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МО ЈИ ИЗ У МИ
Ау то би о гра фи ја
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I 

МО ЈА МЛА ДОСТ

На пре дак и раз вој чо ве ка бит но за ви се од из у ми тељ ског да ра. Он је нај
ва жни ји про из вод чо ве ко вог ства ра лач ког ума. Ње гов крај њи циљ је пот пу на 
пре власт ума над ма те ри јал ним све том и овла да ва ње при род ним си ла ма за 
по тре бе љу ди. То је те жак за да так за из у ми те ља, ко га вр ло че сто по гре шно 
схва та ју и не при зна ју. Али он на ла зи огром ну на док на ду у за до вољ ству ко је 
про из ла зи из ње го ве мо ћи и осе ћа ња да он при па да кла си из у зет но при ви ле
го ва них љу ди, без ко јих би чо ве чан ство одав но иш че зло у љу тој бор би про
тив не ми ло срд них си ла при ро де. 

Ако го во рим о се би, ја сам већ осе тио пу ну ме ру овог див ног за до вољ
ства ко је је би ло то ли ко да сам у мно гим го ди на ма сво га жи во та осе ћао тај 
не пре кид ни за нос. Би је ме глас да сам је дан од нај вред ни јих рад ни ка, а мо жда 
и је сам, уко ли ко је раз ми шља ње исто што и рад, по што сам му по све тио све 
сво је буд не са те. Али уко ли ко се рад схва та као од ре ђе но де ло ва ње у од ре ђе
но вре ме пре ма стро гим пра ви ли ма, он да сам ја ве ро ват но је дан од нај ве ћих 
до ко ли ча ра. Сва ки на пор под при ну дом зах те ва жр тво ва ње енер ги је. Ни ка да 
ни сам пла тио ту це ну. На про тив, ја сам са зре вао раз ми шља ју ћи.

По ку ша ва ју ћи да дам та чан ре до след сво јих ак тив но сти ко је ће би ти 
пред ста вље не се ри јом чла на ка уз по моћ уред ни ка „Elec tri cal Ex pe ri men terа”, 
а ко ји су, углав ном, на ме ње ни мла дим чи та о ци ма, мо рам да се за др жим, ма да 
не вољ но, на ути сци ма из сво је мла до сти и на окол но сти ма и до га ђа ји ма ко ји 
су од ре ђи ва ли мо ју ка ри је ру.

На ши пр ви по ку ша ји су пот пу но ин стинк тив ни, под стак ну ти ма штом, 
жи вом и не ди сци пли но ва ном. Са го ди на ма по ста је мо ра зум ни ји, све си сте
ма тич ни ји и кон струк тив ни ји. Али ови ра ни им пул си, ма да не од мах кре а тив
ни, пред ста вља ју зна ча јан тре ну так и мо гу да од ре де на ше суд би не. За и ста, 
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ка ко са да то осе ћам, да сам их он да раз у мео и не го вао, уме сто што сам их 
гу шио, знат но ви ше бих оста вио све ту. Али тек у зре лом до бу сам схва тио да 
сам из у ми тељ.

