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Adin Ljuca

Hidžra
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Prag, Samizdat, 2016přeložil Dušan Karpatský
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Sve je prolazilo bezbolno i logično
kao pejzaži u pospanom kupeu: neobrani šljivici,
telefonski stubovi i njihove opale sjene,
nečitljivi obrisi znakova pored puta.

Všechno míjelo bezbolestně a logicky
jako krajina v ospalém kupé: nesklizené švestky,
telefonní sloupy a jejich spadlé stíny,
nečitelné obrysy znamení podél cesty.

Obrázky z cest Slike s putovanja
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Kritika čistog uma
Učili su nas kakva je klima u Etiopiji,
koliko ima ovaca na Novom Zelandu.
Učili su nas kolika je površina SSSR-a
i s kojim zemljama graničimo.
Kad mi je susjed došao na vrata
u čizmama, a ne u kućnim papama kao nekad,
pomislio sam: površina SSSR-a promjenljiva je
kao broj ovaca na Novom Zelandu.

Kad mi je susjed došao na vrata
tražeći da na nekakvom papiriću potpišem
da moj dom više nije moj dom,
osjetio sam: ponovo je nastupilo vrijeme
velikih geografskih otkrića. I otisnuh se,
s kolumbovskim nadahnućem, bez kompasa
i zvjezdanog neba nad sobom,
tražiti novi put do Indije.
Prokopati drugi Suecki kanal.
Ponovo komponovati Nabuka.
Naslikati još jednom sve Mrtve prirode.

Kritika čistého rozumu
Učili nás, jaké je klima v Etiopii,
kolik je ovcí na Novém Zélandu.
Učili nás, jak velká je rozloha SSSR
a s kolika zeměmi hraničíme.
Když se u mě zastavil soused 
v holínkách, a ne v trepkách jako jindy,
pomyslel jsem si: rozloha SSSR je proměnlivá
jako počet ovcí na Novém Zélandě.

Když se u mě soused zastavil,
abych na kousku papíru podepsal,
že můj domov už není mým domovem,
pocítil jsem: znovu nastal čas
velkých zeměpisných objevů. A tak jsem vyrazil
s kolumbovským nadšením, bez kompasu
a hvězdného nebe nad sebou
hledat novou cestu do Indie.
Prokopat druhý Suezský kanál.
Znovu složit Nabucca.
Ještě jednou namalovat všechna Zátiší.
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Sjediš u crvenom plišanom naslonjaču kupea
dok voz raspolućuje predio na dva potpuno strana 
      dijela.
I s lijeve i s desne strane kroz okna kupea
protiču pejzaži, od tvog pogleda ravnomjerno 
odsijecani telegrafskim stubovima. Nikad nisi
vidio tako široko kao tad, prenut iz snova,
bunovan, kroz taj zamagljeni i prljavi prozor.
I to te uznemiruje, a ne moraš govoriti o tome.
Nervozno okrećeš glavu: lijevo-desno, desno-
-lijevo. Šta zapamtiti? Šta učiniti? Povući
sigurnosnu kočnicu, zaustaviti voz? Prekinuti
to ubrzano pretvaranje slika u prošlost,
to neumitno nizanje. Kako zaustaviti sliku?
Suziti pejzaž na pogled kroz kafanski prozor.
Naviknuti se na sigurnost tog pogeleda kao na 
stalne goste – tako bliske, ako ne po krvi
a ono po promilu alkohola u krvi. Gledati kroz naočale,
oblikovati slike s nepromjenljivošću dioptrije.
Ali znaš da je sve uzalud, vrijeme nepokretne kamere
i nijemog filma nepovratno je prošlo: moraš se naviknuti
      i nešto reći.

Sedíš na červeném plyšovém sedadle kupé
a vlak poltí krajinu na dvě naprosto si cizí části.
Za okny po levé i pravé straně
míjejí krajiny, od tvého pohledu rovnoměrně
odsekávané telegrafními sloupy. Nikdy jsi
neviděl do takové šíře jako tehdy, vytržen ze snů,
rozespalý, tím zamženým a špinavým oknem.
A to tě zneklidňuje a nedokážeš o tom mluvit.
Nervózně otáčíš hlavu: doleva-doprava, doprava-
doleva. Co si zapamatovat? Co udělat? Zatáhnout
za záchrannou brzdu, zastavit vlak? Přerušit
tu zrychlenou proměnu obrazů v minulost, to
neodvratné řetězení. Jak zastavit obraz?
Zúžit krajinu na pohled z okna hospody.
Navyknout se na jistotu toho pohledu jako na
stálé hosty - tak blízké, ne-li pokrevně,
tak promilem alkoholu v krvi. Dívat se přes brýle,
ztvárňovat obrazy s neproměnlivostí dioptrie.
Jenže víš, že vše je marné: èas nehybné kamery
a němého filmu nenávratně minul: musíš si zvyknout
      a něco říct.
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Evropsko prvenstvo, evakuacija
U toku je evropsko fudbalsko prvenstvo.
Divokozijim stazama prolaze autobusi 
prepuni žena i djece.

Danska je pobijedila Švedsku.
Engleska je igrala neriješeno sa Irskom.
Mi smo izgubili.
Npr. žena u devetom mjesecu koja u sjedalu
ispred mene uporno povraća kao što dvogodišnji 
dječak u njenom naručju uporno plače: izgubila je
muža.

Pred ovo evropsko prvenstvo
(da bi igrači bili zaštićeni)
pooštreni su sudački kriteriji
i to je OK.

U toku prvog poluvremena (jedne od utakmica),
kad je pao prvi gol (stadion se orio od ovacija),
pala je i prva zapaljiva granata na moj dom
i atmosferu dovela do usijanja.

Do kraja prvog poluvremena
(prije posljednjeg sučevog zvižduka)
uspio sam pobjeći iz grada.

Jedino što sam ponio sa sobom
bile su pune uši i puna glava ovacija.
I misao/pitanje: kamo se kotrlja ovaj autobus?
Ka nekom novom evropskom prvenstvu?
Rimljani kažu: svi putevi vode u Rim.
Moji saputnici znaju da nijedan put ne vodi kući.

Mistrovství evropy, evakuace
Probíhá mistrovství Evropy v kopané.
Kamzičími stezkami projíždějí autobusy
nacpané ženami a dětmi.

Dánsko porazilo Švédsko.
Anglie hrála nerozhodně s Irskem.
My jsme prohráli.
Např. žena v devátém měsíci, která na sedadle
přede mnou v jednom kuse zvrací, stejně jako dvouletý
chlapec v jejím náručí usedavě pláče: ztratila
muže.

Před tímto mistrovstvím Evropy
(v zájmu ochrany hráčů)
byla zpřísněna kritéria rozhodčích,
a to je OK.

V průběhu prvního poločasu (jednoho z utkání),
když padla první branka (stadion se otřásal ovacemi),
padl i první zápalný granát na náš dům
a totálně nažhavil ovzduší.

Do konce druhého poločasu
(před posledním hvizdem rozhodčího)
se mi podařilo uprchnout z města.

Jediné, co jsem si vzal s sebou,
byly plné uši a plná hlava ovací.
A pomyšlení/otázka: kam se valí tento autobus?
K nějakému novému mistrovství Evropy?
Římané říkají: všechny cesty vedou do Říma.
Moji spolucestující vědí, že žádná nevede domů.





 20   21 

Sklapaš oči.
Osluškuješ: jednolično okretanje točkova
navija tvoje misli.
Spavaš.
Ne sanjaš.

Znaš da grad iz kojeg dolaziš nije Betlehem.
Znaš da to treperenje u daljini
nisu sanjani kandilji Medine.
Putuješ, ni sam ne znaš kamo. U daljinu.
U budućnost.
U Ošvjenćim.

Voz ulazi u tunel.
U paleolit.
Ili nešto slično.

Zavíráš oči.
Nasloucháš se: jednotvárné otáčení kol
ti navíjí myšlenky.
Spíš.
Nesníš.

Víš, že město, odkud přicházíš, není Betlém.
Víš, že to chvění v dáli
nejsou vysněná světla Medíny.
Jedeš, a sám nevíš kam. Do dáli.
Do budoucna.
Do Osvětimi.

Vlak vjíždí do tunelu.
Do paleolitu.
Či do něčeho podobného.
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Kuća
Pamtim ga kako gleda na livadu.
Pogled mu uranja u pejzaž,
u gotovo obehrabrujuću ljepotu, u crvene,
u plave, u žute tačkice nanijete na zelenu podlogu.
Pogledom kao da prati vjetar što raznosi pelud,
ne znajući koji će tučak oprašiti. Pamtim ga kako,
zatečen na jutanjoj hot line CNN-a, pokazuje
na livadu: Tu negdje je bila moja kuća...
Približavati se poentilističkoj slici znači
gubiti iz vida konture, utapati se u šarenilo,
nestati u mrlji.

