
17 — Ćuti tiše

Gospodin Zarić je bio mator veći deo života. I baš zbog toga je znao da
treba još nešto da uradi pre nego što umre, ali nije bio siguran šta. Setiće
se, mislio je. A onda je zaboravio da popije tablete i – možda je baš to trebalo
da uradi pre smrti. Zapravo, da je to uradio, možda bi sada bio živ, mislio je
uzdišući. Prizor kroz prozor beše jednoličan: sivi krovovi, kliše atmosfera.
Iznad njega bezlično nebo, s njim još uvek loša probava. Sestra koja se pri-
bližava i kaže: „Želite da se ispovedite?“

„Da se ispovedim? Ali kakvo je ovo mesto? Jesam li mrtav?“
„Naravno. Hoćete da se ispovedite?“
„Ako sam mrtav, nema mnogo vajde. Uostalom, ne sećam se kako sam

umro? Voleo bih da znam... “
„Niste popili tablete. Kako očekujete da se bilo čega setite?“ reče sestra

i prekrsti ruke „Dakle, hoćete li da se ispovedite?“
„Neću. Kako da se setim grehova, ako nisam popio tablete?“
Sestri se već nekud žurilo, ali je imala dovoljno vremena da se nasmeje

konstataciji gospodina Zarića. „Ko je pominjao grehove? Treba da se setite
svih humanih stvari koje ste učinili za života i ispričate ih. Hoćete li da vam
zakažem?“

„Imam li izbora?“
„O, da, svakako. Razmislite, doći ću za minut.“
Pogledao je na sat. Hm, mislio je da vreme ovde ne može da funkcioniše

kao vreme tamo. Federi na dvosedu mu nisu dali da počiva u miru. Humana
dela? Hranio je povremeno golubove i odnosio hranu sestri dok je bila na he-
moterapiji... Nije tukao ženu... Jednom je čak Markovićima popravio bojler,
da nije verovatno bi pocrkali... Ostavio je novac za pogreb da ne troši rođake...
Imovinu nije nikome ostavio da ne bi došlo do nepotrebnih razmirica... Za-
livao je cveće svaki dan... Dobro, svaki treći dan, budući da neko cveće nije
trebalo zalivati baš svaki dan.



Ali tablete da zaboravi da popije! To je nečuveno.
„Gospodine Zariću, da vam zakažem ispovest?“
Pogledao je oko sebe, kao da je to od nekog značaja za odluku, okrenuo

se ka sestri i izustio: „Ne.“

*   *   *

Ovde ne pada mrak. Ovde ništa ne pada. Kiša-sneg-magla-glava. Ništa.
Bar da bolovi prestanu. Ništa. Kada bi bar krevet bio udoban. Ništa.

Ovde čak ne može da spava. Samo da leži i da razmišlja.

*   *   *

Jednog dana mu je došao cimer. Manjak kreveta, manjak prostora, višak
vremena. Cimer. Gospodinu Zariću da dođe cimer. Baš njemu koji je veći
deo života bio mator i sam. Kao da nije bilo dovoljno to što mora da se privi-
kava na novi krevet, već je morao i novog čoveka da trpi.

Novi je ponavljao kao refren: ”Ne sećam se života, al’ se sećam crvene
tačke u njemu.”

U retkim trenucima prolazila je sestra i bacala oko na gospodina Zarića
i Cimera.

Cimer ju je jednom upitao:
”Zašto sam ja ovde? Kakvo je ovo mesto?”
”Takvo je kakvo je, nemamo dovoljno finansija za rekonstruisanje ente-

rijera, ali uvek možete da gledate kroz prozor. A vi, gospodine Zariću, jeste
li se predomislili? Hoćete li da se ispovedite?”

”Mogu li ja da se ispovedim?” – upita ovaj mladi čovek želeći da oseti
bar neku akciju, ako se ispovest uopšte može tako nazvati.

”Ne, nažalost. Vašoj smrti je predhodila amnezija, a ne verujem da baš
možete da se setite humanih stvari koje ste činili za života... Zato ste sme-
šteni ovde, sa gospodinom Zarićem, ni on se neće ispovediti, a ima i pro-
blema sa pamćenjem.”



”Pa šta da radim?”
”Ne znam. Čekajte.”
”Možemo li da pojedemo nešto?”
”Da jedete! Pa vi ste mrtvi, hrana vam je potrebna da bi vas održala u

životu, u smrti vam ne treba energija. Osim, naravno, ako nameravate da se
ispovedite, ali vi to ne ionako možete, tako da...”

Cimer je danima ćutao i gledao kroz prozor. Zatim bi pokušavao da
sazna Zarićeve razloge zbog kojih ne želi da se ispovedi. Naravno, cimer bi
vrlo rado to uradio da može.

”Eh da imam tvoje godine, a moju pamet!” reče mladić Zariću. ”Samo
toliko. Godine su zapravo sećanja.”

Godine su prolazile, ali se mladić, pokušavajući da se seti humanih
stvari, prisećao samo banalnih situacija nebitnih za bilo šta humano. Njega
ništa nije bolelo, dok je Zarića bol trebalo da podseti na ispovest. Ali šta
onda? Bojao se još jednog novog.

”A šta ako ta ispovest nije nešto dobro? Zapravo sam siguran da nije.
Ovde smo bar na sigurnom. Šta ako nas posle ispovesti bace negde, u neko
grotlo, samo zato što nismo bili dovoljno humani?” – Zarić je bio pričljiviji
nego obično.

”Nek’ me bace u grotlo, ionako nisam nikada bio u grotlu! Zapravo, gde
sam bio čitavog svog života kad ga se ne sećam? Sećam se samo smrti. Veći
deo života sam mrtav i šta bi falilo malo grotla? Kada bismo samo mogli da
se menjamo.”

”Možda i možemo?” – starac pogleda svoj ručni zglob i bol mu se
odrazi na licu. ”Da pitamo sestru? Ako će mi promena odagnati bol, dao bih
ti sva moja sećanja...”

”Možete naravno.” Odnekud se stvorila na vratima. ”Ali ko vam garan-
tuje da su njegova sećanja pouzdana? I, s druge strane, da se jednom izgub-
ljena sećanja neće vratiti?”

”Ja ne mogu više da čekam” oglasi se cimer.
”Onda u redu. Obavite transakciju prostim razgovorom i empatijom. I

nemojte misliti da vam činim uslugu, ovde je to praksa. Nekada je bilo ile-



galno, al’ budući da je dosta ljudi iskazalo želju da zameni sećanja, rešili smo
da to uvedemo kao normalnu stavku ako su obe strane saglasne.”

*   *   *

Gospodin Zarić je gledao na sat i mislio da se ne seća svog života, osim
crvene tačke u njemu.

Cimer je pričao kako je svakim danom hranio golubove ostacima hleba.
Zarić se prisećao.
Cimer nije tukao ženu.
Zarić je doživeo saobraćajnu nesreću.
Cimer je zaboravio da popije tablete pa nije zalio cveće treći dan.
Zarić je bio u komi.
Cimer je popravio bojler jedared.
Zarić je bio hirurg i ponos svog malog grada.
Cimer je sam platio svoju sahranu.
Zarić je poželeo da se ispovedi.
Cimer je možda nešto želeo ali nije mogao da se seti šta.

*   *   *

”Dakle, šta ste odlučili?”