За то има не ко ли ко узро ка. Као пр во, имао сам бра та ко ји је био из у зет но 
на да рен – јед на од оних рет ких по ја ва људ ске при ро де ко ју би о ло шка ис тра
жи ва ња ни су ус пе ла да об ја сне. Ње го ва пре ра на смрт је учи ни ла мо је ро ди
те ље не у те шним. Има ли смо ко ња, по клон дра гог при ја те ља. То је би ла сјај на 
жи во ти ња, арап ске ра се, го то во људ ске ин те ли ген ци је, ко ју је це ла по ро ди ца 
ма зи ла и па зи ла, по што је јед ном при ли ком спа сао жи вот мо ме оцу под не
ве ро ват ним окол но сти ма. Јед не зим ске но ћи, оца су по зва ли да оба ви хи тан 
по сао и док је ишао кроз пла ни не ко је су вр ве ле од ву ко ва, коњ се упла шио и 
зба цио гру бо оца на зе мљу. Коњ се вра тио ку ћи ис цр пљен и кр вав, али по што 
је по ди гао уз бу ну, по но во је јур нуо на зад на ме сто не зго де и сти гао та мо пре 
љу ди ко ји су по шли у по тра гу за оцем и ви де ли га ка ко се осве стио и по но во 
уз ја хао ко ња, не схва та ју ћи да је не ко ли ко са ти ле жао на сне гу. Тај исти коњ 
је био крив за по вре де мо га бра та, од ко јих је он и умро. Био сам све док тра
гич ног до га ђа ја и ма да је од та да про шло 56 го ди на, сли ка то га до га ђа ја ни до 
да нас ни је из бле де ла. Се ћа ње на оно што је он по сти гао чи ни ло је сва ки мој 
по ку шај без вред ним у по ре ђе њу са њим. 

Ма шта вред но да сам ра дио, са мо је до во ди ло до то га да мо ји ро ди те
љи још ја че осе ћа ју свој гу би так. Та ко сам ра стао са ма ло по ве ре ња у се бе. 
Ме ђу тим, да ле ко од то га да су ме сма тра ли глу пим де ча ком, ако је су ди ти по 
до га ђа ји ма ко јих се ја још увек до бро се ћам. Јед но га да на град ски већ ни ци су 
про ла зи ли ули цом у ко јој сам се играо са оста лим де ча ци ма. Нај ста ри ји ме ђу 
ува же ном го спо дом, бо га ти гра ђа нин, за у ста вио се да би дао сва ком од нас 
сре бре њак. При ла зе ћи ме ни, на гло се за у ста вио и ре као: „По гле дај ме у очи.” 
По гле ди су нам се су сре ли, док сам пру жао ру ку да при мим дра го це ни нов
чић, он је на мо је за пре па шће ње ре као: „Не, не ма ви ше, ти не мо жеш ни шта 
да до би јеш од ме не, ису ви ше си па ме тан.” Љу ди су има ли оби чај да при ча ју 
сме шне при че о ме ни. Имао сам две ста ре тет ке из бо ра них ли ца, јед на од њих 
је има ла два зу ба, ко ја су штр ча ла као сло нов ске кљо ве, ко је је она за ба да ла 
у мо је обра зе кад год би ме по љу би ла. Ни шта ме не би упла ши ло ви ше од за
гр ља ја тих ко ли ко стра сних, то ли ко и не при влач них ро ђа ка. Јед ном, док ме 
је мај ка но си ла у на руч ју, пи та ле су ме ко ја је од њих две леп ша. По што сам 
про сту ди рао па жљи во њи хо ва ли ца, од го во рио сам за ми шље но, по ка зу ју ћи 
на јед ну од њих: „Ова ни је та ко ру жна као она дру га.”