Dům
Pamatuji ho, jak se dívá na louku.
Pohled se mu noří do krajiny,
do krásy, která takřka bere dech, do červených,
modrých, žlutých puntíků nanesených na zelený podklad.
Pohledem jako by provázel vítr, co roznáší pel,
aniž ví, kterou bliznu oplodní. Pamatuji ho, jak
zaskočen u ranní hot line CNN ukazuje
na louku: Tady někde stál náš dům...
Přibližovat se pointilistickému obrazu znamená
ztrácet ze zřetele kontury, tonout do pestrobarevnosti,
zmizet ve skvrně.
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Putujemo brzo kao iz epizode u epizodu
sapunske opere u stotinu nastavaka.
Iz svog stana, iz svoje kuće: jednosobnim,
dvosobnim, petoiposobnim korakom. Rikšom,
gondolom, preko okeana, balonom sa oznakom
crvenog križa: Cigani lete ka nebu; na romobilu,
kroz stepu, u invalidskim kolicima, po dvoje,
po troje, kroz crveno kao kroz zeleno,
rezervoara punih straha koji ne sagorijeva 
kao ostala goriva. Prekoračujući brzinu.
Ne osvrćući se. Stižemo u novu epizodu:
s kratkim sadržajem već smo upoznati.

Cestujeme rychle jako z epizody do epizody
mýdlové opery se stovkou pokračování.
Ze svého bytu, z domu: jednopokojovým,
dvoupokojovým, pětiapůlpokojovým krokem. Rikšou,
gondolou, přes oceán, balonem se znakem
červeného kříže: Cikáni jdou do nebe; na koloběžce,
stepí, v invalidním vozíku, po dvou,
po třech, na červenou jako na zelenou,
s nádržemi plnými strachu, který se nespaluje
jako ostatní paliva. Překračujeme rychlost.
Neohlížíme se. Vpadáme do nové epizody:
její stručný obsah už známe.
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Čovjekova porodica
Hari, zalutam tako s vremena na vrijeme 
u prošlost i neminovno se sretnem s tobom.
Poći ćemo u neku od bašta, šarmirati djevojke,
opiti se. Planirat ćemo odlazak u B.L. kod Envera,
u Z. kod Davora (imena gradova nisu važna,
ali imena prijatelja...). I nećemo im otići.
Završit ćemo u nekom noćnom taksiju, šaliti se
s taksistom, ne znajući čim da platimo vožnju.
To nas ne uzbuđuje: s taksijem ili bez taksija,
s batinama ili bez batina – stići ćemo već nekako kući.
Tako rado bih opet zalutao u Sarajevu, na Marijinom
Dvoru, nabasao na obućarsku radnju tvog oca, pio,
pričao s njim. Uvijek smo se podsmijavali 
„vječnom vraćanju istog“ - ili kako je to već
filozof  formulisao prije no što je poludio.
Ali, dok smo se naučili poštovati ludilo, isto se već 
vratilo. U genima, u porodičnim istorijama, (na 
porodičnoj fotografiji – kako bi rekao moj profesor Tvrtko)
neke stvari se ponavljaju. Od mene do mog oca,
od mog djeda do Adema: svi smo izgnani.
Koji taksimetar može izmjeriti tu kilmetražu?
S taksijem ili bez taksija otići ćemo:
    voze noćni autobusi.

Rodina člověka
Hari, čas od času zabloudím
do minulosti a nevyhnutelně se potkám s tebou.
Zajdeme si do některé zahradní restaurace, balit holky,
opít se. Plánujeme, že si zajedeme do B. L. za Enverem,
do Z. za Davorem (nezáleží na jménech měst,
ale přátel...). A nezajedeme za nimi.
Skončíme v nějakém nočním taxíku, budeme žertovat
s taxikářem, protože mu nebudeme mít čím zaplatit.
Ale nic si z toho neděláme: s taxíkem nebo bez taxíku,
s výpraskem nebo bez - nějak už domů dojedeme.
Tak rád bych zase zabloudil v Sarajevu, na Mariině
Dvoře, narazil na ševcovskou dílnu tvého otce, pil,
popovídál si s ním. Vždycky jsme se smáli
„věčnému návratu téhož“ - či jak už to
filosof formuloval předtím, než se zbláznil.
Jenže než jsme se naučili ctít bláznovství, totéž se už
vrátilo. V genech, v rodinných historkách (na
rodinné fotografii - jak by řekl můj profesor Tvrtko)
se některé věci opakují. Ode mne k mému otci,
od mého děda k Adamovi: všichni jsme vyhnáni.
Který taxametr dokáže změřit tu kilometráž?
S taxíkem nebo bez taxíku, odjedeme:
    noční autobusy jezdí.
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Savršena kopija prosječnog turiste 
(putna groznica, zveckanje kućnih ključeva u džepu,
povratna karta, mirišljave maramice)
oboljela od morske bolesti na pučini Srednje Evrope.
Strah kamufliran pospanošću, pokriven očnim kapcima,
prozirnom zavjesom na prozoru kupea.
Strah sitnog švercera pred carinskom kontrolom
u razoružavajućem bogatstvu krajolika registruje
mnoštvo detalja čija bi montaža, teoretski,
dala originalnu razglednicu.
Svrha putovanja? Turistička posjeta.
Prenosite alkohol? Ne.
Drogu?
Oružje?
I tako sam prošvercovao sebe.

Dokonalá kopie průměrného turisty
(cestovní horečka, v kapse cinkání klíčů od domu,
zpáteční lístek, voňavé kapesníky)
ochořelá mořskou nemocí na širé pláni Střední Evropy.
Strach kamuflovaný ospalostí, zakrytý očními víčky,
průsvitnou záclonkou na okně kupé.
Strach drobného pašeráka z celní kontroly
v odzbrojujícím bohatství krajiny registruje
množství detailů, jejichž sestřih by, teoreticky,
vytvořil originální pohlednici.
Účel cesty? Turistika.
Vezete alkohol? Ne.
Drogy?
Zbraně?
A tak jsem propašoval sám sebe.
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Božić u Pragu
Gorjele su na sve strane ulične svjetiljke
i blještale okićene jelke. Petarde, rakete, vatromet.
Praznična pucnjava činila je atmosferu opuštajućom,
gotovo zavičajnom. Pričao sam joj o Dancu
kojem sam uz pivo, na nikakvom engleskom, 
pokušavao objasniti zašto za Božić ne idem kući.
U hladnoj sobici zbijali smo se
jedno uz drugo slušajući eksplozije 
kestenja u rerni. A mislili smo
da smo pobjegli, da smo na sigurnom.

Vánoce v Praze
Na všech stranách svítily pouliční lampy 
a zářily ozdobené stromky. Petardy, rakety, ohňostroj.
Sváteční střelba uvolňovala ovzduší,
zdálo se bezmála domácké. 
Vyprávěl jsem jí o Dánovi,
jemuž jsem se u piva prabídnou angličtinou
pokoušel vysvětlit, proč na Vánoce nejedu domů.
V studeném pokojíku jsme se tiskli
k sobě a poslouchali exploze
kaštanů v troubě. A mysleli jsme si,
že jsme unikli, že jsme v bezpečí.
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Odlazim polako, kao u šetnju,
slažući korake kao dijete rečenice
loše naučene lekcije, zamuckujući, prisjećajući se.
Vremenom se odmorim na nekoj od oborenih sjena
telegrafskih stubova kraj puta.
Posmatram puža: koliko god daleko da ode,
    uvijek je kući. 

Odcházím pomalu, jakoby na procházku,
skládám kroky jako dítě věty
špatně naučené lekce, koktám, rozpomínám se.
Chvílemi odpočívám na některém ze spadlých stínů
telegrafních sloupů u cesty.
Pozoruji hlemýždě: ať se vzdálí sebevíc,
    pořád je doma.



 34   35 

Barokna sonata
Dva veterana bosanskog rata i nekoliko turista
sreli su se s Georgom Friedrichom Händlom
jedno veče u 22 h u crkvi svetog Mikulaša
na Starogradskom trgu.

Kako bubne opne naviknute na osluškivanje tišine
između praska ispaljenja i zvuka eksplozije
navići na takve prelaze:
Adagio – Allegro – Adagio – Bourre – Menuette.

