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Зима 15/16, негде у Брдима

Тако да...

Т ако да... често изговарам. Значи мост до следеће ис-
казане мисли, и онда, после Тако да, следе кратке 
три тачке. Када значи крај мисли или да се све за-
вршава у ваздуху, следе три дугачке тачке... Тако да... 

обележје мог говора познају моји пријатељи, као што и знају да 
значи све или да не значи ништа. Чешће значи све.

Тако да... прво и  једино што сам изговорио, када сам се осве-
стио. Трајало је сувише кратко и нисам после знао шта сам хтео 
да кажем, јер ме се ништавило поново докопало.

Сачињен сам као и сва бића од билиона, билиона атома, ко-
ји се међусобно не познају и не знају да ја постојим. Многе били-
оне расуо сам широм и дужом света, енергијом коју сам имао на 
претек и немилице расипао. Када одем, ионако ће се сви разићи, 
куд који мили моји, и неће имати појма где су све били и куда ће.

Хиљаде година стварања теолога, поета, философа, оставило 
је за собом по неколико добрих, мудрих, важних, вредних страни-
ца. Све остало створено је ради утехе бића, е да би живот могао 
да се поднесе, што вреди мало или нимало када вас се докопа ни-
штавило, после којега вас, ако се вратите, дочекују кошмари, ха-
луцинације, према којима било која страхота од снова делује ве-
дро и благородно. Нимало повољан расплет.

Тако да... када сам се достојно освестио стигао сам у Брда и 
вишекратно сам зажалио што нисам остао тамо где сам био. 
Ништавило је било боље.

Дневни и ноћни кошмари, халуцинације у којима видим само 
призоре. Углавном немам руке, што сам приписао мојој дугогоди-
шњој намери да створим представу по песми Милана Милиши-
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ћа Волеле су ме две сестре скупа, коју нисам створио. Такође, ви-
дим много људи који се скупљају око мене и то објашњавам мо-
јом непрестаном потребом за гледалиштем и, док идем уз Брда, 
говорим наглас мисао мог друга из детињства, а касније и мог по-
зоришног јунака Мирослава Антића, Смрт није завршетак пред-
ставе, већ недостатак публике.

Тако да... ћути ми се до краја века. Ћутке корачам по Брдима, хо-
дам опрезно по леду, ћутим, ради тога што се догодило то што се 
догодило. Дошло ми је да приседнем уз корен једног мог сабрата хра-
ста, који је болеснији од мене, да поделим са њим худу судбу, да одмо-
рим отежале ноге и да, може бити, задремам и тако окончам сво-
је болове и безнађе. Опирао сам се, тврдио сам да поседујем још хр-
пу тамнијих мисли, да то јесте један леп одлазак, од кога има само 
један лепши. Онај маштовитији читалац зна на који одлазак ми-
слим. Од позоришта, у коме сам једино живео и био слободан, далеко 
сам временом и простором које не могу да измерим, а рукописи на 
којима сам радио тек су ми мало ближи, али исто предалеко за је-
дан живот, поготово предуг и покаткад сраман, какав је мој.

Тако да... не могу сада да приседнем јер идем код др Симоно-
вића, најбољег пулмолога у Брдима, који ме је послушао, снимио 
и исписао више листова са новим дијагнозама. Некада, у срећна 
времена, умножавао сам животе на метар, на километар, на хи-
љаде метара и километара, и слагао их један на други, или ређао 
један поред другог, или свађао један са другим, а сада безбрижно 
умножавам дијагнозе и корачам ћутке по Брдима. Тако опремљен 
тим уверљивим доказима мог јадног бивстовања, кренуо сам ка 
докторки Милици, да јој предам те језиве материјале.

Наједном ме је нешто зауставило, прекинуло, морао сам да сед-
нем на клупу. Више нисам могао да дишем. Нисам се уплашио, са-
мо сам помислио да морам да штедим ваздух. Млађи житељи Бр-
да су љубазни и васпитани, више њих ми је пришло и питало ме је 
да ли сам добро, и како могу да ми помогну. Ја сам само климао гла-
вом и одмахивао руком. Једино сам мислио како да се јавим деци. 
Имао сам мобилни, али то је за поруку предуго, пасош и здравстве-
ну књижицу, једине личне документе који су ми преостали.
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Окренуо сам страницу 32 пасоша Републике Србије и написао 
Растку и Ружици Ањи писмо, да се дешава то што се дешава, да не 
тугују, јер сам се борио колико сам могао, коме да се јаве, да не буде 
никакве комеморације у Народном позоришту или другде, никаквих 
говора било где, само скроман испраћај, јер сам се бринуо за своје при-
јатеље, којих имам више него што заслужујем, а који ће се потре-
сти и после опити, као што се нимало нисам бринуо за оне који-
ма ће бити свеједно и за оне који ће казати, па, да, тако му и треба.