Ме не су још од са мог ро ђе ња од ре ди ли за све ште нич ки по зив и та ми сао 
ме је не пре ста но ти шта ла. Че знуо сам да по ста нем ин же њер, али мој отац је 
био не у мо љив. Он је био син офи ци ра ко ји је слу жио у вој сци ве ли ког На по ле
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о на и за јед но са сво јим бра том, про фе со ром ма те ма ти ке у по зна тој уста но ви, 
сте као је вој но обра зо ва ње, а ка сни је се при кло нио по зи ву све ште ни ка у ко
ме је сте као углед. Био је ве о ма обра зо ван чо век, пра ви при род ни фи ло зоф, 
пе сник и пи сац и за ње го ве про по ве ди је го во ре но да су ело квент не као оне 
Абра ха мо ве у Сан та Кла ри. Имао је из ван ред но пам ће ње и че сто је ре ци то
вао ду гач ке тек сто ве на не ко ли ко је зи ка. Че сто је у ша ли го во рио да мо же да 
ре кон стру и ше не ке од кла си ка уко ли ко се из гу бе, ре ци ту ју ћи њи хо ва де ла. 
Ње гов стил пи са ња је иза зи вао ди вље ње. Ње го ве ре че ни це су би ле крат ке 
и је згро ви те, а он је био вр ло ду хо вит и са ти ри чан. Ду хо ви те упа ди це, ко је 
је имао оби чај да пра ви, увек су би ле чуд не и ка рак те ри стич не. Илу стра ци је 
ра ди, мо гу да на ве дем је дан или два при ме ра. Ме ђу по слу гом смо има ли и не
ког ра зро ког мом ка по име ну Ма не, чи ји је по сао био да ис по ма же на има њу. 
Јед но га да на, Ма не је це пао др ва. Ка ко је за мах нуо се ки ром, мој отац, ко ји је 
ста јао у бли зи ни, осе тио се ве о ма не ла год но и опо ме нуо га је: „За бо га, Ма не, 
не уда рај у оно у шта гле даш, већ у оно у шта на ме ра ваш.” Дру гом при ли ком 
по ве зао је у шет њу не ког свог при ја те ља, ко ји је из не ма ра до зво лио да му се 
ску по це на бун да та ре о то чак ко ла. Мој отац му је скре нуо па жњу на то, ре кав
ши: „По ву ци тај ка пут, оште ти ћеш ми то чак.” Имао је чуд ну на ви ку да го во ри 
сам са со бом, и то би чи нио вр ло жи во, упу шта ју ћи се у жуч ну рас пра ву и ме
ња ју ћи бо ју гла са. Не у пу ћен слу ша лац мо гао би се за кле ти да се у со би на ла зи 
ви ше ли ца.

Ма да мај ци мо рам да за хва лим за сав из у ми тељ ски дар ко ји по се ду јем, 
и ве жбе ко је ми је отац за да вао мо ра да су би ле од из у зет не ко ри сти. Оне су 
се са сто ја ле од сва ко ја ких за да та ка. За да вао ми је, на при мер, да по га ђам ту ђе 
ми сли, да от кри вам не до стат ке не ког об ли ка или из ра за, да по на вљам ду гач
ке ре че ни це или да ра чу нам на па мет. Не сум њи во је да су те сва ко днев не лек
ци је, чи ја је свр ха би ла ја ча ње ме мо ри је и ра су ђи ва ња, а на ро чи то кри тич ког 
ми шље ња, би ле ве о ма ко ри сне.

Мо ја мај ка је по ти ца ла из јед не од нај ста ри јих по ро ди ца у на шем кра ју и 
при па да ла је ло зи из у ми те ља. Ње ни отац и де да су из у ме ли мно го број на ору
ђа за до ма ћин ство, ра тар ство и дру ге свр хе. Она је за и ста би ла ве ли ка же на, 
рет ке уме шно сти, хра бро сти и мо рал не сна ге, ко ја се хра бро су прот ста вља ла 
жи вот ним не во ља ма и сте кла мно га те шка ис ку ства. Ка да јој је би ло ше сна
ест го ди на, не ка ква за ра зна бо ле шти на ха ра ла је зе мљом. Ње ног оца су би ли 
по зва ли да оба ви по след њу при чест бо ле сни ка на умо ру, а за вре ме ње го вог 
од су ства она је са ма оти шла да по мог не јед ној по ро ди ци у су сед ству, ко ју је, 
та ко ђе, на па ла та стра хо ви та бо лест. Сви чла но ви по ро ди це, њих пе то ро, бр зо 
су под ле гли јед но за дру гим. Она их је са ма оку па ла и обу кла. По што их је, пре
ма оби ча ји ма сво јих пре да ка, укра си ла цве ћем, по ло жи ла их је на одар. Ка да 
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се отац вра тио, све је би ло при пре мље но за хри шћан ску са хра ну. Мо ја мај ка је 
би ла пр во ра зред ни из у ми тељ и ве ру јем да би мно го по сти гла да ни је би ла та ко 
да ле ко од мо дер ног жи во та и ње го вих мно го стру ких мо гућ но сти. Из у ме ла је и 
кон стру и са ла сва ко ја ке на пра ве и алат ке, тка ла је нај леп ше ша ре од ву не ко ју 
је са ма пре ла. Чак је се ја ла се ме ње, уз га ја ла биљ ке и са ма раз два ја ла њи хо ва 
влак на. Не у мор но је ра ди ла од ра не зо ре до ка сно у ноћ и без ма ло сва оде ћа 
и по кућ ство у ку ћи би ли су де ло ње них ру ку. И по сле ше зде се те, пр сти су јој 
би ли још то ли ко спрет ни да је мо гла оно што очи ма ви ди, ру ка ма да ство ри. 

