријатеља из 
Кила. Знам је од кад се родила. Отац јој је тешко бол…” Ул-
рике га је прекинула, покушавајући да му опали шамар, али 
је промашила и пала на колена. Девојка је вриснула и отрча-
ла. Улрих је подигао Уши и загрлио је, а она се сва тресла, 
називајући га и даље погрдним именима, и покушавајући да 
га ошамари. Улрих ју је мало однео, а мало одвукао, до обли-
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жњег лифта за послугу. Чинило му се да кроз читав хотел 
одзвања Улрикина вика и бубњање песницама у зид лифта. 
Кад су стигли на њихов високи спрат, Улрих ју је с муком 
однео у њихов апартман, тако што ју је забацио преко рамена, 
а она га је песницама ударала по леђима и млатарала ногама. 
У спаваћој соби, Улрих је нежно положио Уши на постељу и 
покушао да је пољуби, на шта га је она ошамарила. Устала је 
из кревета, заклатила се и поново пала на колена. Одбауљала 
је до бифеа, некако се дигла на ноге и руком која је дрхтала 
сипала себи некакво пиће у чашу за воду. Наслоњена на бифе, 
мутних очију, буљила је у Улриха с гадошћу.

22.
Неко време су ћутали, а онда се Уши поново окомила на 

мужа, наизглед прибрано: „Нема везе што није собарица. За-
цопао си се у њу. Добро сам видела чак и у оном мрачном ћо-
шку, у који сте се завукли, како се мазите коленима и како је 
ждереш очима! Ха, ха, мој верни муж!”, кикотала се Уши пи-
јано и усиљено. Наставила је да сикће: „Не зове се она… како 
се већ та мршава, а сисата, девојчура зове… него је она права 
правцата проклета северњачка ‘плава Инга’ попут оне која је 
за цео живот ошамутила и упропастила Тонија Крегера!” Ул-
рих је био увређен и запањен: „Зашто је клевећеш, то је дивна 
девојка, ћерка мог доброг друга, молила ме је за једну услугу у 
име сво оца, који је, рекао сам ти, оболео…” Но, Улрике није 
хтела или није била у стању да слуша ма каква објашњења. 
Сувише дубоко јој је пијана свест била заглибљена у убеђење 
да је Улрихова кривица неопростива. Тетурајући се стазом пи-
јане логике, наставила је: „Јадни Тонио… мада сасвим залуђен, 
није био у стању да убије своју немилосрдну плаву Ингу… ха, 
ха, у Либеку не убијају плаве Инге него им се диве… али ја, 
чији су родитељи из Rote Armee Fraktion, могу, и знам како, да 
убијем твоју малу… плавушицукурвицу… браколомницу!” 
Пркосно, прсећи се и севајући очима, узвикнула је ову сулуду 
претњу као да је Александра фон Остераде пред њом, са Улри-
хом у кревету, мада је се, у ствари, веома слабо сећала.
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У спаваћој соби настала је тишина која је потрајала два-
десетак минута. То је преварило управника хотела, који је 
стајао близу врата апартмана, да помисли да се срамотна сце-
на с цењеним племићем, о којој је хотел брујао, коначно за-
вршила пијаним сном. Много искреније бринуо се Улрихов 
друг, домаћин пријема, али га је управник учтиво одвратио 
од куцања на врата. Било је веома касно.

Улрих је био запрепашћен и заплашен до сржи, како ни-
када није био у свом животу. Почео је да схвата да је супру-
жничка свађа прерасла у нешто сасвим другачијег својства. 
Његовој вољеној Уши био је хитно потребан лекар. И психи-
јатар. Тешке мисли су се ваљале кроз његову свест. Питао се 
да ли је његова љубав довољно дубока да искрено опрости 
овакве болесне хирове. Или треба да одлучи: још један овакав 
испад и узима Тони, све је готово. Но и Улрике је размишља-
ла, али другачије, пијано и осветнички, о својој претњи. До-
следно томе, синуло јој је да се у тајном одељку једне од еле-
гантних ташни у орману налази њен стари дамски револвер. 
Озбиљно оружје из давних, наводно заборављених, времена 
гадости; али је револвер ипак, од тада, увек био с њом – „за 
сваки случај”. Међутим, било јој је јасно да то није невина, 
сујеверна навика, него упорно уплитање опаке прошлости. 
„Да ли је то уплитање заиста нежељено?”, питала се разбори-
то чак и пијана Улрике.

