
1 — Dogovor

Prvi put sam odlučio da mrem pre petnaest godina, kad je otišla moja
Nata.

Shvatio sam da je život teško breme, da nikad više neću srećan biti, da
je svet izgubio svaku potrebu za mojim bitisanjem i da je vreme. On se nije
složio samnom. Koliko god ja obrazlagao i kakve god argumente nalazio,
nisam Ga mogao ubediti. Nisi sve poslove završio, rekao mi je i šutnuo na
planetu Staraca. Sa Njim velikih rasprava nema, to je valjda jasno.

I tako ja već petnaest godina životarim na ovoj usporenoj planeti, doče-
kujem stare prijatelje i pomažem da se naviknu na novi svet. Ne mogu reći
da mi baš prija ova uloga. Od kada moje Nate nema ne napušta me osećaj
da sam svuda višak. Na nju sam često ljut, sebično je pokupila pincle i otišla.
Da me je bar pustila da odem prvi sada ne bih toliko patio. Ali, da li je u redu
da tako mislim? Da li sam ja sebičan? Onda bi ona patila. Ja bih otišao i bilo
bi me briga kako joj je. Lekari, na njih sam najviše ljut.

*   *   *

Danas smo se konačno dogovorili. Ja dole za stolom, On negde gore.
Sasvim mirno smo popričali i dogovorili da me danas oslobodi muka. Znam
da ću danas umreti. Tek tako, sam od sebe. Ili možda od nekog drugog, ali
to sada nije važno.

Naravno, mogao sam se ja davno rešiti života na standardan i uobičajen
način, upucavajući se ili bacajući sa vrha zgrade. No, pravi hrišćani to ne
rade. Zato mi je bilo važno Njegovo odobrenje.

Ovih dana sam sve češće zamišljao kako će izgledati taj poslednji dan,
kako ću izgledati ja u drvenom sanduku, da li će biti cveća unaokolo, ko će
doći da mi oda poslednju počast, hoće li biti neke muzike i kakav će miris
pratiti sve to.



Miris... Oduvek sam voleo lepe mirise. Telo će mi se utapati u kovčegu
punom mirisnog potpurija, to sam davno odlučio. Od kada sam otkrio te raz-
nobojne mirišljave listiće, oni su postali deo mog svakodnevnog života. Bilo
ih je svuda, u predsoblju, na metalnom stočiću za telefon, na stolu u dnev-
nom boravku, na vodokotliću, u cipelarniku, u kredencu među tanjirima, na
televizoru, među džemperima, na knjigama, ispod kreveta u spavaćoj sobi,
pa čak i na terasi. Prijateljima je ponekad bio težak miris mojih raštrkanih
latica po stanu, ali mi to nije smetalo. Ono što je meni, zaista, smetalo je
miris koji sam mrzeo najviše na svetu i nikako ga nisam želeo osetiti u svom
domu. Ponajmanje da ga osete drugi. Miris starosti.

Užasavao me je taj miris koji nagoveštava skori odlazak. Ma, ne bojim
se ja smrti već dugo, samo želim da odem dostojanstveno i da, dok taj tre-
nutak ne dođe, ne teram ljude od sebe svojim otužnim staračkim mirisom.
Tako sam i zaradio dosta imena, Aksentije Potpurić, Mirišljavi Aksa, Aksis
od Potpurija. Ništa to meni nije smetalo. Samo sam hteo da mirišem lepo.

*   *   *

Ja nisam čovek koji voli iznenađenja i stvari prepušta slučaju. Sve una-
pred dobro isplaniram. Kovčeg je odavno spreman u kapeli, na vreme sam
kupio elegantno crno odelo i cipele od meke kože. Za svaki slučaj, ako ima
tog rajskog sveta. Ako postoji to deljenje na dobro i zlo, znam da ću završiti
u raju. Ceo život sam se trudio da budem dobar i živim po svim pravilima.
Ubeđen sam da tamo ni jednog lekara neću sresti. Da se ja pitam, sve bih ih
u vreli oganj pobacao.

A opet, otkud ta sumnjičavost? Kako to “ako ima tog rajskog sveta”?
Zar jedan ispravan hrišćanin sme da sumnja? Zar sumnja nije greh? Ako
sumnja, kako sam se onda dogovorio sa Njim? I otkud ima dogovora sa
Njim? Zar se sa Njim pregovara? Zar se to sme? Onaj Niče me je totalno
upropastio. On i njegove Misli o moralnim predrasudama. Nek se gone i hri-
šćanstvo i on. Poneću ga, pa ako ima tog onog sveta, dobro ćemo se raspra-
viti.



Svi običaji nalažu da se pokojnikov kovčeg otkrije, da ga ljudi vide, kažu
mu poslednju reč, puste koju suzu, ako im je do toga, i sednu međ’ ostalu
publiku. Ma, kao da će mi to išta značiti. Briga me za običaje, kovčeg će biti
zatvoren. I muzike će biti, i to kakve. Čak Beri sa dva zvučnika iznad mene.
Za pamćenje. Bar s krajem života mogu uraditi šta hoću.

*   *   *

Vreme je. Okupao sam se dva puta od jutros, uglancao ćelu, namestio
protezu, napunio džepove mirisnim laticama, i napisao dva pisma. Jedno mi
je već u džepu, drugo ću zadenuti za vrata stana, ako neko od mojih naiđe.
Mislim da je bio red da se zahvalim Nataliji i Bogu na životu, prijatelje poz-
dravim i zamolim da ne tuguju za mnom te da me se nekad po dobru sete.
Svaka koverta se našušurila od mirišljave nagurane gomile. Da se nađe.
Samo još sveću, za pokoj njene i moje duše da zapalim, pa krećem.

Nismo se dogovorili gde ću da mrem, ali sam sâm odlučio da to bude
na Natinom grobu. Onomad, pre nego sam stigao na ovu planetu, obećao
mi je da će mi i nju preneti, da budemo blizu. Ne znam kako mi je tu želju
ispunio, valjda što sam dobar. Ali mi nikad nije dao znak gde ju je smestio. I
na Njega sam pomalo ljut, ali to ne smem da pokažem.

Na koju stranu da krenem? Sad kad gledam ovo moje prebivalište kao
da mi pomalo žao. Nisam siguran da li bih da nastavim ili se vratim u ovu
milu zgradu. Ipak sam neku istoriju ostavio u njoj. Ne znam...

Ma, idem. Znam gde je groblje. Mora da je tamo, sasvim logično. Po-
lako... Neka... Nema nazad... Odlučeno je... Idem...

*   *   *

Ako šta ne volim to je kad se neko ne drži dogovora. Samo da stignem
u moj mili stan i sednem za sto za kojim smo se dogovorili. Ima svašta da



mu kažem. Ceo život ga slušam, radim sve što se od mene očekivalo, nikad
nisam posumnjao... A, no dobro, možda samo malo, pred kraj... Ali to je
ništa. Bio sam dobar, nikad loše nisam mislio, nikad besan na njega bio...
Možda malkice, isto pred kraj, ali to on nije mogao znati, krio sam.

Sešću na klupu, prelistati jutarnje izdanje... Moram malo da razmislim.

*   *   *

Više mi ništa nije jasno. Ako postoji onda me opasno kažnjava, a ako ne
postoji onda sam ja samo jedna obična senilna budala. Kuda ću sada? Natu
nisam našao, mog doma više nema, na tuđoj planeti sam. Ni umro nisam.

Samo mi iznova i iznova pred očima lebdi isti naslov „Sveća je svemu
kriva. Nepažnjom jednog stanara, cela zgrada u tren oka nestala u velikom
plamenu.“