По сто ји још је дан, мно го ва жни ји раз лог за мо је ка сно осве шће ње. Па тио 
сам од чуд не бољ ке ко ју је иза зи ва ла по ја ва сли ка, вр ло че сто пра ће на ја ким 
бле ско ви ма све тло сти ко ји су ми за му ћи ва ли ви ђе ње ствар них пред ме та и 
оме та ли ми сао и де ло. Би ле су то сли ке пред ме та и при зо ра ко је сам за и ста 
ви део, ни ка да оних ко је сам за ми шљао. Ка да би ми не ко не што ре као, по ја ви
ла би се жи ва сли ка пред ме та ко ји је та реч озна ча ва ла и по не кад ни сам мо гао 
ја сно да раз ли ку јем да ли је то што сам ви део ствар но или ни је. То је у ме ни 
ства ра ло ве ли ку не ла год ност и иза зи ва ло не спо кој ство. Ни је дан од сту де на та 
пси хо ло ги је и фи зи о ло ги је ко је сам пи тао за ми шље ње ни је мо гао успе шно да 
об ја сни ову по ја ву. Из гле да да су они би ли је дин стве ни у свом ста ву, ма да сам 
ја, ве ро ват но, био пред о дре ђен за то, по што сам знао да је и мој брат имао 
слич на ис ку ства.

По те о ри ји ко ју сам фор му ли сао, сли ке су би ле ре зул тат ре флек сне рад
ње мо зга на ре ти ну при ли ком ве ли ког уз бу ђе ња. Оне си гур но ни су би ле ха
лу ци на ци је ко је се ја вља ју код бо ле сних и на му че них љу ди, по што сам ја у 
сва ком дру гом по гле ду био нор ма лан и ста ло жен. Да би сте има ли пред ста ву 
о мо јим не да ћа ма, за ми сли те да сам не кад био на са хра ни или у не кој нер вно
на пе тој си ту а ци ји. По том, од јед ном нео че ки ва но у ти ши ни но ћи, жи ва сли ка 
тог до га ђа ја би ми се на мет ну ла и оста ла упор но пред мо јим очи ма, упр кос 
свим мо јим на по ри ма да је ода гнам. По не кад би чак оста ја ла та ко по сто ја на 
у про сто ру иа ко сам мо гао ру ком да про ђем кроз њу. Ако је мо је об ја шње ње 
ис прав но, тре ба ло би да је мо гу ће при ка за ти на плат ну и учи ни ти ви дљи вим 
сли ке би ло ког пред ме та ко ји чо век за ми сли. Та кав на пре дак би иза звао ко
ре ни те про ме не у свим људ ским од но си ма. Уве рен сам да ће се та кво чу до 
оства ри ти у бу дућ но сти. Мо гу још да до дам да сам мно го вре ме на по све тио 
ре ша ва њу то га про бле ма.