Za razliku od turista, njihov sluh je prefinjeniji,
po zvuku, bez greške, prepoznaju vrstu oružja,
mjesto ispaljenja, način da te zvučne talase 
    propuste pored sebe.

Od baroka do danas zvukovna skala nepojmljivo je obogaćena.
Violinski ključ je zamijenjen znakom opće opasnosti.
Zvukom jednoličnim, ali uzbuđujućim, započinje koncert.
Djeca i žene napuštaju stanove, silaze u podrum.
Koncer je iscrpljujući, kako za glazbenike
tako za publiku. Traje šest mjeseci, godinu-dvije,
nekome i duže – do kraja života.

I dok slušam tako, s Dženanom, ciklus baroknih sonata,
u mislima pokušavam dosegnuti tačku u kojoj se dodiruju
dvije paralelne prave.
Uzalud.
Ima stvari koje ne moramo razumjeti.
Npr.:
kako povezati prošlost i sadašnjost koje se sastaju
u ovih šezdesetak kila mesa i kostiju,
izmiješanih u četiri-pet litara krvi.

Barokní sonáta
Dva veteráni bosenské války a několik turistů
se potkali s Georgem Friedrichem Händlem
jednoho večera v 22 h v kostele svatého Mikuláše
na Staroměstském náměstí.

Jak bubínky, uvyklé odposlouchávání ticha
mezi třeskem výstřelu a zvukem exploze,
navyknout na takové přechody:
adagio – allegro – adagio – bourrée – menuette.

Na rozdíl od turistů mají sluch zjemnělejší,
podle zvuku neomylně rozpoznají druh zbraně,
místo výstřelu, způsob, jak ty zvukové vlny 
nechat projít kolem.

Od baroka podnes se zvuková stupnice nepochopitelně obohatila.
Houslový klíč vystřídal signál všeobecného ohrožení.
Koncert začíná zvukem jednotvárným, ale vzrušujícím.
Děti a ženy opouštějí byty, scházejí do sklepa.
Koncert je vyčerpávající jak pro hudebníky,
tak pro obecenstvo. Trvá šest měsíců, rok dva,
někomu i déle – do konce života.

A jak s Dženanem poslouchám cyklus barokních sonát,
pokouším se v duchu dosáhnout bodu, v němž se 
setkávají dvě rovnoběžky.
Marně.
Jsou věci, které vůbec nemusíme chápat.
Např.:
jak spojit minulost a současnost, které se setkávají
v těchto šedesáti kilech masa a kostí
promíchaných ve čtyřech pěti litrech krve.
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Ne obraćamo se Bogu, mada je mjesto pogodno za to.
Prepušteni muzici ugodno plovimo iz F-dura u H-mol.

Zanesen slušam: čembalo, obou, flautu i čelo.
Atmosfera raste: affettuoso, affettuoso,
vivace, vivace – i vazduh se zgušnjava kao od detonacije.
Znoje mi se noge. Obuzima me drhtavica, studen.
Hladno svugdje: i na Južnom kao i na Sjevernom polu.
Mada sam kao dijete zamišljao toplim taj Južni pol.

Neobracíme se k Bohu, přestože místo je k tomu vhodné.
Oddali jsme se hudbě a příjemně plujeme z F-dur do H-moll.

U vytržení poslouchám: cembalo, hoboj, flétnu a cello.
Vzrušení roste: affettuoso, affettuoso,
vivace, vivace – i vzduch houstne jako po detonaci.
Potí se mi nohy. Dává se do mě třesavka, zima.
Všude je chladno: na jižním pólu jako na severním.
Přestože jsem si jako dítě představoval,
    že ten jižní je teplý. 



 38   39 

Znakovi pored puta gube značenje:
upućuju mjestima koja više ne postoje.
Povlačim se poput oseke.
Nemam toliko mnogo vremena da bih mogao žuriti.
Ako zaista postoji plima, vratiće me
da bih jednom opet morao krenuti na isti put.

Směrovky u cesty ztrácejí význam:     
odkazují k místům, která už nejsou.
Couvám jako odliv.
Nemám tolik času, abych mohl spěchat.
Existuje-li opravdu příliv, vrátí mě,
abych jednou mohl znovu vyrazit na stejnou cestu.
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Obradive površine
Goran Borovnica, Srbin iz Kozarca, prije rata konobar, 
radio je u kafani Sulje Turkanovića. Bio je razrok, možda 
zbog tog nenaviknut gledati ljudima u oči. Ubio je Forić 
Redžepa, Karabašić Sejdu, Karabašić Ismeta, Karabašić 
Ekrema, Mehmedagić Alu. Mene u onoj gužvi nije vidio. 
Prije rata smo ga častili, ostavljali mu bakšiš. Streljao ih 
je automatskom puškom, u centru Kozarca, kraj kioska 
gdje se prodaju pilići. Sve je vidio i ispričao mi Fikret 
Forić, brat ubijenog Redžepa, rođak ubijenih Karabašića. 
To je vidio i Mujčić Ismet i još mnogo ljudi iz Kozarca 
kad su nas sprovodili u Trnopolje, gdje je komandir bio 
Kuruzović Slobodan. Dakle – Kuruzović Slobodan (čije 
ime je izvedenica od zajedničke imenice „sloboda“), 
prije rata učitelj u Porijedoru, za vrijeme rata komandir 
koncentracionog logora. Izdavao je naređenja za egzekucije 
rutinirano kao što je u školi zaključivao ocjene učenicima: 
jedan, dva, tri, četiri, pet; ti si prošao, ti nisi... Ja sam 
drvosječa, ali ne razumijem kako se ljudi mogu sjeći 
motorkom ko drva. Izvodili su po dvadesetak ljudi na polje, 
sjekli ih motorkama kao grane, kao stabla i potom ih palili 
- sve isto kao kad se krči šuma da bi se dobilo još malo 
obradive površine. Bio je učitelj i mojoj kćerci i sinu. Kako 
sam samo jednom istukao sina kad je kod njega pao na 
godinu. Ne mogu sebi to oprostiti. 

Orná půda
Goran Borovnica, Srb z Kozarce, před válkou číšník, 
pracoval v kavárně Sulji Turkanoviće. Šilhal, a snad 
proto nebyl zvyklý dívat se lidem do očí. Zabil Redžepa 
Foriće, Sejdu Karabašićovou, Ismeta Karabašiće, Ekrema 
Karabašiće, Alu Mehmedagićovou. Mne v tom zmatku 
neviděl. Před válkou jsme ho hostili, dávali mu spropitné. 
Postřílel je automatickou puškou v centru Kozarce  
u kiosku, kde se prodávala kuřata. Všechno viděl a vyprávěl 
mi Fikret Forić, bratr zavražděného Redžepa, příbuzný 
zavražděných Karabašićů. Viděl to i Ismet Mujčić a ještě 
mnoho lidí z Kozarce, když nás odváděli do Trnopolje, 
kde byl velitelem Slobodan Kuruzović. Tedy – Slobodan 
Kuruzović (jehož jméno je odvozeninou od podstatného 
jména „svoboda“), před válkou učitel v Prijedoru, za války 
velitel koncentračního tábora. Dával rozkazy k exekucím 
rutinovaně, tak jako ve škole známky žákům: jednička, 
dvojka, trojka, čtyřka, pětka; ty jsi postoupil, ty ne... Já jsem 
dřevorubec, ale nechápu, jak se můžou lidi řezat motorovou 
pilou jako dřevo. Vyváděli lidi po dvacíti do polí, řezali 
je motorovými pilami jako větve, jako stromy a potom je 
pálili – úplně stejně, jako když se mýtí les, aby se získalo 
ještě trochu orné půdy. Učil i mou dceru a syna. Jak jsem 
jednou syna seřezal, když ho nechal propadnout. Nemůžu si 
to odpustit.
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Još kao dječačić, i u najobičnijem izletu,
osjećao sam svu draž pustolovine putovanja.
U školskoj klupi: iz najudaljenijih krajeva odsutnosti
vraćao bi me prekorni glas učiteljice. Poslije podne
zatvarali bi me da radim zadaće: od krutog pravopisa 
i prostih računskih operacija izbavljao me leteći ćilim
koji je pred drugima oponašao običnu stolicu za radnim
stolom. Poslije: Sindbad Moreplovac, Guliverova putovanja,
Žil Vern. Odlazio sam sve dalje, vraćao se sve teže.
Zatim Robinzon Kruso: život na pustom ostrvu.
U Samarkandu, Bagdadu, Istanbulu, od Patagonije
do Sjevernog pola, svugdje sam bio. I još dalje.
Jedino je Odisej htio da se vatimo kući.
A ja sam želio dalje, da odem još dalje. 