Када сам исписао странице 32 и 33 мог пасоша, који је напре-
чац постао делимични документ, ставио сам га у џеп, оловку 
сам још држао у руци и погледао у небо. Као да се смрачило усред 
поднева. Осетио сам да ми се функција кисеоника подиже за пар 
милиметара и погледао сам у малени водопад на потоку, који 
житељи Брда зову Река. Дописао сам последњу реченицу, у ства-
ри шалио сам се сам са собом.

П.С. СВАКО ИМА НИЈАГАРУ КАКВУ ЗАСЛУЖУЈЕ.

Насмејао сам се и одважио да кренем према кревету. Моју дра-
гу докторку ћу посетити сутра, ако претекнем.

Пут краћани, који мерим временом, не раздаљином, прешао сам 
дуго корачајући. Мира, моја мајка, лежала је у болници у Брдима. Кад 
сам стигао спавала је. Био сам потпуно мокар, скинуо сам све са се-
бе и отишао да се истуширам. Једва сам се довукао до кревета, спре-
ман на сваку грозоту, од којих је она да одем засвагда и нигде најмања.

Тако да... чекала ме још једна ноћ без сна, али другачија од пре-
ђашњих, са неким чудним предосећајем, исувише надним, иако 
би ме баш таква нада често заварала и на почетку или на крају 
измакла тло испод ногу.

Погледао сам се у зору у огледало: човек насечен, који је одлучио 
оно што се мора... никада не могу никоме да кажем шта сам ви-
део у својим очима.

Трострука негација и апокалипса. И то ће бити ваљда једино 
што могу да кажем.
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Докторка чије је 
презиме налик 
Брдима

В олео сам ујутро да попијем кафу са Наташом, Аном, 
Дулетом, Мићицом Банетом, Неном и другима, које 
сам одмах назвао „Скуп добрих људи”. Све радије сам 
ишао на прегледе код др Милице. Често бих и сам ба-

нуо у ординацију, као да нешто питам. Једно од мојих занима-
ња је и надридоктор, због Историје болести моје породице, која 
је највећа књига коју сам прочитао, због моје Историје болести, 
која сваким даном има све више страница, и прети да постане 
још већа књига и јер сам вазда био радознао и љубопитљив. Има 
нас неколицина ваљаних надридоктора у земљи, али нам власти 
не дају да полажемо државни испит, е да бисмо помогли озбиљ-
но оболелом становништву. На питања која сам постављао већ 
сам знао одговор, али радовао сам се да видим докторку.

Десило ми се нешто што ми се давно није десило, или је пре-
остало нешто од осећања настрадалих у Антероретроградној 
Амнезији, (у даљем тексту А. Р. Амнезија) која обухвата, за мене 
још незнани период у прошлости. Тек ћу, може бити, овим руко-
писом докучити докле се простире тај зјап.

– Како сте? Шта има ново? – питала ме је докторка.
– Заволео сам вас.
Изнедадио сам самога себе када сам то казао. Срце ми је тако 

залупало, да сам био убеђен да се чује у читавим Брдима као ка-
ква радосна и необична тутњава, а докторка је вешто пречула и 
наставила да ми одређује терапију.

Имала је поглед који сам само код ње видео, који би умео да од-
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лута до неколико тачака у ординацији и да се сасвим конкретно 
врати ка мени. И осмех који је само њен осмех, левим углом усана, 
толико загонетан да никада нисам успео да сазнам шта значи.

Изнео сам још доказа моје неумерене љубави.
– Морам да вам кажем све без околишања, јер сам тако увек 

чинио, а тек сада морам јер не знам колико ми је времена оста-
ло, до одласка засвагда и нигде, или док ме Ретроградна Амнезија 
(у даљем тексту Р. Амнезија) не обухвати сасвим, а то не знате 
ни ви. Ја сам и пре Удеса био медицинска загонетка, а не могу ни 
да замислим колика сам сада. Нерешива. Само да знате, нисам 
више континентални шампион у Депресији, пао сам на треће 
место, а ако наставим да вас волим пашћу испод стотог места.

Докторка ме је погледала озбиљно. Личила ми је на девојчи-
цу која расте преда мном. Моја љубав. И напречац сам пао испод 
тристотог места. Исувише нагли пад. Стотинак осетљивих ду-
ша на континенту то је сазнало кроз благи дрхтај, који траје 
пет, шест секунди и несвакидашње је пријатан.

Једном ми је рекла нешто што ме је зачудило.
– Ви морате да идете даље и да довршите своје дело.
Које дело? Какво дело? Можда је мислила на самоактуелиза-

цију о којој сам читао и понешто писао, али како и чиме? Нисам 
имао идеју о било чему. Имао сам хрпу сређених разноликих ми-
сли и неколико хрпа несређених мисли, што је опет непроцењи-
во побољшање у односу на време када нисам имао ниједну мисао.