Да бих се осло бо дио ових муч них по ја ва, по ку ша вао сам да се кон цен
три шем на не што што сам већ ви део и на тај на чин бих осе тио при вре ме но 
олак ша ње, али да бих то по сти гао, мо рао сам стал но да при зи вам но ве сли ке. 
Убр зо сам схва тио да сам ис ко ри стио све оне ко је су би ле под мо јом кон тро
лом, „пра ве” сли ке су би ле по тро ше не, по што сам ви део ма ло од све та, са мо 
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пред ме те у сво ме до му и не по сред ној око ли ни. Ка ко сам из во дио ове ми са о не 
рад ње по дру ги или тре ћи пут да бих про те рао сли ке из сво јих ви зи ја, тај лек је 
по сте пе но из гу био сву сво ју сна гу. Он да сам ин стинк тив но кре нуо да пра вим 
из ле те из ван гра ни ца ма ло га све та ко ји сам по зна вао и угле дао сам но ве при
зо ре. Они су, у по чет ку, би ли не ја сни и не раз го вет ни и не ста ја ли би ка да бих 
по ку шао да се на њих кон цен три шем, али ма лопо ма ло сам ус пео да их уста
лим, по ста ја ли су ја сни ји и од ре ђе ни ји и ко нач но су по при ма ли из глед ства ри 
она квих ка кве је су. Убр зо сам от крио да је мо ја нај бо ља уте ха би ла да јед но
став но идем да ље у сво јим ви зи ја ма, сти чу ћи ути ске све вре ме, па сам та ко 
по чео да пу ту јем, на рав но, у сво јој ма шти. Сва ке но ћи (а по не кад и да њу), ка да 
сам био сâм, ја бих се оти снуо на пут – ви део бих но ва ме ста, гра до ве и зе мље, 
жи вео бих та мо, су сре тао се са љу ди ма, скла пао при ја тељ ства и по знан ства и 
ма ко ли ко то би ло не ве ро ват но, чи ње ни ца је да су они би ли за ме не исто та ко 
дра ги као и они из ствар ног жи во та и ни ма ло бле ђи у сво јој по ја ви.

То сам не пре ста но ра дио до сво је се дам на е сте го ди не, ка да су ми се ми
сли из не на да озбиљ но окре ну ле ка из у ми тељ ству. Та да сам схва тио, на сво

Те сли на род на ку ћа и ста туа  у Сми ља ну у Ли ци
(Из вор: wi ki wand.co m)
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је ве ли ко за до вољ ство, да мо гу да за ми слим ства ри у ма шти, ни су ми би ли 
по треб ни мо де ли, цр те жи или екс пе ри мен ти. Мо гао сам да, у ма шти, о њи ма 
ство рим сли ку она кву ка кви су они за и ста би ли и у ствар но сти. 

Та ко сам не све сно уса вр ша вао оно што сам сма трао но вом ме то дом да
ва ња кон крет ног об ли ка из у ми тељ ском кон цеп ту и иде ја ма, што је у пот пу ној 
су прот но сти са чи сто екс пе ри мен тал ним по ступ ком и, по мо ме ми шље њу, 
мно го је ко ри сни је и ефи ка сни је. Од тре нут ка ка да чо век кон стру и ше апа рат 
до тре нут ка ка да пр во бит на иде ја до би је прак тич ну при ме ну, он је не из бе жно 
об у зет де та љи ма и гре шка ма апа ра та. Док он на ста вља да уса вр ша ва и ре
кон стру и ше, ње го ва кон цен тра ци ја сла би и он гу би из ви да основ на на че ла. 
Ре зул та ти мо гу да се по стиг ну, али увек на ште ту ква ли те та.