Už jako chlapec jsem i na tom nejobyčejnějším výletě
cítíval všechen půvab dobrodružství cestování.
Ve školní lavici mě káravý hlas učitelky vracíval
z nejvzdálenějších končin nepřítomnosti. Odpoledne
mě doma zavírali, abych psal úkoly: od tuhého pravopisu
a jednoduchých početních úkonů mě vysvobozoval létací koberec,
který před druhými napodoboval obyčejnou židli u psacího
stolu. Později: Sindibád Námořník, Gulliverovy cesty,
Jules Verne. Odjíždìl jsem stále dál, vracel se stále obtížněji.
Potom Robinson Crusoe: život na pustém ostrově.
V Samarkandu, Bagdádu, Istanbulu, od Patagonie
po severní pól, všude jsem byl. A ještě dál.
Jedině Odysseus chtěl, abychom se vrátili domů.
Ale já jsem toužil dál, odjet ještě dál.
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Isuviše brzo se umaram, isuviše lako ostajem sam:
decembar je sve sunce do vizuelnog, izjednačio ga 
sa drugim zvijezdama. Ipak, ispunjava prazninu
mog pogleda danju, ne noću. Ali šta mi vrijedi 
to saznanje kad ga ne mogu provjeriti kožom, kad
nema straha od opekotina. Pripisao bih to zimskoj
anemiji boja i mirisa – ali kako – kad oči Eskima,
za razliku od mojih, u skali bijele boje vide
neslućeno bogatstvo nijansi? Melakolija. Bolest?
Ili je to samo prirodna ograničenost oka?
Kad mi se svaki pokret učini suvišnim – legnem
u postelju između bijelo okrečenih zidova.

Příliš rychle se unavuji, příliš snadno zůstávám sám:
prosinec zúžil slunce na vizuální jev, postavil je naroveň
druhým hvězdám. Nicméně vyplňuje prázdnotu
mého pohledu ve dne, nikoli v noci. Ale jakou má 
to zjištění cenu, když si je nemohu ověřit kůží, když
se nehlásí strach ze spálení. Připsal bych to zimní
anémii barev a vůní – jenže jak, když oči Eskymáka,
narozdíl od mých, vidí ve škále bílé barvy 
netušené bohatství odstínů? Melancholie. Nemoc?
Či je to pouze přirozená omezenost oka?
Když mi každý pohyb přijde zbytečný – lehnu si
do postele mezi obílené zdi.

Oči Eskymáka Oči Eskima
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Kad legnem, uspavljujem se ponavljajući neprekidno:
ne zaboravi se probuditi sutra. A sutra:
prisjećam se onoga što je bilo, djelića
poluzaboravljenog sna koje ne umijem protumačiti.
Ulaziš u sobu da me probudiš i otvaraš prozor.
Prozorsko krilo zaškripi – i odleti. Svježi vazduh
pravi novi raspored u sobi. Udišem ga punim plućima,
gotovo da lebdim: gravitacija je jedino što me još 
veže za zemlju. Izlaziš, propuh zatvara vrata za tobom.
Pridižem se na lakat, dozivam: Mama, mama,
jesi li skuhala čaj? Dozivam, ali me ne čuješ. Krećem 
za tobom, dolazim do vrata, ali na njima nema šteke.
Osjećam te svuda oko sebe, a ne mogu da te vidim,
kao onda u tvojoj utrobi, kad sam bio i živ i nerođen.

Když si lehnu, uspávám se tím, že neustále opakuji:
nezapomeň se zítra probudit. A zítra:
rozpomínám se na to, co bylo, na kousky
polozapomenutého snu, který nedokážu vyložit.
Vcházíš do pokoje, abys mě vzbudila, a otvíráš okno.
Okenní křídlo zavrže – a odletí. Svěží vzduch
dělá v pokoji nový pořádek. Vdechuji z plných plic,
skoro se vznáším: gravitace je to jediné, co mě ještě
spojuje se zemí. Vycházíš, průvan za tebou zavírá dveře.
Nazvedám se na loket, volám: Maminko, mami,
uvařila jsi čaj? Volám tě, ale neslyšíš mě. Jdu
za tebou, docházím ke dveřím, ale není na nich klika.
Cítím tě všude kolem sebe, ale nejsem s to tě vidět,
jako tehdy v tvém lůně, když jsem byl živ a nenarozený.
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Prodavačica koja brižljivošću zaljubljene
oblači lutku bez glave u izlogu – primorava me
da zastanem. Gledam: zakopčava joj dugme,
dodiruje ruku, popravlja kragnu.
Osjetivši toplinu pogleda na leđima,
okreće se i upućuje mi osmijeh. U trenutku se ponadah
mogućem trouglu: prodavačica, lutka i ja.
Vještinom učitelja gluhonijemih, prstima
ih pozivam u slastičarnu preko puta.
Na njene pokrete glavom: lijevo-desno, desno-
-lijevo, otkopčavam si dugme, istrpavam kragnu
i vraćam joj nazad njen već izgubljen osmijeh.
Poput svih scena i ova se završava rezom:
njena ruka zavrće nevidljivu sijalicu u zraku.

Prodavačka, která se starostlivostí zamilované
obléká bezhlavou pannu ve výloze – mě nutí
zůstat stát. Dívám se: zapíná jí knoflík,
dotýká se ruky, upravuje límec.
Když vycítí teplo pohledu v zádech,
otočí se a vyšle ke mně úsměv. Na okamžik jsem zadoufal
v možný trojúhelník: prodavačka, panna a já.
S obratností učitele hluchoněmých je prsty
zvu do cukrárny naproti.
Na její pohyby hlavou: doleva-doprava, doprava-
doleva si rozepínám knoflík, rozhaluji límec
a vracím jí zpátky její už ztracený úsměv.
Jako všechny scény i tato končí střihem.

Krátký film o lásce Kratki film o ljubavi
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Modar i drhteći, iz bazena istrčava dječačić
u peškir koji će ga progutati cijelog.
Mlada majka promatra me racionalnim pogledom
vaterpolo-trenera. Zatim pomiluje nekoliko mokrih
pramenova kose koji izrastaju iz peškira.
Spuštam suvišni pogled, poput sidra, sve do 
beživotnog dna, bez školjki, zvijezda, ježeva.
Izranjam. Hvatam prvi dah dok mi u pogled ulazi
ogromna štoperica sa zida. Disciplinovani plivači,
ne stvarajući gužvu, plivaju s kraja na kraj
bazena, kao da svakim zamahom bivaju sve bliži
nečemu što ne vidim. Teško je to izdržati.
Penjem se na skakaonicu. I skačem.

Modrý a roztřesený, vybíhá z bazénu klouček
do ručníku, který ho celého spolkne.
Mladá matka si mě prohlíží racionálním pohledem
trenéra vodního póla. Pak pohladí několik mokrých
pramínků vlasů vyrůstajících z ručníku.
Skláním zbytečný pohled jako kotvu až 
k bezživotnému dnu, bez mušlí, hvězd, ježků.
Vynořuji se. Lapám po dechu a do pohledu mi vstupují
obrovské stopky na zdi. Ukáznění plavci
se nestrkají, ale plavou od jednoho konce bazénu
na druhý, jako by každým tempem byli blíž
něčemu, co nevidím. Těžko se to dá vydržet.
Vylézám na skokanský můstek. A skáču.
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Prilazi sa zbunjenošću djevojčice oblivene rumenilom.
Nesvjesni opasnosti koje nam prijete,
hrabro ulazimo u siromaštvo naše češke leksike.
Jer nekoliko desetaka riječi može se slagati
u bezbroj kombinacija, kao šahovske figure,
kao mađarska kocka, kao što se slažu
državne granice u svakom novom izdanju atlasa.
Yvonne Essig, službenica iz Ženeve, u tridesetoj
napušta posao, sjeda u avion za Prag, da uči 
češki, da se bavi keramikom, da me zavoli.
Popićemo čaj, kavu, otići u botanički vrt.
Možda pođemo na izlet, možda imenujemo 
na češkom neke stvari koje nismo mogli
na svojim maternjim jezicima.

