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Хоћу да будем јак

Некада сам ишао у школу, имао јединице, био
авио-моделар. Преписивао диктате од Реги-

не Мухолович. Сакупљао ситан новац. Стидео се.
Нисам пио. . .

Била су то лепа времена. (Ако занемаримо
култ личности.) Сећам се, дали су ми сведочан-
ство. Директор школе ми је неочекивано стегао
руку. Затим сам завршио Машински факултет
ЛГУ и претворио се у нервозног типа са страш-
ним комплексима. А какав још може да буде
млади инжењер с платом од деведесет шест
рубаља?

Живео сам мирно и повучено и написао то-
ком ових година два писма.

Али притом сам знао да тамо негде постоји
другачији живот – леп, пун сјаја. Тамо пишу
романе и антиромане, туку се, једу хоботнице,
тугују само на филму. Тамо, забацивши шешир
на потиљак, испијају наискап дупли виски.
Тамо филмске звезде, опијене од магнезијума и
мириса цвећа, лењо бацају ципеле с високом
потпетицом на дебели тепих. . .



Живео сам у улици Неимара Росија. Њена
дужина је 340 метара, а ширина и висина зграда
– 34 метра. Али то је небитно.

Два суседна позоришта и кореографска
школа креирају стил ове улице. Баш као што
стил улице Чкалова креирају две продавнице
мешовите робе и одељење милиције. . .

Глумице и балерине шетају овом улицом.
Глумице и балерине! Њих прате љубавници,
бркајлије, ниткови, господари живота.

Отварају се врата личног аутомобила.
Појављују се ноге у чипканим чарапама. Затим –
синтетичка бунда, ташница, наруквице, прсте-
ње. И најзад – сама жена, спремна за пружање
одлучног, дугог отпора.

Она нестаје у улазу позоришта. Изнад асфалта
се полако разилази облак француског парфема.
Љубавници чекају, шетајући између стубова. Њи-
хове манжетне беле се у полумраку. . .

Да бих стекао самопоуздање, почео сам да
тренирам бокс. На такмичењу стамбено-кому-
налног мој противник је био чувени Цитрињак.
Кренуо је ка мени скакућући лево-десно.
Замахнуо сам, али сам моментално целим телом
ударио о храпаву и грубу струњачу. Моја душа је
полетела ка плафону и изгубила се међу светиљ-
кама. Пригушено сам јаукнуо и почео да пузим.
Навијачи су кренули да звижде, а ја сам и даље
пузио. Док нисам ударио главом у увозне санда-
ле тренера Шарафутдинова.

– Здраво – рекао ми је тренер – како си?
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– Није лоше – одговарам. – Где је овде излаз?
С фискултуром је било завршено, и ја сам

написао причу. Било је у тој причи нешто од мо-
јих ноћних шетњи. Звук кише. Заспали возачи
за воланом. Пусте улице, које тако личе једна на
другу. . .

Брадати књижевни радник дуго је тражио
мој рукопис.

Претурајући по орманима, декламовао је
прве редове:

– Да није ваше ово – „Пред зору је почео
мраз. . .“?

– Не – рекао сам.
– А ово – „Пред зору је отоплило. . .“?
– Не.
– А ево ово – „Пред зору је Јермил Федото-

вич умро. . .“?
– Таман посла.
– А ово овде, под насловом „Марш усним-

љених“?
– „Марш усамљених“ – исправио сам га.
Прелиставао је рукопис, понављајући:
– Да видимо каква сте ви то мустра. . . Да

видимо. . .
И затим:
– Овде кажете: „. . .И само су птице кружиле

изнад мермерних споменика. . .“ Питам се шта
ли симболизују те птице?

– Ништа – рекао сам – оне лете. Тек тако. То
је нормално.
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– Што ли оне лете – гадљиво је упитао
уредник – и због чега? Због какве то уметничке
потребе?

– Лете, и ништа више – прошаптао сам –
обична ствар. . .