Мој ме тод је дру га чи ји. Ја ни ка да не хи там ка прак тич ном ра ду. Чим ми се 
ја ви иде ја, од мах по чи њем да је раз ви јам у сво јој ма шти. Ме њам кон струк ци ју 
на пра ве, уса вр ша вам је и она ра ди у мо јим ми сли ма. Са свим ми је не ва жно 
да ли мо ја тур би на ра ди у ми сли ма или је те сти рам у сво јој ра ди о ни ци. Чак 
и при ме тим ако ни је из ба лан си ра на. Би ло шта да је, не ма раз ли ке, ре зул та ти 
су исти. На овај на чин сам у ста њу да бр зо раз ра дим и до те рам за ми сао, а да 
ни шта не до дир нем. А ка да по стиг нем та кав сте пен уса вр ше но сти сво га изу ма 
да не ви дим ниг де ни ка кав не до ста так, он да му да јем кон кре тан об лик, ко
нач ни про из вод мо га ума. Ре дов но мо ја на пра ва ра ди она ко ка ко сам и за ми
слио и ре зул тат екс пе ри мен та је упра во она кав ка кав сам пла ни рао да бу де. 
За два де сет го ди на ни је би ло ни јед ног из у зет ка. А за што би и би ло дру га чи је? 
Ин же њер ство, елек тро тех нич ко и ма шин ско, да ју по зи тив не ре зул та те. Је два 
да по сто ји не што што не мо же ма те ма тич ки да се пред ста ви и чи ји учи нак 
не мо же да се из ра чу на или чи ји ре зул та ти не мо гу да се из ра зе уна пред, на 
осно ву рас по ло жи вих те о риј ских и прак тич них по да та ка. Спро во ђе ње пр во
бит не иде је у де ло, ка ко се да нас ра ди, по мо ме ми шље њу, ни је ни шта дру го 
до ра си па ње енер ги је, нов ца и вре ме на.

Мо ја мла да лач ка не во ља има ла је, ме ђу тим, дру гу ком пен за ци ју. Не пре
ста но ум но на пре за ње раз ви ло је мо ју моћ опа жа ња и омо гу ћи ло ми да от
кри јем јед ну ве о ма зна чај ну исти ну. При ме тио сам да је по ја ви сли ка у мо јој 
ма шти увек прет хо ди ла ствар на ви зи ја до га ђа ја под чуд ним и, углав ном, вр ло 
из у зет ним окол но сти ма и ја сам сва ки пут био при мо ран да од ре дим из вор ни 
под сти цај. По сле из ве сног вре ме на, тај на пор је по стао го то во ау то мат ски и 
сте као сам ве ли ку спо соб ност да по ве жем узрок и по сле ди цу. Уско ро сам, на 
сво је из не на ђе ње, по стао све стан да је сва ка мо ја ми сао на мет ну та спољ ним 
ути ском. Не са мо то, већ је све што сам ра дио би ло на сли чан на чин под стак
ну то. С вре ме ном ми је по ста ло са вр ше но ја сно да сам био са мо ау то мат об
да рен мо гућ но шћу кре та ња, ко ји од го ва ра на дра жа ји ма чу ла и пре ма то ме се 
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по на ша и ми сли. Прак тич ни ре зул тат то га је ве шти на те ле а у то ма ти ке ко ја је 
до са да прак ти ко ва на, са мо на не са вр шен на чин. Ње не по тен ци јал не мо гућ
но сти ће се, ме ђу тим, ко нач но по ка за ти. Ја већ го ди на ма пла ни рам ау то мат 
ко ји ће сам се бе кон тро ли са ти и ве ру јем да мо же да се на пра ви та кав ме ха
ни зам ко ји ће се по на ша ти ра зум но до из ве сне гра ни це и ко ји ће на пра ви ти 
ре во лу ци ју у мно гим ко мер ци јал ним и ин ду стриј ским обла сти ма. 

