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Бијели шал

У данима када би се над Сарајевом спустила густа 

магла и смог, ја сам попут дављеника, који чини све да 

дође до ваздуха, бјежао у брда, са којих бих сатима по-

сматрао котлину пред собом. Оно што би било оку ви-

дљиво, није била ни котлина ни град који се налазио у 

њој, већ велико сиво језеро. Из његових дубина израња-

ли су врхови планина које су окруживале град и ја бих 

често у свом маштању запливао сивим беспућем. Забо-

равио бих тада на школу у коју сам кренуо и на топлу 

учионицу у којој је одавно требало да будем. 

Умјесто да изађем на трамвајској станици код му-

зеја, гдје се налазила моја средња школа, наставио бих 

даље до Принциповог моста. Ту је била полазна аутобу-

ска станица линије која иде до Бруса. Послије тридесе-

так минута вожње кривудавим путем, који је једним ди-

јелом био окружен густом четинарском шумом, стизало 

се на Требевић пред мотел Први шумар. 

Оштар јутарњи ваздух за трен би ме разбудио и у пар 

корака прешао бих пут до мотела. Конобар који је радио 

у мотелу, познавао ме је и прије него што бисмо се по-

здравили, упитао би помало шаљиво: „Је л’ оно чај с ру-

мом?” Начин на који би то изговорио, онако другарски, 

од срца, био је за мене уједно поздрав и добродошлица. 

Никада нећу заборавити лице добронамјерног носатог 

горштака. Шаљиво, са благим призвуком горштачке за-

једљивости, започињао би разговор. 
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– Ево нама нашег умјетника! – викнуо би гласно да 

његове ријечи може да чује и жена која је радила у кухи-

њи. – Умјетниче, опет си побјегао из школе?

– Ма, нисам, чини ти се. Дошао сам са школом на 

час у природи.

– Пусти дијете, несрећо! Ти си нашао да му памету-

јеш. Да твој отац није поклонио директору угоститељске 

школе плац за викендицу, ти би још трчао за овцама. 

Жена која је радила у кухињи, била је његова мајка. 

Ниског раста и широких рамена, са лицем на којем су 

вјетрови и сунце оставили видне трагове. Према мени 

је увијек била мајчински наклоњена. Могао сам да осје-

тим њену љубав, и када бих јој се обраћао, звао сам је 

мајко. Колико јој се допадало то како јој се обраћам, 

казивала је својим осмијехом. Живјели су њих двоје не-

далеко од мотела у којем су радили. Мајка је имала злу 

срећу. Један син јој је умро по рођењу, а недуго за том 

несрећом стигла је још једнa изгубила је и мужа. Како 

ниједна несрећа не може човјеку да донесе већу тугу од 

оне коју он може да понесе на плећима, показала ми 

је та насмијана старица. Да ли је, и коликo болан био 

осмијех на њеном лицу, никада нисам могао да доку-

чим. Поносна и уздигнуте главе, била је својом вољом 

изопштена од свега оног што јој је нанијело бол. Уз јак 

домаћи чај, који би ми скувала, увијек је правила и пр-

женице. Од куће би доносила домаћа јаја, а хљеба је у 

мотелу било и више него што треба.

– Немој, молим те – говорила је када бих понудио 

новац да платим доручак. 

Неколико пута сам јој на дар донио кафе и шећера. 

Није она жељела ништа, али поклон који би добила од 

менe, за њу је био не само знак пажње и поштовања, већ 
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и знак љубави. Знала је она да препозна љубав, а својим 

осмјехом несебично је љубав узвраћала. Била је попут 

дјетета које се поклону срцем радује. Када би поново 

овладала осјећањима, питала би: 

– Одакле теби, сине, новци да мени поклоне купу-

јеш? 

Тада би се у причу умијешао њен син конобар и до-

дао како ја то нисам ни купио, већ негдје украо. Прије 

него што би до краја изрекао неслану шалу на мој ра-

чун, мајка би почела да ме брани и виче на њега. Та 

топлина, којом су ме прихватили као члана породице, 

било је оно што мe вукло к њима.

Имао сам ја породицу, али посао којим су се моји 

родитељи бавили отуђио нас је. Отац је био грађевински 

инжењер, гледао је мјесецима како расту грађевине које 

је пројектовао, а ја сам растао без оца. Можда је то што 

је често био одсутан, било у неку руку добро. Када бих 

дошао кући, сваки наш разговор водио се на рубу свађе. 