– Па добро, рецимо да је тако. Онда ми
кажите шта представљају птице као морални
симбол? Радио-таласе или хемијску ћелију?
Хронос или Демос?

Од страха сам почео да мрдам прстима на
ногама.

– Још једно питање, последње. Јесте ли ви
раноранилац или ноћобдија?

Вриснуо сам, опрљио браду уредника и
кренуо ка излазу.

Чуо сам како довикује за мном:
– Само мало! Хоћете ли да вам дам један

шашави савет?
– Шашави?!
– Да, односно онако без везе.
– Без везе?!
– Што се каже, забадава.
– Забадава?!
– Укратко, читајте поново класике.

Пушкина, Љермонтова, Гогоља, Достојевског,
Толстоја. Нарочито Толстоја. У суштини, пре
тог грофа у књижевности није ни било
истинског човека. . .

С књижевношћу је било завршено.
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Дани су се вукли у досадном низу. Спавање,
кефир, посао, усамљеност. Колеге су се забрину-
ле кад су виделе у каквом сам стању. Упознали
су ме с еманципованом девојком Фридом Штајн.

Провели смо два сата у ресторану. Свирала
је музика. Фрида је читала јеловник као Тору –
здесна налево. Наручили смо палачинке и кафу.

Фрида је рекла:
– Свако од нас припада одређеном кругу.
Климнуо сам главом.
– Надам се да и ви припадате одређеном

кругу?
– Да – рекао сам.
– Ком конкретно?
– Четвртом – кажем – ако мислите на круго-

ве пакла.
– Браво! – рекла је девојка.
Одмах сам наручио шампањац.
– О чему ћемо да разговарамо? – упитала је

Фрида. – О Џојсу? О Хитлеру? О Пшебишев-
ском? О црним теријерима? О структурној
лингвистици? О неофројдизму? О Дизију
Гилеспију? Или можда о Јасперсу или о Кафки?

– О Кафки – рекао сам.
И препричао јој недавни доживљај:

„Долазим ја на посао. Прилази ми колега
Барабанов.

– Јуче сам – каже – поново читао Кафку.
Јесте ли читали Кафку?

– Нажалост, не – кажем.



– Нисте читали Кафку?
– Морам признати да нисам читао.
Цео дан ме је Барабанов гледао испод ока. А

на паузи за ручак долази код мене лаборанткиња
Нинуља и пита:

– Прича се да нисте читали Кафку. Да ли је
то истина? Само отворено. Све ће остати међу
нама.

– Нисам читао – кажем.
Нинуља се тргла и отишла да руча с колегом

Барабановом. . .
Враћајући се с посла, срео сам геолога Тиш-

ченка.
Тишченко је, по обичају, био с ружном

девојком.
– У Ханти-Мансијску имају Кафку у слобод-

ној продаји! – повикао је издалека.
– Дивно – рекао сам, и не осврћући се

наставио својим путем.
– Куда ћеш? – увређено је упитао геолог.
– У Ханти-Мансијск – кажем.
Убрзо сам стигао кући. У ходнику ме је

напао сусед-предшколац Рома.
Рома ме је ухватио за ногу и рекао:
– А бака и ја смо читали Кафку!
Вриснуо сам и покушао да побегнем. Али

Рома ме је чврсто држао за ногу.
– Је л’ ти се свидело? – упитао сам.
– Мање-више – одговорио је Рома.
– Можда си нешто побркао, другар?

12



1 Уместо скаске. (Све напомене потичу од преводиоца.)

Тада је предшколац изнео велику похабану
књигу и прочитао:

– РУФКЕ НАРОДНЕ КАФКЕ 1!
– Паметан си ти дечак – рекао сам му – али

мало врскав. Хоћеш да ти поклоним пушку?
То сам и учинио. . .“
– Браво! – рекла је Фрида Штајн.

Наручио сам још шампањца.
– Знам да ви пишете новеле – рекла је Фрида.

– Могу ли да их прочитам? Јесте ли их понели са
собом?