Ускоро се стрмоглавила у полусвесно стање. Мало би при-
дремала, па се поново разбудила и била луцидна, бар по свом 
мишљењу, те би устала, попила гутљај неког пића, а затим се 
скоро истог тренутка полуонесвестила – у некој фотељи, на 
кревету, на поду. Улрих се није усуђивао да је додирне, пољу-
би или уљуљка из страха да је не изазове. Чудновато је било 
да то цело ужасно вече, Улрике ниједном није помислила на 
Тони, нити видела њено слатко лишце у својој свести. Кад јој 
је та мисао коначно пала на памет, дубоко се застидела. И 
зајецала. Да ли у сну или свесна, нико никад неће знати. А 
Ул рих? Да, волела га је, много га је волела, чак и сада после 
овог неверства, али…
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Али… једнострана свађа се поново разбуктала кад се тада 
Улрики указао њој очигледан разлог за Улрихово неверство. 
Дигла се на колена у кревету, чврсто ухватила Улриха за ра-
мена и снажно га продрмала. „Знам зашто ме више не волиш 
и зашто ти је она малокрвна, болеснобела Инга плавих вена 
дража од мене… Знам! Све ми је јасно! Северњачка плавуши-
ца ти се допада више од мене зато што у мојим жилама тече 
нешто црне крви! Да, црначке! Јесте да је то од оног прими-
тивног америчког војног говна са ким се Бригита после рата 
спанђала … али је имам! И Тони је има! Погледај боју њеног 
лица… Као да није ћерка баварског племића!” Знала је Уши 
да је отишла предалеко. Али јој је постало још јасније кад је 
добила страховит шамар који ју је оборио с постеље на под. 
Пола лица јој је обамрло, а крв почела да тече из носа. „Да”, 
помислила је, „коначно сам успела да га приволим да казни 
и мене и себе”.

Улрих је са одвратношћу погледао своју шаку. Ипак, био 
је тако бесан да није смогао снаге да се извињава. Скочио је 
са кревета и сав разбарушен отишао у купатило да оплакне 
лице. Ставио је целу главу под снажан млаз хладне воде, па 
вруће, па поново хладне. Дуго је то чинио. Кад је дигао главу 
из лавабоа, видео је уперен револвер и чуо велики прасак.

Улрике је сурово завитлала револвер у тело на поду и у 
крв Улриха, оца своје кћери. Осећала се моћном и осветнич-
ком, но после трена махнитог ликовања, њом је овладала не-
изрецива туга уклете грешнице. Није стајала као укопана, 
нити се питала шта је урадила. Знала је добро да је зла. Зла. 
Почела је силно да повраћа, тетурајући се према вратима те-
расе. Знала је да њено тело покушава да је спасе, да је спречи 
да учини шта је наумила. Неће му то дозволити! Отворила је 
врата и ступила напоље. Падала је летња ноћна кишица. Се-
тила се да је Улрих поменуо да ће је бити. Но, далеко на исто-
ку, над Балтичким морем, било је већ светло, зора новог дана. 
Нови дан… данас и увек њихова Тони биће сама. Нека је Бог 
благослови… и Бригиту. Нагнула се над камену ограду, сна-
жно отиснула ногама, и главачке полетела у простор раши-



126

рених руку. „Попут моје мајке”, крикнула је Уши. Кармен, 
Ханес, Улрих, Бригита и Тони нису могли да је чују. Велики 
бели сунцобрани над столовима за доручак били су затворе-
ни, те нису могли да ублаже њен пад. Нити би она то желела.

23.
Бригитина туга била је велика и убила би сваког ко се није 

дуго, до старости, навикавао на њу као на животног сапут-
ника. Кроз тугу је провејавала неверица. Како да се њој, тако 
искусној, прабаби, која је била убеђена да дубоко разуме људе 
и живот, деси да не предвиди ни делић ове страхоте? Тако је 
пажљиво посматрала Уши и Улриха. Били су… ма били су 
неупоредиво блискији и пажљивији једно према другом од 
стотине, хиљаде других парова. „Зар ме добри Бог није до-
вољно казнио оног дана кад је моја Кармен скочила са надво-
жњака? Шта је мала Тони скривила? Ето… још једно женско 
сироче у нашој уклетој породици”, јецала је Бригита.

Два младе, прсате, плавокосе полицајке из нове станице 
у улици Менг бр. 20, близу Маријине цркве и Бригитиног 
стана, оног првобитног и садашњег, дошлс су у рано јутро да 
је обавесте. Нису се упуштале у лажно саучешће, то није се-
вернонемачки манир. Ни тада, ни касније, Бригита није има-
ла појма како да вест пренесе двогодишњем детету. Нити када 
ће и како то уопште моћи. Села је на неудобну столицу поред 
кревета на коме је дубоко снила малецка и молећи се за душе 
Уши и Улриха, почела да чита из своје свеске бележака. Чи-
тала је полугласно и монотоно, те се Тони у сну анђеоски 
осмехнула, препознајући драги, добри глас:

„Много путева води ка Богу, чак и један кроз грех, и тај је 
можда најкраћи… уосталом, зар грех није неопходан да би се 
искусила најбожанскија особина Бога, милосрђе?”4 Наставила 
је Бригита да чита речи које су јој некада, негде, устрептале 
душу, да ли речи Терезе од Авиле или неког другог, али увек 
мислећи на свој живот: „Шта су душевне боли човека? Оне су: 

4 Хорст Биенек, наведено дело.
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одсуство љубљене особе; патња стечена у трагању за Богом; 
усамљеност; страх од ништавила; очај, лудило, праз нина…”5

24.
Дугодневница 2017. године мирно је текла на плажи При-

вал. Већ је било скоро подне. Тик уз море, уз помоћ ашовчи-
ћа и мале кофе, петогодишња Тони стрпљиво је градила пе-
шчани замак до ког је водила стазица од шкољака. Слушала 
је своју прабабу Бригиту како повремено певуши своју оми-
љену химну „Ave Maria, Maris Stella…” Кад ју је Бригита по-
звала к себи, на белоплави простирач, девојчица је одмах 
отрчала у раширене руке своје Нане. „Кад ћемо моћи да се 
купамо?”, упитала је Тони мазно. „Још је хладно, видиш да 
никога нема у води. Можда кроз недељу, две”, гласио је одго-
вор. Бригита задржа девојчицу поред себе, грлећи је чврсто, 
и гладећи њену немирну косицу. „Како ме те дивне тамне 
очи, облик лица и маслинаста боја коже подсећају на моју 
Кармен и на Уши!”, мислила је Бригита. Да не би заплакала, 
тапну Тони по дупенцету и посла је да се игра.

„Кад Тони буде мало старија, можда ћу моћи с њом да 
причам и о стварима које ме тиште; разумеће она све, и ту-
жне ствари, осећајна је и паметна… али сада, немам никога 
коме могу да се поверим”, размишљала је Бригита, мумлајући 
једва чујно. Застала је неколико минута у размишљању и по-
сматрала велики тамноплави фински крузер са белим озна-
кама који је полако улазио у луку Травеминде. „Скоро нико-
га више нема”, наставила је. „Нема Кармен, нема Лоре, ни 
Уши, ни Улриха. Остали смо само Ханес, са шездесетчетири 
године заувек закопан у Швалмштату, ја, са својих осамдесе-
тосам година, и ово детенце од пет година… кад мене не буде 
било, шта ће бити с њом? Не смем ни да мислим о томе…”

Дигла се некако са песка, не дозвољавајући Тоники да јој 
помогне, и ушетала полако, до чланака, у мирно хладњикаво 

5 Јозеф Витиг [Joseph Wittig], Die Erlösten, 1922. (Искупљени. Дело није 
преведено на српски језик).
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море. Тони је одмах дотрчала и узела је за руку. „Какво добро 
срце има ово дете!”, мислила је Бригита, али није била у ста-
њу да заустави црне мисли: „Све ово што нам се десило није 
пропаст једне породице, као у ‘Буденброковима’, пошто ми, 
четири Хуберове, или пет, ако рачунам и нашу драгу Лору 
Шле зијку, никад нисмо знале шта је, у ствари, породица. Мо-
жда нам је свима нешто фалило у глави? Или у срцу? Ипак, 
чини ми се да нисмо једине криве за наше ништавне, усране 
животе… сурова судбина нам је одредила да будемо генера-
ције жена које је погодио невиђено страшан рат; па затим зла 
трвења око нас; и можда највише, наше неумеће живљења у 
овом лажном, празном, гадном назовиблагостању… Ни ја, 
мада се надам да ћу још поживети, ако нам добри Бог и Све-
та Дева Марија то дарују, Тоники и мени, никад нисам била 
срећна, а најмање на Репербану”.

Осамдесетитри је била разлика у њиховим годинама, али 
су прабаба и праунука стајале у мору непомично, припијене, 
као једна. Тамноплави крузер им је послао неколико мало 
већих таласа, високих до Тоникиних бутиница. Девојчица их 
се није уплашила, није их чак приметила. Плакала је. Сузе су 
јој потекле кад их је тренутак раније први пут у животу ви-
дела на драгом, избораном лицу своје Нане.

У Сан Дијегу, 3. октобра 2017.

Прича ће бити објављена у два дела у Летопису Матице српске: први део 
у броју за децембар 2017, а други у двоброју (јануарфебруар) 2018. године.
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О писцу

Владимир Конечни је рођен у Београду, где је завршио 
(стару) Другу београдску гимназију и дипломирао психоло-
гију и филозофију на Филозофском факултету Београдског 
универзитета. Од најмлађих дана пише приповетке и песме, 
али је дуго објављивао искључиво поезију – прво на српском, 
а касније и на енглеском и француском. У песничком домену, 
„Прометеј” је до сада објавио две збирке Конечног: књигу Ви-
дим – Педесет одабраних песама (2013. године, http://
vladimirkonecni.net/books/VIDIM.pdf) и збирку Не знам – Пе-
сме 2013–2015. (2016. године, http://vladimirkonecni.net/books/
VJK_Ne_znam.pdf).