Мислим да је свако наше надмудривање рађало нови и 

све дубљи јаз. Вјечитом ривалству оца и сина, или боље 

речено доминацији мужјака, звијери, нисмо умјели да 

одговоримо на прави начин.

Моја мајка је радила у банци и, када сам ишао у 

школу послије подне, дешавало се да је не видим дани-

ма. На врата моје собе је свакодневно лијепила цеду-

љице на којим би писала како треба да једем прије него 

што одем у школу и да обавезно узмем новац за ужину. 

Постала је хладна, без осјећања, и све чешће сам њене 

емоције поистовјећивао са текстом порука које би оста-

вљала на собним вратима. Никада није умјела да пока-

же оно што је старица коју сам звао мајком, без иједне 

ријечи, несебично даривала.
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Тражио сам вâн куће љубав и топлину, вапио за не-

ким ко ће да ми буде пријатељ. Због тога сам стару ку-

варицу звао мајком, а сада, много година послије тога, 

знам да ме и јесте вољела као рођеног сина. Могла је 

старица боље од било ког другог да осјети све моје радо-

сти и туге. Њено свезнање моје душе ни са чим се није 

могло поредити. Осмијех на њеном лицу био је параван 

иза којег је било скривено много шта, а у исто вријеме 

био је и огледало животне радости.

Пошто бих попио чај и појео прженице, одлазио 

бих на мјесто са којег сам имао добар поглед на котли-

ну преплављену маглом. Никада нисам размишљао о 

сивом граду који је пронашао срећу у њеном загрљају. 

У машти бих тад пред собом видио неке друге, љепше 

предјеле, који ни издалека нису били тако сиви и су-

морни. По повратку у мотел сатима бих сједио и трудио 

се да на папир пренесем оно што сам претходно скици-

рао у мислима. Слике које бих ту започињао графитном 

оловком, завршавао сам код куће. Некима бих послије 

додао боје јер нисам желио да остану тмурне, бојама 

сам им изнова враћао животну топлину. Оне друге, које 

сам остављао и ништа на њима нисам дорађивао, поста-

јале су са временом слике онога што постајем, а да тога 

нисам био свјестан…

Једног кишног пријеподнева у мотелу, уз чај и пр-

женице, почео сам да цртам женски портрет. Не знам 

како, али, док сам цртао, имао сам осјећај да се линије 

саме слажу једна до друге. Никада нисам цртао портре-

те, али ово што сам започео, просто ме мамило себи. 

Мајка ми је пришла и погледала папир који је стајао 

испред мене.

– Ко је дјевојка коју црташ? Много је лијепа! 
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Нисам знао шта да јој кажем. Лик младе жене, који 

је постајао све јаснији, просто ме опио. 

– То је моја дјевојка, мајко! – у шали сам рекао.

– А како се она зове? Има ли та љепотица неко име?

– Мила. Зове се Мила.

– Лијепо име – осмјехнула се као да је прозрела моју 

лаж и вратила се у кухињу.

Када ми је нестала из видокруга, схватио сам да сам 

слагао ону која ничим није заслужила да будем неи-

скрен према њој. Било ме је стид, хтио сам да кренем за 

њом да јој кажем за своју лаж и да је молим да ми опро-

сти. Дјевојку чији сам портрет цртао, нисам познавао, а 

себи сам дао за право да јој и име дам и представим је 

мајци као да је заиста моја. Склопио сам блок за црта-

ње и погледом прешао преко сале празног ресторана. 

Мој брат по мајци је дријемао за једним столом. Устао 

сам, обукао јакну, тихо, не желећи да га будим. Послије 

несвјесно изговорене лажи нисам више имао образа ни 

да се јавим старици. Изашао сам ван нечујно, попут ло-

пова који жели да побјегне прије него што његову крађу 

открију покрадени. Сачекао сам аутобус пред мотелом 

и кренуо пут града. Лице, које је мојом руком стварало 

само себе, није ми давало мира. Пекла ме је савјест, јер 

сам због насликаног лика, који је изродила машта, сла-

гао неког ко је био стваран и ко ме је волио. 

По повратку кући савјест ми се мало примирила. 

Оставио сам ствари у своју собу и кренуо под туш. Ти-

јело ми је обузела студен и почела је да ме хвата гро-

зница. Вратио сам се у собу и легао, а пред очима ми се 

поново појавило лице дјевојке чији сам портрет започео 

у брдима. 
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*   *   *

Те године зима је почела рано, била је оштра и сува. 