– Понео сам их – кажем – а у себи носим
само оне којих још нема.

– Браво! – рекла је Фрида.
Наручио сам још шампањца. . .
Ноћу смо стајали у чистом улазу. Кренуо

сам да пољубим Фриду. Тачније, приметно сам
се затетурао према њој.

– Браво! – рекла је Фрида Штајн. – Напили
сте се као свиња!

Од тад ме више није звала.

Дани су се вукли сиви и једнаки, као врапци
на гранама. Као листови старих топола у нашем
невеселом врту. Спавање, кефир, посао, Золини
романи. Разболео сам се и оздравио. Купио теле-
визор на кредит.

13



14

Једном сам недалеко од „Метропола“ срео
бившег школског друга, Секина.

– Где радиш? – питам.
– У једном научно-истраживачком институту.
– Је л’ добра плата?
– Добра – одговара Секин – али мала.
– Браво! – рекао сам.
Ушли смо у ресторан. Он је наручио вотку.

Попили смо.
– Што си тужан? – Секин је ставио руку на

моју подлактицу.
– Имам комплекс ниже вредности – кажем.
– Сви имају комплекс ниже вредности –

потврдио је Секин.
– И ти?
– И ја. Ја имам комплекс твоје ниже вредно-

сти.
– Браво! – рекао сам.
Он је наручио још вотке.
– Шта је с нашима? – упитао сам.
– Многи су умрли – одговорио је Секин –

на пример, Шура Сјајни. Сјајни је отишао на
купање и заронио. Али није изронио. Иако је
прошло већ више од годину дана.

– А Миша Ракитин?
– Завршава постдипломске.
– А Борја Зотов?
– Иследник.
– Ривкович?
– Хирург.
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– А Љова Баранов? Сећаш се Љове Баранова?
Спортисте, акцијаша, победника свих спортских
такмичења?

– Баранов је у затвору. Баранов је продавао
шалове на црно. Пре пола године сретнем га у
Садовој улици. Излази Љова из тржног центра
и пита:

„Објасни ми, Секине, где је логика?! Купим
бугарско ћебе за тридесет рубаља. Исечем га на
осам делова. Сваки шал продам за тридесет
рубаља. Па где је ту логика?!“

– Браво! – рекао сам. Наручио је још вотке. . .

Ноћу сам ишао улицом размичући зграде.
И одједном сам се нашао између стубова позо-
ришта „Пушкин“. Ту су се врзмали љубавници,
мачеваоци, бркајлије. Шушкали су њихови
полиестарски мантили, ширио се мирис цигара.
У близини се назирао сјај аутомобила.

– Еј! – викнуо сам. – Ко сте ви?! Чиме се
бавите? Одакле вам толико пара? И ја желим да
будем успешан! Научите ме! И упознајте ме с
Елином Бистрицком!

– Ко си ти? – спокојно су упитали.
– Ма нико, обичан Јегоров, завршио сам

машински. . .
– Феђа – представио се један.
– Волођа.
– Тољик.
– Ја сам протетичар – осмехнуо се Тољик. –

Трули зуби – то је моја област.
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– А ја кројач-моделар – рекао је Волођа – и
ништа више. Могу само да те научим како да
добро искројиш шлиц!

– А ја – намигнуо је Феђа – радим у коми-
сиону. Ако ти буду требале увозне крпе – зови.

– А кола? – упитао сам.
– Каква кола?
– Аутомобили: „волге“, „ладе“, „жигули“?
– Какве везе имају аутомобили? – упитао је

Волођа.
– Зар то нису ваши аутомобили?
– Нажалост, не – одговорио је Тољик.
– Па чији су онда? Чији?
– Ђаво ће га знати – рекао је Феђа – туђи.

Они су увек овде. Таква су времена. Двадесети
век. . .

Сав задихан трчао сам ка својој кући.
Господе! Трговац, стоматолог и кројач! И тим
људима сам завидео цео живот! Али за аутомо-
биле су, наравно, слагали! Сигурно су слагали!
А можда и нису!