Конечни је такође написао десетак, махом експериментал-
них, позоришних текстова (на енглеском и српском) који су 
извођени у Данској, Естонији, Немачкој, С.А.Д., Србији, Фин-
ској и Холандији. Његова мултимедијална представа „Двој-
ност” изведена је у чувеној сали Погон Дома омладине Бео-
града 2003. године. Четири његова драмска текста објављена 
су у београдском часопису „Савременик”, а издавач „Апо-
строф” је објавио још два као књигу.

Београдски „Лицеј” је 2011. године објавио библиофилско 
издање (ограничено на деведесетдевет нумерисаних и потпи-
саних примерака) књиге великог формата овог свестраног 
аутора под насловом Аутобиографија – књижевни и ликовни 
експерименти 1986–2011. (http://vladimirkonecni.net/books/
Autobiografija.pdf ).
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Преко четврт века Конечни се бави и уметничком фото-
графијом. Имао је неколико великих самосталних изложби у 
Калифорнији, једну у Талину у Естонији, као и у Београду 
2011. године у галерији „Магацин”, Краљевића Марка 4. Уче
ство вао је и у седам групних изложби у Америци и неколико 
европских земаља.

Концентришући се, коначно, на прозну делатност Влади-
мира Конечног, интересантно је да је он, мада се бавио писа-
њем приповедака на свом матерњем језику од раних дана, тек 
2003. године одлучио да објави једну своју причу у Србији, у 
чачанском часопису АРТ 032. Та приповетка, „Ерлијан”, у не-
што измењеном облику, била је укључена и у прву књигу при-
поведака Конечног на српском језику коју је пре четири го-
дине објавио „Прометеј”: Атиф – Одабране и нове приповет-
ке (2014. године, http://vladimirkonecni.net/books/ATIF.pdf).

Пред читаоцима је сада друга књига приповедака и про-
зних текстова Конечног, коју са задовољством објављује „Про-
метеј”. Сви текстови су написани у релативно кратком пери-
оду, од краја 2014. до краја 2017. године и сви, сем једног (нај-
краћег), веома брзо су објављени у угледним часописима у 
Србији (Кораци, Књижевне новине, Бдење, Златна греда, Лето-
пис Матице српске). Као и приповетке у претходној збирци 
Атиф, и, уосталом, песнички и драмски опус Конечног, њего-
ви нови радови одликују се повременом наклоношћу ка ап-
страктном и филозофском. Овде ћу дати себи слободу да ци-
тирам своје мишљење о збирци Атиф, које је дословно реле-
вантно и за нову збирку Селфи на мосту: „Међутим, за разли-
ку од своје поезије, у приповеткама се Конечни у великој мери 
оријентисао на конкретне животне теме и танане, емотивне и 
еротске људске односе, мада неке од тема очигледно потпада-
ју под рубрику ‘велике’. Ту ће читалац наћи и богатство упе-
чатљивих портрета људи и жена у невероватно различитим 
околностима, понекад надреалним, не само у Србији, него и у 
‘целом свету’”. Поврх пожељног тематског и емотивног конти-
нуитета са претходном збирком, два нова рада – од којих је 
један, дужи, завршен тек октобра 2017. године – уводе, чини 
се, нове књижевне облике у српску прозу.
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Да би се овај портрет писца употпунио, треба навести да 
је Владимир Конечни докторирао експерименталну психоло-
гију на Универзитету у Торонту у Канади 1973. године и да је 
од 1982. до 2008. био редовни професор психологије на Кали-
форнијском универзитету у Сан Дијегу – где је сада професор 
емеритус. Истовремено је више година био редовни професор 
методологије психолошких истраживања на Београдском 
универзитету. Добитник је америчке Гугенхајмове награде за 
истраживачки рад у Бразилу, Аустралији и Папуи Новој Гви-
неји. Опсег његовог научног рада веома је широк: психологи-
ја емоција, психофизиологија, психологија права и одлучива-
ња, као и психологија уметности и естетике (музика, позори-
ште, сликарство, архитектура). Одржао је предавања о својим 
истраживањима на скоро двеста универзитета на свим кон-
тинентима.

Зоран Колунџија
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Писац на језеру Нам (Namtso), Тибет, 4718 метара надморске висине.  
[Фотографисао незнани тибетански ходочасник, 2004.]
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