Ниске температуре, које је носила собом, биле су про-

праћене јаким сјеверним вјетром. Нисам могао од сту-

дени да одем ни на Требевић, и неко вријеме био сам 

потпуно везан за град. Ближило се и полугодиште, а 

моје честе изостанке са наставе професори су све мање 

толерисали. Бројни изостанци нису се одразили само 

на моје оцјене из владања, већ и на начин на који су 

вриједновали моје знање. Оно за што би другима давали 

петице, мени су давали двојке или тројке. Није ми то 

много сметало. Моји школски другови кришом би ми 

шаптали на ходнику; немају право да те тако кажња-
вају. Говорили су то у страху да их неко не би чуо, јер би 

тада и на себе навукли гњев професора. 

Нису сви професори на моје изостанке гледали 

исто. Моје понашање на сатиричан и њему својствен на-

чин, тумачио је мој разредни старјешина. Предавао је 

физичко и био поборник крилатице која говори како у 

здравом тијелу живи здрав дух. Често би са другим про-

фесорима улазио у расправе, и правдао моје гријехе, го-

ворећи да сам хиперактиван, и да ме не држи мијесто. 

Позвао би ме с времена на вријеме да дођем код њега на 

разговор који би обично водили у сали за физичко др-

жећи рекете за стони тенис у рукама. Биле су то партије 

које су личиле на праве мале ратове. Канонаде ријечи 

које су биле изречене о мојем односу према настави, 
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биле су на мјесту, и нисам имао чиме да се браним. По-

кушавао бих да ток разговора промијеним тако што ћу 

да му узмем неки поен, али тек ту нисам имао никакве 

шансе. 

– Како бих волио да могу да те налупам, не само у 

тенису него онако, родитељски. Видиш ли ти, човјече, 

ко боље пролази од тебе, улизице и дупелисци. Зар ћеш 

себи да дозволиш да они буду испред тебе?!

Кемура, како сам га ја назвао, живот је посматрао 

као партију стоног тениса. Бивши репрезентативац, 

није прихватао ништа осим побједе. На моје изостан-

ке је гледао као на изостанак спортисте са терена, а то 

му је падало много теже од пораза. Касније сам сазнао 

да је због једног изостанка избачен из репрезентације. 

Причало се да је због дјевојке закаснио на турнир, али 

то је било далеко од истине. Сасвим случајно сам сазнао 

праву истину од човјека који је одрастао са њим и који 

га је добро познавао.

Причао ми је како је тог јутра Кемура, заправо, био 

претучен. Пресрели су га локални дрипци мислећи да 

има новца код себе и успјели некако да га савладају. 

Он никоме није рекао шта се заправо десило. Био је 

репрезентативац, а момке који су га пресрели позна-

вао је, били су из његовог краја. Знао је Кемура да ће 

они отићи у затвор ако каже праву истину, а он ће бити 

означен као цинкарош. Није се појавио на турниру тог 

дана. Изостао је, како су у клубу навели, неоправдано. 

Данима се нигдје није појављивао, лизао је своје ране 

као рањени вук. Када се потпуно опоравио, отишао је 

у клуб и опростио се од тениса. Преузео је на себе кри-

вицу због неоправданог изостанка. Чекао је момке који 

су га не само пребили, већ и одвојили од онога што је 

волио више од свега на свијету. Једном по једном је пра-
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вио сачекушу, а како би му који допао шака, тукао би га 

тако силно, да су неки завршили и у болници.

Тешко је било замислити кривоногог професора као 

страшног и суровог осветника. Да никада на основу из-

гледа не треба судити о човјеку, научила ме прича коју 

сам чуо о Кемури. 

Други професор који је стао у моју заштиту, био је 

професор који је предавао књижевност. Послије много 

година схватио сам да нас он заправо није учио само 

књижевност, него нам је кроз њу предочио многе живот-

не истине. Није могао да схвати шта тражи у школи онај 

који не умије да влада језиком који говори и писмом ко-

јим пише. Покушавао је да описмени тупаве момчиће 

које је ко зна ко и на који начин уписао у средњу школу. 

Знање је награђивао, а они који нису показали жељу да 

науче оно што је тражио (а није тражио много), оста-

вљао би да понове годину. 