Би ло ми је два на е стак го ди на ка да сам ус пео сна гом во ље да ода гнам 
сли ку из сво је ма ште, али ни ка да ни сам мо гао да кон тро ли шем бле ске све тло
сти на ко је сам већ скре нуо па жњу. Они су ве ро ват но мо је нај чуд ни је и нео
бја шњи во ис ку ство. Обич но су се по ја вљи ва ли ка да сам био у не кој опа сно сти 
или не во љи или ка да сам био вр ло ус хи ћен. По не кад сам ви део ка ко је све око 
ме не ис пу ње но пла ме ним је зич ци ма. Уме сто да се сма њу је, њи хов ин тен зи тет 
је с вре ме ном по ста јао све ја чи и чи ни се да је до сти гао свој мак си мум ка да 
сам имао око два де сет и пет го ди на. Ка да сам бо ра вио у Па ри зу 1883. го ди не, 
је дан углед ни фран цу ски фа бри кант ме је по звао у лов и ја сам при хва тио ње
гов по зив. Ду го сам био ве зан за фа бри ку и свеж ва здух ме је див но окре пио. 
Вра тив ши се у град те ве че ри, имао сам осе ћај да ми мо зак го ри. Ви део сам 
све тлост у ко јој као да је би ло ма ло Сун це и це лу ноћ сам про вео ста вља ју ћи 
хлад не обло ге на сво ју из му че ну гла ву. Ко нач но су се уче ста лост и сна га бле
ско ва сма њи ле, али је тре ба ло ду же од три не де ље да се пот пу но сми ре. Ка да 
ми је дру ги пут био упу ћен по зив, од го вор је био из ри чи то НЕ!

Ови све тло сни фе но ме ни се још увек с вре ме на на вре ме ја вља ју, као 
он да ка да ми си не но ва иде ја са мно штвом сво јих мо гућ но сти, али они ни су 
ви ше та ко уз бу дљи ви, по што су ре ла тив но сла би. Ка да за тво рим очи, ја не из
бе жно пр во ви дим ујед на че ну вр ло там ну, пла ву по за ди ну, као што је не бо у 
ве дрим но ћи ма без зве зда. Кроз не ко ли ко се кун ди ова по за ди на се про жме 
ве ли ким бро јем све тлу ца вих зе ле них мр ља, рас по ре ђе них у не ко ли ко сло је
ва ко ји по ла ко иду пре ма ме ни. Он да се са де сне стра не по ја вљу је див на сли
ка два ску па па ра лел них гу стих ли ни ја ко ја су ме ђу соб но управ на и у свим 
бо ја ма, а пре о вла ђу ју зе ле но жу ти и злат ни то но ви. Од мах за тим ли ни је по
ста ју све тли је и цео про стор би ва по сут тач ки ца ма треп те ћег све тла. Сли ка се 
по ла ко кре ће кроз вид но по ље и за де се так се кун ди не ста је на ле вој стра ни, 
оста вља ју ћи за со бом при лич но не при јат ну и ту пу си ву по за ди ну, ко ја вр ло 
бр зо усту па ме сто та ла са стом мо ру обла ка, ко ји као да по ку ша ва ју да се уоб
ли че у жи ви лик. Чуд но је да не мо гу да за ми слим лик у том си ви лу све док не 
стиг нем у дру гу фа зу. Сва ки пут, пре не го што за спим, сли ке љу ди и пред ме та 
про ла зе ми ис пред очи ју. Ка да их угле дам, знам да ћу уско ро уто ну ти у сан. 
Уко ли ко их не ма и од би ја ју да до ђу, знам да ћу про ве сти бе са ну ноћ.
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До ко је је ме ре ма шта игра ла уло гу у мом де тињ ству, мо гу да илу стру јем 
још јед ним чуд ним ис ку ством. Као ве ћи на де це, во лео сам да ска чем и сил но 
сам же лео да се одр жим у ва зду ху. По не кад је јак ве тар пун ки се о ни ка ду вао 
с пла ни на и по и гра вао се са мо јим те лом, ко је је би ло ла ко као да је од плу те, 
а ја бих ско чио и ду го леб део у про сто ру. Би ло је то ча роб но осе ћа ње по сле 
ко га је сле ди ло гор ко раз о ча ра ње по што бих доц ни је схва тио да је за блу да. 