Přichází upejpavě jako holčička celá uzardělá.
Neuvědomujíce si nebezpečí, které nám hrozí, statečně
vstupujeme do chudoby našeho českého slovníku.
Neboť několik desítek slov se dá skládat
do bezpočtu kombinací, jako šachové figurky,
jako Rubikova kostka, jako státní hranice
v každém novém vydání atlasu.
Yvonne Essig, úřednice ze Ženevy, v třiceti
nechává zaměstnání, sedá do letadla do Prahy a letí se učit
česky, zabývat se keramikou, zamilovat se do mne.
Vypijeme kávu, čaj, zajdeme si do botanické zahrady.
Třeba se rozjedeme na výlet, třeba česky
pojmenujeme některé věci, které jsme nedokázali
pojmenovat ve svých mateřštinách.
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Toliko toga sam vidio u svakodnevnom kruženju,
npr: između centra i periferije, kroz tramvajsko okno,
kroz moj izbezumljeni odraz na njemu; ili u naporu pčele
da dospije do prašnika, do polena skrivenog u njemu.

Ispunjen prazninom: bojim se zvuka svakog dodira,
načina na koji odzvanja u njoj. Ludila koje izaziva
zvonki dodir kašike i praznog tanjira. Presušenog bunara
koji svaki krik vraća ulančan i produžen u eho,
da ga iznova proživim. Toliko rupa:
prostora čiju prazninu samo vazduh može ispuniti.

Nigdje me nema. S licem u objema rukama:
toliko toga sam vidio kroz ogledalo.

Poslije večeri s tobom: započinjem dan
bez snage da se umijem, operem zube, bez snage
da zaboravim kiselkasti okus tvog poljupca,
tvoje pljuvačke, tvojih riječi
da perverznost vraća nevinost.

Tolik jsem toho viděl při každodenní obchůzce,
např. mezi centrem a periférií oknem tramvaje,
svým nepříčetným odrazem v něm; anebo v úsilí včely
dostat se k prašníku, k jeho skrytému pelu.

Naplněný prázdnotou: bojím se zvuku každého doteku,
způsobu, jakým se v ní rozléhá. Šílenství, co vyvolává
zvonivý dotek lžíce o prázdný talíř. Vyschlé studny,
která každý výkřik vrací zřetězený a prodloužený ozvěnou,
abych jej prožil znovu. Tolik děr:
prostorů, jejichž prázdnotu může naplnit jenom vzduch.

Nikde nejsem. S obličejem v obou rukou:
tolik jsem toho viděl zrcadlem.

Po večeru s tebou: započínám den
a nemám sílu se umýt, vyčistit si zuby, nemám sílu
zapomenout na nakyslou chuť tvého polibku,
tvých slin, tvých slov,
že perverzita vrací nevinnost.
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Pokušavali smo se baviti nečim drugim: pravio sam se
da gledam kroz prozor, ali iza stakla tama, na staklu 
tvoj odraz; pokušavala si učiti testove za vozački,
ali isuviše brzo čulo se okretanje stranica.

U lokalnom vozu između Klatova i Plznja: trenutak
neočekivane bliskosti i popratna nervoza izražena
nemogućnošću da se nađe udoban položaj na sjedalu.
Sklapaš testove, jagodicom kažiprsta šaraš po
zamagljenom oknu: na prljavoj podlozi ostaje čisti trag.

Trenutak koji se ne može zadržati duže no vazduh u plućima:
tek toliko da nahrani mozak, da, kolajući krvotokom, dospije
do srca. Ili: koliko je organizmu potrebno da potroši kisik.

Bezimena stanica.
Astmatičari hvataju dah u zagušljivom kupeu.
I voz se nastavlja kotrljati.

Pokoušeli jsme se zabývat něčím jiným: dělal jsem,
že se dívám z okna, ale za sklem byla tma, na skle
tvůj odraz; pokoušela ses učit testy na řidičák,
ale obracení stránek bylo slyšet moc rychle.

V lokálce mezi Klatovy a Plzní: okamžik
neočekávané blízkosti a průvodní nervozita vyjádřená
nemožností najít pohodlnou pozici na sedadle.
Zavíráš testy, bříškem prstu čmáráš po zamženém 
okně: na špinavém podkladě zůstává čistá stopa.

Okamžik, který se nedá udržet déle než vzduch v plicích:
jen tolik, aby nakrmil mozek a krevním oběhem se dostal
k srdci. Anebo: kolik potřebuje organismus, aby spotřeboval kyslík.

Bezejmenná zastávka.
Astmatici v dusném kupé lapají po dechu.
A vlak se valí dál.
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Poznámka o autorovi aneb Žirafa
Slečnu Lenku Mládkovou jsem poprvé viděl při přijímacích zkouškách 

na čerstvě otevřené katedře komparatistiky. Všiml jsem si jí, poněvadž 
jsme tam byli jen čtyři.  Kromě nás dvou skládali přijímací zkouš-
ku ještě další hezká dívka a jeden mladík, který se choval odměřeně  
a přitahoval mě jakousi vnitřní energií, něčím, co bych nedokázal po-
jmenovat, a zároveň mě odpuzoval svým vzhledem. Měl dlouhé vlasy  
a vousy, což mi nevadí, ale vypadal jako filosof, a kolegyně mi potvrdi-
ly, že je z katedry filosofie. A třebaže nevím,  jak by měl filosof vyhlížet, 
nemám rád, když filosof vypadá jako filosof.

Slečnu Lenku Mládkovou si pamatuju od přijímaček jen proto, že 
tam byla a že nás bylo málo, a prostě jsem si ji zapamatovat musel. 
Tehdy jsem si na ní nevšiml ničeho neobyčejného ani přitažlivého, 
snad proto, že se mi ze zkoušky dělalo zle od žaludku. Nebyl jsem 
totiž dobře připraven a chabé znalosti češtiny mě zbavovaly možnosti 
improvizace, která mě jinak v takových situacích zachraňovala. Říkal 
jsem si: „Komparatistika je tvůj terén, znáš její cesty i necesty, a kdo 
se v ní vyzná líp než ty?“ Říkal jsem si: „Už přece nějaké zkušenosti 
se zkouškami máš, nebuď nervózní, všechno bude OK!“ Ale cítil jsem, 
že můj zažívací systém už je na takové puberťácké neurózy příliš starý. 
„Panebože, prosím tě, jen ať z toho nedostanu běhavku!“

Slečnu Lenku Mládkovou jsem začal pravidelně potkávat na před-
náškách. Už si nepamatuju, jak prorazila blánu mé introvertnosti  
a vstoupila do mého světa. Vím jen, a že se na to nepamatuji, je toho 
důkaz: učinila to bezbolestně. Když se procházíme po Praze,  připadám 
si, jako bychom chodili někde po vesnici. Mám pocit, že se zdraví  
s každým/každou kolemjdoucí/m a že se s každým druhým/každou 
druhou zastaví a dá do řeči jako s dobrým kamarádem. A já přitom 
celou tu dobu stojím stranou, pokouším se uchovat si pocit důstojnosti 
a úsměv jako corpus delicti své sebedůvěry. Řekla mi sama: „Nevím 
proč, ale já se tak snadno seznamuji s lidmi. Ostatně, Praha je malé 
město a každý se tu s každým zná.“ Nikdy jsem jí neřekl, jak se těžce 
seznamuji s lidmi a ještě tíž si na ně zvykám.

Ještě než jsem zjistil, že s někým žije, mi nechala dost času, abych 
se do ní zamiloval. Není to samozřejmě její vina. Nemůže se přece 
seznamovat s lidmi tak, že řekne: „Hele, kamaráde, ne aby ses do 
mě zamiloval... já žiju s klukem/milencem/přítelem/snoubencem...“ Ani 
vlastně nevím, do které z těchto kategorií ten její patří, vím jen, že  
s ní žije. Vím tak malo, ale i to je ažaž.

Rychle jsme si jeden na druhého zvykli a začali spolu pravidelně 
chodit na kávu, na skleničku či na procházku, ale nejprve jsme se 
museli stavit v krámě a Lenka mi zvlašť zdůrazňovala, když kupovala 
něco pro něj: ovocný jogurt, sýr, který má rád, košili... z prdu kuličku. 

Bilješka o autoru iliti Žirafa
Gospođicu Lenku Jungmannovu sam prvi put vidio na prijemnom 

ispitu na tek otvorenoj katedri komparativistike. Primijetio sam je jer 
nas je bilo samo četvero. Osim nas dvoje, prijemni su polagali još jed-
na lijepa djevojka i jedan momak, koji se ponašao distancirano i koji 
me je privlačio nekom unutrašnjom energijom, nečim što ne bih znao 
formulirati i, istovremeno, odbijao svojim izgledom. Imao je dugu kosu 
i bradu, što mi ne smeta, ali izgledao je kao filozof, a kolegice su mi 
potvrdile da je s katedre filozofije. I mada ne znam kako bi to filozof 
trebao izgledati, ne volim kad filozof izgleda kao filozof.