Докторка, чије је презиме налик Брдима у којима смо, знала 
је да се нешто  дешава у мојој души. Ја нисам знао. Рђаво је што 
се нисмо срели у давна времена, јер тада бих је сигурно отео, од-
јездио на коњу са њом уз Брда, па кроз шуму и воду, да умакнемо 
потерама. Одувек, и пре него што сам се родио, био сам хајдук у 
срцу и души. Страхотно је нешто друго, што сам давно докучио. 
Највећма у Брда или Долине, Градове и Вароши, стижем прера-
но или прекасно, јер ме завара неко чудо путем и тако залутам, 
сам од себе.

Корачам по Брдима ледним у летњим шузама, јер сам у њи-
ма ономад и стигао у Брда. Капут сам узајмио од једног мог јуна-
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ка, који је скинут са репертоара и вратићу му када прође зима, а 
можда и нећу, јер је негдашњи лик за длаку више излишан него ја.

Да, докторка је у праву – нећу улудо да корачам по Брдима. 
Морам да се борим. Престајем да мислим о ваздуху. Дисаћу ко-
лико могу и докле могу. Ако ми се ваздух опет прекине и то буде 
у целости, нека буде. Писмо за велике људе, које зовем децом, већ 
сам написао. Писаћу читавим својим животом и можда допрем 
до дела које би требало да довршим. Сакупљаћу грађу за мој жи-
вот, детињство, које је било као у филму, када сам растао, одра-
стао и недорастао уз најзначајније људе тога доба. Једино нисам 
срео другове Тита, Бевца и многе друге који су им налик, јер за њих 
нисам марио. И живот сасвим обичан, са, додуше, необичним и 
разуђеним путељцима, кривудавим и често без путоказа.

Рукопис који сам намеран да срочим, повест на коју сам се 
одважио, пелен – чемер моје истине, личне и јавне, поуздане, као 
што може бити сведочење једног учесника и очевица. Истина 
за коју не сматрам да ће бити и истина и мога доба, јер то је 
мој доживљај света, решен да са себе никако не скидам гадилук и 
блато кроз које сам прошао. Тако неочишћен, каљав, са предуми-
шљајем, покушаћу да успоставим свој унутрашњи свет, не бих 
ли се докопао и свог спољашњег света, који су се у Удесу распали 
свом дужом времена и простора, па их има, ето, и овде у Брдима.

Неопозиво ће сва имена и презимена и надимци бити исти-
нити. Оно што сам само чуо, а сматрам поузданим, нагласићу 
нарочито. Ето, стигох ногу пред ногу, овде у Брдима, до основних 
правила критичког издања мог живота, забавног и поучног шти-
ва, са трагичким елементима.

Превише сам страствено прилазио мојим позивима и дела-
њима, вери, литератури, филозофији, позоришту, политици. 
Сада када сам лишен вишка страсти и

непотребног знања, предочићу чињенице, без украса, можда са 
зрнцем маште, и то само тамо куда нисам домашио у својим 
истраживањима. Ето, тако ћу, ваљда, цртежом за рукопис Лич-
на документа, који ће, надам се, поодрасти до романа, најурити 
и доакати немилосрдно свим грозотама које су ми ноћима чини-
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ле заседе. И још нешто: рукопис ћу сматрати вредним и драгоце-
ним, ако га иоле разумеју они који буквално схватају законе при-
роде и друштва.

Кажу да су Брда лековита, али има превише умрлица, које су 
начичкане на једној непријатно великој и квргавој дасци, закуца-
ној укриво на три дрвета. Испред те и такве даске окупља се 
значајан број људи свих генерација, који нескривено и радо огова-
рају оне отишле засвагда и нигде. Или, што би рекли, старински 
олајавају отишле, а када се малко одобровоље, о отишлима ка-
зују све најгоре и горе од тога. На тај безочни скуп желео сам да 
утичем свом својом преосталом снагом и зрнима социјалне до-
бродушности. Отерали су ме уз најгоре псовке и клетве, са же-
љом да ме што пре читају на тој квргавој и непријатно великој 
дасци. Помислио сам да знам, од тог скупа млађих и старијих не-
смајника, више гадних вишевековних псовки, али нисам хтео да 
их употребим, јер бих онда био исти као они.

Отишао сам ћутке, нестабилан, корак по корак, равнодушно, 
са једином жељом да помислим на неког или нешто лепо. Имате 
могућност да из једанпут погодите на кога сам помислио.

Какав је то век кад толико моје љубави има, једино што сам 
узвикнуо наглас, упркос Адаму. Нико ме није разумео.
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