У том пе ри о ду у ме ни су се сте кле мно ге чуд не скло но сти, не тр пе љи во
сти и на ви ке, од ко јих не ке мо гу да при пи шем спољ ним ути сци ма, а не ке ми 
оста ју нео бја шњи ве. Сна жну од врат ност сам осе ћао пре ма жен ским мин ђу
ша ма, док су ми се дру ги де ло ви на ки та, као што је на ру кви ца, до па да ли ма ње 
или ви ше, за ви сно од сво јих об ли ка. Ка да бих угле дао би сер, го то во бих до био 
на пад, али ме је за то фа сци ни рао сјај кри ста ла или пред ме та оштрих иви ца и 
рав них по вр ши на. Не бих до та као ко су не ке дру ге осо бе, осим, мо жда, ако би 
не ко у ме не упе рио ре вол вер. До би јао бих гро зни цу са мо по сма тра ју ћи бре
скву, а ако би се де лић кам фо ра на шао би ло где у ку ћи, осе ћао бих се ве о ма 
не ла год но. Чак сам и да нас осе тљив на не ке од тих не при јат них на дра жа ја. Ка
да ис пу стим ма ле ко ма ди ће па пи ра у по су ду пу ну теч но сти, ре дов но у усти ма 
осе тим не ки нео би чан и од вра тан укус. Бро јао сам ко ра ке у шет њи и из ра чу
на вао за пре ми ну та њи ра за су пу и шо љи це за ка фу и за ло га ја хра не – друк
чи је не бих мо гао да ужи вам у је лу. Све рад ње и по ступ ци ко је сам по на вљао, 
мо ра ли су би ти де љи ви са три и уко ли ко бих по гре шио, био сам при ну ђен да 
све поч нем од по чет ка, чак и ако је за то би ло по треб но не ко ли ко са ти.

До осме го ди не мој ка рак тер је био слаб и ко ле бљив. Ни сам имао ни сна
ге ни од ва жно сти да до не сем би ло ка кву чвр сту од лу ку. Осе ћа ња су ми на
до ла зи ла у ве ли ким и ма лим та ла си ма и не пре ста но осци ло ва ла из ме ђу две 
крај но сти. Из га рао сам од же ља и оне су се умно жа ва ле по пут хи дри них гла
ва. Био сам об у зет раз ми шља њем о бо лу у жи во ту, смр ти и вер ском стра ху.

Мно ме је овла да ло су је вер је и жи вео сам у стал ном стра ху од злог ду
ха, од утва ра, од ди во ва, љу до жде ра и оста лих не ча сних чу до ви шта мра ка. А 
он да је, од јед ном, на ста ла ве ли ка про ме на ко ја је из ме ни ла чи тав мој жи вот.

Књи ге сам во лео нај ви ше. Мој отац је имао ве ли ку би бли о те ку и кад год 
сам мо гао, по ку ша вао сам да за до во љим сво ју страст за чи та њем. Отац ми то 
ни је до зво ља вао и по бе снео би ка да би ме ухва тио на де лу. Ка да би при ме тио 
да по тај но чи там, скри вао би од ме не све ће. Ни је же лео да ква рим очи. Али ја 
сам до ба вљао лој, пра вио фи ти ље, из ли вао тан ке шта по ве ло ја ни ца, и сва ке 
но ћи док су оста ли спа ва ли, по што бих за пу шио све кљу ча о ни це и пу ко ти не, 
чи тао бих све до зо ре, ка да је мај ка већ за по чи ња ла свој му ко трп ни днев ни 
по сао. Јед ном при ли ком сам на и шао на ро ман под на сло вом „Aba fi” (Абин 