Gospođicu Lenku Jungmannovu pamtim s prijemnog ispita samo 
zato što je bila prisutna i zato što nas je bilo malo pa sam je morao za-
pamtiti. Tada na njoj nisam primjetio ništa neobično ni privlačno, va-
ljda zbog mučnine koja me obuzela od ispita. Nisam naime bio dobro 
pripremljen, a moje slabo znanje češkog oduzimalo mi je mogućnost 
improvizacije koja me je u takvim situacijama obično spašavala. Govo-
rio sam sebi: „Komparativistika je tvoja zemlja, poznaješ njene puteve 
i stranputice, i ko se u njoj bolje orijentira od tebe?“ Govorio sam si: 
„Imaš iskustva s ispitima, ne budi nervozan, sve će biti OK!“ A osjećao 
sam: moj želudac je prestar za te maloljetničke neuroze. „Pomozi, bože, 
samo da ne dobijem dijareju.“

Gospođicu Lenku Jungmannovu počeo sam redovno sretati na pre-
davanjima. Ne sjećam se više na koji način je probila opnu moje in-
trovertnosti i ušla u moj svijet. Znam samo, a i to što se ne sjećam 
je dokaz: učinila je to bezbolno. Kad šetamo po Pragu, osjećam se 
kao da šetamo po nekakvom selu. Imam osjećaj da se pozdravlja sa 
svakom, a da sa svakom drugom osobom zastane i popriča kao sa 
dobrim prijateljem. A ja bih za to vrijeme stajao sa strane, pokušava-
jući sačuvati osjećaj dostojanstva i osmijeh kao corpus delicti vlatitog 
samopouzdanja. Ona sama mi je rekla: „Ne znam zašto, ali ja se tako 
lako upoznajem s ljudima. Uostalom, Prag je mali grad i u njemu 
svako svakoga zna.“ Nikad joj nisam rekao kako se teško upoznajem  
s ljudima i kako se još teže navikavam na njih.

I prije nego što sam saznao da s nekim živi, dala mi je sasvim do-
voljno vremena da je zavolim. Naravno, nije to njena krivica. Ne može 
se ona upoznavati s ljudima riječima: „Čuj, stari, nemoj se zaljubiti  
u mene... ja živim s momkom / ljubavnikom / prijateljem / vjereni-
kom...“ Zapravo ni ne znam šta je on njoj, znam samo da živi s njom. 
Znam tako malo, a i to mi je sasvim dovoljno.

Brzo smo se navikli jedno na drugo i počeli redovno izlaziti na 
kafu, piće ili u šetnju, ali prije toga bismo uvijek morali otići u ku-
povinu i uvijek bi mi posebno naglašavala kad kupuje nešto za njega: 
voćni jogurt, sir koji on voli, košulju... kurac-palac! I kad bismo poslije 
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A když jsme se po nákupu šli někam napít, s posledním vypětím vůle 
jsem se snažil být zajímavý, udržet její pozornost, vyloudit jí na tváři 
úsměv, aby se nenudila. Nikdy jsem nesebral sílu, abych nechal těch 
hloupých historek, které jsem mezi nás vystrkoval jako štít, abych ji 
nevzal za ruku a neřekl miluji tě, potřebuju tě.

Přítel Saša Skenderija mi vyprávěl, jak si zamiloval Johnnyho Štu-
liće. (Pro nezasvěcené: Johnny je pro všechny, co ho znají, rocker, ale 
pro Sašu i pro mne mimoto i jeden z nejlepších světových básníků.) 
„Zamiloval jsem si Johnnyho,“ povídal Saša, „ještě jako puberťák. Zrov-
na v té době jsem někoho takového potřeboval. Johnny totiž uměl to, 
co nikdo jiný: dovedl říct  miluju tě, a přitom nebýt banální, nepůsobit 
směšně. Dovedl to vyslovit a přitom zůstat frajer.“ Také jsem si John-
nyho zamiloval, ale až když jsem vyrostl z puberty. Když jsem o tom 
přemýšlel, řekl jsem si: „Ty si před Lenkou hraješ na frajera a bojíš se 
říct miluju tě, jenom abys nevypadal směšně, banálně.“ Řekl jsem si: 
„Člověče, ty jsi pitomec. Pro lásku se vedou války, lidi pro lásku umí-
rají, vraždí anebo se zasebevražďují, opouštějí manželky a děti - a ty 
se bojíš, abys nevypadal banálně. Ty si ji ani nezasloužíš, nejsi hoden 
její lásky.“

Unaven nákupy, rozhodl jsem se, že s Lenkou přestanu chodit. Řekl 
jsem si: „Nejsem žádný masochista, co se mám trápit? Každá naše 
procházka je pro mě utrpení: pokaždé mu musí něco koupit, něco mi 
o něm vyprávět a pokaždé, ať jsme spolu nevímjak dlouho a ať je nám 
sebelíp, musíme se rozejít, aby po všem šla za ním.“

Unaven nákupy, vrátil jsem se domů a otevřel si láhev vodky. Jak 
to napsal Gałczyński: “...A potom čtyřicet dýmek za noc / pokoj černý 
od kouře.“ Když už jsem byl pořádně pod párou, zaťukaly mi na okno 
Zdenka a Tinka Vernerovy. Pozval jsem je dál a uvařil kávu, celý 
šťastný, že se můžu někomu vyzpovídat. Řekl jsem Zdence: „Už mě ty 
nákupy unavují, nikam s ní už nepůjdu.“ Zdenka mi řekla: „Ty jsi ma-
sochista, odříkáš se ženy, kterou miluješ!“ Zdenka mi řekla: „Ty nákupy 
jsou nutné, musí se bránit sama před sebou, musí mít čisté svědomí.“ 
Zdenka mi ještě také řekla: „Ani ten kluk není problém. Půlka mých 
kolegyň, včetně těch, co mají děti, má vedle manžela ještě někoho.“ 
Řekl jsem jí: „Máš pravdu - jsem v každém případě masochista a také 
čisté svědomí je nezbytne, jenže já nechci žádný trojúhelník, čtyřúhel-
ník, krychli nebo pyramidu, já chci slečnu Lenku Mládkovou.“ Zdenka 
řekla: „No dobře, když ji chceš - tak si ji vem!“ Během celého našeho 
rozhovoru Tinka po mně poskakovala a olizovala mě. Tinka je dlouho-
srstý jezevčík, čtvrtý člen rodiny Vernerových. Je to jediný pes, kterého 
jsem kdy měl rád. Jak říká Saša: jaká rodina - takový pes. Nevyznám 
se moc ve zvířatech, ale vím, že Tinka má už nejvyšší čas na páření  
a na první štěňata, aby neutrpěla újmu na zdraví. Vašek Verner ji 
tolik miluje, že už objel půlku Čech při hledání psa s rodokmenem 

te kupovine otišli na kafu ili piće, posljednjim naporom volje sačuvao 
bih snagu da budem zanimljiv, da joj održim koncentraciju, da joj iz-
mamim osmijeh, da joj ne bude dosadno. Nikad nisam skupio snagu 
da odustanem od tih svojih glupih priča, koje držim između nas kao 
štit, da je uzmem za ruku i kažem volim te, trebam te.

Moj prijatelj Saša Skenderija mi je pričao kako je zavolio Džonija 
Štulića. (Za neupućene: Džoni je za sve koji ga znaju rocker, a za Sašu 
i za mene je, uz to, i jedan od najboljih svjetskih pjesnika.) „Džonija 
sam zavolio“, kaže Saša, „još kao pubertetlija. Upravo u to vrijeme mi 
je trebao neko takav. Džoni je, naime, umio to što niko drugi nije: 
umio je reći volim te, a da pritom ne bude banalan, da ne ispadne 
smiješan. Da to izgovori, a da ostane frajer.“ I ja sam zavolio Džonija, 
ali to se desilo tek po izlasku iz puberteta. Razmišljajući o tome, rekao 
sam sebi: „Ti pred Lenkom izigravaš frajera, a bojiš se reći volim te – 
samo da ne bi ispao smiješan, banalan.“ Rekao sam sebi: „Čovječe, ti 
si debil. Ratovi se vode zbog ljubavi, ljudi umiru zbog ljubavi, ubijaju 
ili se ubiju zbog ljubavi, napuštaju rođene žene i rođenu djecu zbog 
ljubavi – a tebe je strah da ne ispadneš banalan. Ti je ni ne zaslužuješ, 
ti nisi vrijedan njene ljubavi.“