Устрчао сам по мрачном степеништу.
У мраку су се ту и тамо виделе зелене мачје очи.
Терајући мачке јурнуо сам ка вратима. Отворио
их француским кључем. На сточићу за телефон
налазио се дугуљасти плави коверат.

Неком Јегорову, помислио сам. Посрећило
се човеку! Постоје такви срећници, миљеници
фортуне! О! Али ја сам Јегоров! Ја сам! Баш ја!

Поцепао сам коверат и прочитао:



17

„Ви сте неваљали, неваљали, неваљали,
неваљали, неваљали!

Фрида Штајн

P. S. Прочитајте поново Гинтера де Бројна,
и разумећете моје срце.

Ф. Штајн

P. P. S. Неко је у мом улазу заборавио сатенске
навлаке за рукаве.

Ф. Ш.“

Шта све ово значи?! – размишљао сам.
Трговац, стоматолог и кројач! Неки неваљали
Јегоров! Неке сатенске навлаке за рукаве! Али ја
сам Јегоров! Моје навлаке за рукаве! Ја сам
неваљао! А какве везе има Лав Толстој? Какав
Лав Толстој?! Ах да, морам поново да читам
Лава Толстоја! И Гинтера де Бројна! Већ сутра
ћу почети. . .
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Блуз за Нателу

У Грузији је боље. Тамо је све другачије. Има
више пара, вина и јунаштва. Несебичнија

су дела, и рука је ближе дршци ножа. . .
Жене Грузије су строге, плашљиве, немој да

се шалиш с њима. Свако зна: барикаде густих
трепавица су неосвојиве.

У Грузији нема климе. Постоји само сунце и
сенка. Лети су сенке краће, зими – дуже, и то је
све.

У Грузији је боље. Тамо је све другачије. . .
Стежем у руци ово зарђало перо. Руке ми

дрхте, прсти се леде од страха. Алат је сувише
груб. Ко сам ја да сликам твој портрет! Твој
портрет, Бокучава Натела!

О Натела! Ти си пехар на пиру брадатих и
силних! Ти си гутљај воде с извора после туче!
Ти си тужни рефрен што је долетео овамо из
непознатих прозора! Ти си пљусак који нас је
затекао у планини! И дрво испод којег смо се
спасли од пљуска! И муња која претвара дрво у
иверје! Ти си младост предивне земље!
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Сваког јутра Натела размиче тешке воде
Арагве. На обали остају сарафан, сат и летње
ципеле, притиснути каменом.

Натела се пливајући удаљава, њено бело
тело повремено се назире под водом. На обали
тихо шуште чокоти грожђа „изабел“. А иза
чокота у том тренутку пламти страст. Тамо
одавно чучи Арчил Пирадзе, зоотехничар.

Пре сат времена Арчил Пирадзе је изашао
из куће.

– Арчил – рекла му је стара Кеке Пирадзе –
ја чекам. Бринем се кад ниси ту. Ево види, пљу-
јем на доксат. Мораш да се вратиш док се то не
осуши.

– Добро – рекао је Арчил.
Старица је пљунула и отишла у кућу. Тада је

њен син ступио у акцију. Извукао је испод трема
зарђалу пушку. Онда ју је напунио и кренуо ка
реци.

Сад чучи и чека. Најзад се спајају воде Ара-
гве. Натела гази по глатком камењу. . .

Има ли на свету ишта лепше од овог призо-
ра?! Како се осећа Арчил Пирадзе док то гледа?!
Арчил, кога хвата несвестица чак и кад види
гипсану статуу коња?! И тада Арчил Пирадзе
узима своју зарђалу пушку. Подиже је све више
и више. Затим повлачи ороз.

Дим се полако разилази, прасак утихне.
Замире удаљени ехо у планинама.

– Јесте ли то опет ви, Пирадзе? – строго
каже Натела. – Знала сам. Докле ће ово да траје?!