Umoran od kupovina, odlučio sam da više nikad s njom ne izađem. 
Rekao sam si: „Ja nisam mazohista, zašto da se mučim?“ Pa svaka 
naša šetnja je za mene patnja: svaki put mu mora nešto kupiti, svaki 
put mi mora ispričati nešto o njemu i svaki put, ma kako dugo bili 
zajedno i ma kako nam lijepo bilo, moramo se rastati da bi ona opet, 
nakon svega, otišla k njemu.“

Umoran od kupovina, vratio sam se u stan i otvorio flašu votke. 
Kako je ono napisao Galczyński: „... A onda četrdeset lula za noć / 
soba sva crna od dima.“ Kad sam već bio dobro pijan, na prozor su 
mi zakucale Zdenka i Tina Vernerove. Pozvao sam ih unutra i skuhao 
nam kafu, sretan što se mogu nekom ispovjediti. Rekao sam Zdenki: 
„Umoran sam od kupovina, nikad više neću s njom izaći.“ Zdenka mi 
je rekla: „Ti si mazohista, odričeš se žene koju voliš!“ Zdenka mi je 
rekla: „Kupovine su neophodne, mora se braniti sama od sebe, mora 
imati čistu savjest.“ Zdenka mi je također rekla: „Ni taj momak nije 
problem. Pola mojih kolegica, uključujući i one koje imaju djecu, pored 
muža imaju još nekog.“ Rekao sam joj: „Imaš pravo – ja sam mazohista 
u svakom slučaju, a i čista savjest je neophodna, ali ja ne želim nikaka 
v trougao, kubus ili piramidu, ja želim gospođicu Lenku Jungma-
nnovu.“ Zdenka je rekla: „Pa dobro, ako je želiš – uzmi je!“ Tokom 
cijelog našeg razgovora Tinka je skakutala po meni i lizala me. Tinka 
je dugodlaki jazavčar, četvrti član obitelji Vernerovih. Ona je jedini 
pas kojeg sam ikad volio. Kako Saša kaže, kakva obitelj – takav i pas. 
Nisam stručnjak za životinje, ali znam da je Tini već krajnje vrijeme 
za parenje i prve kučiće, da bi ostala zdrava. Vašek Verner je toliko 
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- šlechtice hodného Tinky. Ještě pořád ho nenašel a příroda Tinku 
pomalu vede „k zbláznění“. Jen Vašek zaklepal na okno, hned pocho-
pil, že u mne není něco v pořádku. „O co jde?“ zeptal se. „Adin právě 
rozvrátil základní postuláty klasické geometrie - vymyslel si trojúhel-
ník se dvěma úhly,“ řekla Zdenka; pokusila se o žert, aby mi spravila 
náladu. „Ona s ním jen žije, ale myslí na mne,“ pravil jsem na svou 
obhajobu. „Vykašli se na ženské,“ řekl Vašek, „co ty vědí o geometrii. 
Je pravda, že neexistuje trojúhelník o dvou úhlech, jenže každý trojú-
helník se dvěma úhly definuje.“

Slečna Lenka Mládková absolvovala jakousi pedagogickou akade-
mii a nyní končí studium divadelní vědy a studuje komparatistiku. 
Pravidelně chodí do divadla a píše divadelní kritiky. Řekl jsem jí: „Já 
jsem z Maglaje. Maglaj dostal jméno podle magly, což je česky mlha. 
Pocházím tedy z jakéhosi mlhavého městečka, z Mlhova. Z téhož in-
tersférického města, o němž se zmiňuje už Aristofanes v Ptácích.” 
Řekl jsem jí: „Pocházím z městečka, kde není jediné divadlo, ale je 
tam biograf. Jenže v tom biografu nepromítali nikdy nic kloudného, 
jen špatné westerny, partyzánské filmy, Bruce Leeho a porno. Přece se 
však jednou přihodilo, že do Maglaje zabloudil „opravdický film“ - For-
manův Amadeus. Já už jsem viděl Amadea předtím v Sarajevu. Rozdíl 
mezi Amadeem v Sarajevu (či kdekoli jinde) a tím maglajským spočívá 
v tom, že v sarajevských kinech trvá ten film neobvyklé tři hodiny, 
kdežto v Maglaji normální jeden a půl hodini. Prostě ho sestříhají  
a vyhodí zbytečné scény. Copak někdo normální může sedět v bijáku 
tři hodiny?“ Slečna Lenka Mládková pochopila, že my z Maglaje rádi 
uvádíme věci na jejich pravou míru. Chápala můj něžný vztah k bio-
grafu, ale nechápala, proč nemám rád divadlo. Řekl jsem jí: „Důvod 
není v tom, že jsem venkovan a vyrostl jsem v městečku bez divadla. 
Prostě každým pórem cítím, že ve veřejném vystupování je cosi nepa-
třičného. S výjimkou cirkusu.“ Mám dojem, že něco podobného napsal 
Andrić v Jeleně, ženě, která není. Mimochodem: Jelena = Helena = 
Lenka. Rád bych ji jednou vzal za ruku a šel s ní do cirkusu.

Slečna Lenka Mládková ví o divadle dočista všecko. O klasickém, 
moderním i postmoderním. Naučila mě, že úsměv zahlédnutý v prvním 
dějství nemusí v posledním nutně vystřelit.

Ještě než jsem se dověděl, že s někým žije, poskytla mi docela 
dost času, abych se do ní zamiloval. „Čím se zabývá tvůj kluk?“ „Vi-
deoartem, virtuální realitou.“ Procházeli jsme se. Připraven na vše, 
neudělal jsem nic. Zeptala se mě: „Četl jsi Sestru Jáchyma Topola?“ 
„Ne. Viděl jsem ji. Jistě je zajímavá, ale taky tlustá,“ odpověděl jsem 
a svlékal pohledem punčocháče s jejích dlouhých nohou. (V Americe, 
říkají Paloušovi, když se trochu vlídněji zadíváš na dívku, může tě 
žalovat, že ji svlékáš pohledem. A vyhraje soud. Neřekli mi, funguje-li 
to i opačným směrem.) A procházeli jsme se dál a co chvíli zůstávali 

voli da je već obišao pola Češke tražeći psa s pedigreom – plemića 
dostojnog Tinke. Još ga nije našao, a priroda polagano vodi Tinku 
‘do ludila’. Čim je Vašek pokucao na prozor, odmah je shvatio da kod 
mene nešto nije u redu. „O čemu se radi?“, upitao je. „Adin je upravo 
oborio temeljne postavke klasične geometrije – izmislio je trougao sa 
dva ugla“, rekla je Zdenka pokušavajući se našaliti, ne bi li mi popra-
vila raspoloženje. „Ona samo živi s njim, ali misli na mene“, rekao 
sam u svoju odbranu. „Pusti žene,“ rekao je Vašek, „šta one znaju  
o geometriji. Istina je da ne postoji trougao sa dva ugla, ali svaki tro-
ugao je definiran sa dva ugla.“

Gospođica Lenka Jungmannova je završila nekakvu pedagošku aka-
demiju, sada završava studij pozorišnih nauka i studira komparativi-
stiku. Redovno ide u pozorište i piše pozorišne kritike. Rekao sam joj: 
„Ja sam iz Maglaja, a Maglaj je dobio ime po magli, a magla je češki 
mlha. Dakle, ja sam iz nekakvog mlhavého městečka (zamagljenog gra-
dića), iz Mlhova (iz Grada magle). Iz istog onog intersferalnog grada 
kojeg već Aristofan spominje u ‘Pticama’. Rekao sam joj: „Ja sam iz 
gradića u kojem nema ni jedno pozorište, ali ima jedno kino. Samo  
u tom kinu, osim loših westerna, partizanskih filmova, Bruce Lee-ja  
i pornića, nikad nisu prikazivali ništa drugo. Jednom se ipak desilo da 
je u Maglaj zalutao ‘pravi film’ – Formanov Amadeus. Već prije sam 
gledao Amadeusa u Sarajevu. Razlika između Amadeusa u Sarajevu 
(ili bilo gdje drugdje) i onog maglajskog je u tome što u sarajevskim 
kinima taj film traje neka neuobičajena tri sata, dok u Maglaju nor-
malnih sat i po. Jednostavno bi ga isjekli i izbacili suvišne scene. 
Jer ko to normalan može sjedjeti u kinu tri sata?“ Gospođica Lenka 
Jungmannova je shvatila da mi iz Maglaja volimo stvari svoditi na 
njihovu pravu mjeru. Razumjela je moju nježnost prema kinu, ali nije 
razumjela zašto ne volim pozorište. Rekao sam joj: „To što sam pro-
vincijalac i što sam odrastao u gradiću bez pozorišta nije razlog. Jed-
nostavno, svakom svojom porom osjećam da u javnim nastupima ima 
nečeg nepristojnog. Osim u cirkusu.“ Nešto slično je, čini mi se, pisao 
i Andrić u ‘Jeleni, ženi koje nema’. Uzgred: Jelena = Helena = Lenka. 
Volio bih je jednom uzeti za ruku i otići s njom u cirkus.

Gospođica Lenka Jungmannova zna sve o pozorištu. I o klasičnom, 
i o modernom, i o postmodernom. Ona me je naučila da osmijeh viđen 
u prvom činu ne mora nužno opaliti u posljednjem.

I prije nego što sam saznao da s nekim živi, dala mi je sasvim do-
voljno vremena da je zavolim. „Čime se bavi tvoj dečko?“ „Video-ar-
tom, virtualnom realnošću.“ Šetali smo. Spreman na sve, nisam učinio 
ništa. Pitala me je: „Čitao si ‘Sestru’ Jáchyma Topola?“ „Ne, Vidio 
sam je. Sigurno je zanimljiva, ali je debela“, odgovorio sam svlačeći 
pogledom štrample sa njenih dugih nogu. U Americi, kažu Palouševi, 
ako se malo prijatnije zagledaš u djevojku, može te tužiti da je svla-
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na okamžik stát, aby se Lenka pozdravila s přáteli, a já jsem mezitím 
proklínal své peripatetické návyky a prahl po filosofování vleže. Mé 
jméno Adin vyslovuje tak podivně, že to zní skoro jako Aladin. Jenže 
Aladin bez kouzelné lampy nemá v tisíci a jedné noci co pohledávat. 
Četla jsi Miluju tě k zbláznìní Jáchyma Topola?“ „Ne.“ „Víš, když čtu 
nějakou knihu, vždycky se ptám, jak bych to formuloval já, a v tomhle 
případě bych rozhodně nenapsal miluju tě k zbláznění, ale snad miluju 
tě bez umrtvení. Ale na tom ostatně ani nezáleží.“ A vlastně jsme se 
ani neprocházeli. Ona si šla dát udělat klíč od jejich nového bytu a já 
jsem ji doprovázel.

Vyprávěl jsem slečně Lence Mládkové o svých přátelích. „Mám ka-
maráda, který se jmenuje Saša. A ten můj kamarád má ženu, která se 
jmenuje Zelkida. On žije jako uprchlík v Praze, ona v Madridu. Zrovna 
v těchto dnech se přestěhovala z ulice Luise Buñuela do ulice Dona 
Quijota. V ulici Dona Quijota je Café Sarajevo. A v Café Sarajevo je 
nápis: „V této kavárně nikdy nebyl Ernest Hemingway!“ Řekl jsem jí 
také: „Můj kamarád je patologický případ – sní o své ženě! Všichni 
normální muži sní o cizích ženách, on sní o své vlastní.“

Slečna Lenka Mládková se rozhodla nechat se vyfotografovat jako 
modelka pro časopis, kde tisknou její divadelní referáty. Říká: „Ať lidé 
vidí, čí texty čtou!“ Flaubert, Nabokov a někteří další mně milí spiso-
vatelé tvrdili pravý opak - soukromý život autora a jeho osoba musí 
zůstat anonymní a nesmí se uvádět do žádného spojení s jejich dílem. 
Myslím, že přece jen má pravdu slečna Lenka Mládková. Lidé by měli 
vidět, čí texty čtou.

Johnny Štulić se v jedné písni ptá: „Ale kdo je ona nebo kdo jsem 
já / či jak to vše  dohromady, kamaráde, vypadá?“ Fakt, kdo je ona? 
Anebo co jsem já? Co jsem já v jejích očích? Když jsme loni se Sašou 
courali po zoologické zahradě a pozorovali žirafy, vykládal jsem mu  
o srdci: „Žirafy mají největší srdce ze všech živých bytostí. Vysvětlení 
je prosté: žirafy mají nejdelší krk, jejich hlava je hrozně daleko od srd-
ce. Vysvětlení je zároveň zdrcující: dokazuje, že srdce není nic jiného 
než pumpa. Žirafy mají největší srdce jen proto, že musí napumpovat 
krev do jejich vzdáleného mozku.“ Saša to potom využil v jedné básni. 
Nemrzí mě to. Mne by stejně nenapadlo použít to v básni. A i kdyby, 
lepší než on bych nenapsal. Saša napsal: „Žirafy bydlí v hangáru, proto-
že co bychom si s nimi jinak ve městě počali...“ Saša napsal: „...Já vím, 
co potřebuješ, vzal bych tě do kina...“ Saša napsal: „...Najdi si mě, mám 
srdce jako žirafa, baby!“

Listopad 1992. – prosinec 1994.

čiš pogledom. I dobit će proces. Nisu mi rekli da li to funkcionira  
i u obrnutom smjeru. I šetali smo dalje, svako malo zastajkujući da bi 
se ona pozdravila sa prijateljima, dok sam ja proklinjao svoje peripate-
tičke navike i žudio za filozofiranjem u ležećem stavu. Moje ime Adin 
izgovara tako čudno da zvuči skoro kao Aladin. Ali za Aladina bez 
čarobne lampe nema mjesta u hiljadu i jednoj noći. „Čitala si ‘Volim te 
do ludila’ Jáchyma Topola?“ „Ne.“ „Znaš, kad čitam neku knjigu, uvijek 
se pitam kako bih to ja formulirao, a u ovome slučaju nipošto ne bih 
napisao volim te do ludila već, možda volim te bez anestezije. Ali to, 
uostalom... nije ni važno.“ I, zapravo, mi ni nismo šetali. Ona je išla 
iskopirati ključ za njihov novi stan, a ja sam je pratio.

Gospođici Lenki Jungmannovoj sam pričao o svojim prijateljima: 
„Imam prijatelja koji se zove Saša. A taj moj prijatelj ima ženu koja se 
zove Zelkida. On je izbjeglica u Pragu, a ona u Madridu. Ona se upra-
vo ovih dana preselila iz ulice Luisa Buňuela u ulicu Don Quijotea.  
U ulici Don Quijotea ima Café Sarajevo. A u Caféu Sarajevo ima nat-
pis: „U ovom cafeu nikad nije bio Ernest Hemingway!“ Rekao sam joj 
i: „Moj prijatelj je patološki slučaj – taj sanja svoju ženu! Svi normalni 
ljudi sanjaju tuđe žene, a on sanja sopstvenu.“

Gospođica Lenka Jungmannova odlučila je da se fotografira kao 
modelka za časopis u kojem objavljuju njene pozorišne kritike. Kaže: 
„Neka ljudi vide čije tekstove čitaju!“ Flaubert, Nabokov i neki drugi 
meni dragi pisci tvrdili su suprotno – privatni život autora i njegova 
osoba moraju ostati anonimni i ne smiju se dovoditi ni u kakvu vezu 
s njihovim djelom. Mislim da je ipak gospođica Lenka Jungmannova  
u pravu. Ljudi bi trebali vidjeti onog čije tekstove čitaju.

U jednoj pjesmi Džoni Štulić se pita: „Ali tko je ona ili tko sam ja 
/ ili kako sve to skupa, mili brate, izgleda?“ I zaista, ko je ona? Ili šta 
sam ja? Šta sam ja u njenim očima? Kad smo jednom prošle godine 
Saša i ja šetali zoološkim vrtom, pričao sam mu, posmatrajući žirafe, 
o srcu: „Žirafe od svih živih bića imaju najveće srce. Objašnjenje je 
jednostavno: žirafe imaju najduži vrat, njihova glava je tako daleko od 
srca. Objašnjenje je istovremeno i poražavajuće, dokazuje da srce nije 
ništa drugo nego pumpa. Žirafe imaju najveće srce samo zato što ono 
mora napumpati krv do njihovog udaljenog mozga.“ Saša je to potom 
iskoristio u jednoj pjesmi. I nije mi krivo. Ja se, ionako, ne bih sjetio 
upotrijebiti to za pjesmu. A i da jesam, ne bih napisao bolju. Saša 
je napisao: „Žirafe stanuju u hangaru, jer kamo bi inače sa žirafama 
u gradu...“ Saša je napisao: „Ja znam što ti treba, vodio bih te u kino...“ 
Saša je napisao: „Potraži me, ja imam srce kao žirafa, baby!“

Novembar 1992. – decembar 1994.
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