Професорица француског, која је од нас често тра-

жила да француски знамо више него што нам треба, 

била му је као камен у ципели. Он јој је дао и надимак 

Мадмоазел. Обраћао јој се тако пред другим професо-

рима, као и пред ученицима. Негодовала је Мадмоазел, 

али он на то није обраћао пажњу. Када би се у његовом 

присуству пожалила директору да јој се подсмијева и да 

је изругује, он би само рекао: 

– Ако ја будем тражио да ученици знају матерњи је-

зик колико она тражи да знају француски, нико неће 

добити пролазну оцјену. 

Био је мишљења да је језик оно што чини људе ра-

зумним бићима, и да је језик дар. Никада није рекао ка-

кав је то дар, ни ко нас је даривао, али сам кроз разговор 

са њим успио да докучим његову мисао. 
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Сјећам се када је у првој години тражио да за лек-

тиру прочитамо Антигону. Начин на који је изговорио 

име писца тешко да се може заборавити. Софокле. То 

његово Софокле, изговорено са акцентом који је ста-

вљао на слово ф било је чудесно. Начин на који је изго-

варао име писца, пробудило је жељу да прочитам књигу. 

То име са отегнутим ф привукло ме више него сâм мит 

и трагедија коју је писац преузео из круга тебанских ле-

генди. Када сам прочитао књигу, пожелио сам да сазнам 

нешто више о писцу који је написао трагедију и о на-

станку мистериозног акцента на слову ф. Послије доста 

муке, пошло ми је за руком да пронађем неке податке 

и тада ми је постало јасно зашто је професор пишчево 

име изговарао са толико уважавања. За њега је Софокле 

био не само писац, него јунак времена у којем је живио. 

Све оно што је било добро у човјеку, за мог професора 

имало је своје име. Оно је било Софокле. Акцентом на 

слову ф у имену, он је заправо наглашавао све вријед-

ности човјека. 

Дошао је и дан када је требало да препричамо својим 

ријечима виђење књиге коју смо прочитали. Професор 

је пришао клупи у којој сам сједио, бацио кључеве које 

је вртио у рукама на клупу испред мене.

– Причај! 

Устао сам и рекао:

– Софокле. 

Изговорио сам то на начин на који је и он изговорио 

пишчево име. Прије него што је професор успио било 

шта да каже, почео сам да причам о писцу и његовом 

животном дјелу. Погледао ме је збуњено, јер оно што 

сам причао и њему је било страно. Сјећам се да сам на 

крају свог говора о писцу поменуо и то како је умро. Док 
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је говорио једну подужу реченицу из Антигоне, остао је 

без ваздуха. Није хтио да је прекине ни по цијену жи-

вота. Када сам почео да причам о прочитаној књизи, и 

Антигону поменуо у неколико кратких црта, професор 

је рекао:

– Доста!

Пришао је, узео кључеве са клупе и климнуо главом, 

то је уједно био знак да могу да сједнем. Отишао је до 

катедре, сјео, мало поћутао, па онда рекао:

– Да бисте упознали књижевно дјело, морате често 

да се вратите кроз вријеме и упознате оног који је дје-

ло написао. То како можете упознати неког ко је живио 

прије 2400 година, сада сте могли да научите од Вука. 

Када неко толико труда уложи да упозна један давно 

заборављени свијет због једне књиге, учинио је много 

више за свијет о којем писац у књизи пише него за књи-

гу и онога који је о том свијету књигу написао. Величи-

на једног књижевног дјела је потпуна када се прича коју 

нам писац прича стопи са временом о којем пише. Тек 

тада се код правог читаоца јавља жеља да проникне у то 

шта је писац заправо хтио да каже и да одгонетне да ли 

је празнина између редова простор кроз који нам писац 

заправо прича причу о себи.

Тако је почело наше дружење, које је касније пре-

расло у велико пријатељство. Знао је да своје предава-

ње прекине, окрене се према мени и упита ме шта ја 

мислим о томе о чему прича. Тада би почињале наше 

мале расправе, које би прерастале у праве бујице рије-

чи. Професор је често уважавао моје мишљење, а ја сам 

прихватао његову критику. Онај кога су се сви плашили, 

постао је мој пријатељ и заштитник.
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*   *   *

Лутао сам хладним улицама, без жеље да остатак 

дана проведем у школској клупи. Сасвим случајно, за-

несен лутањем, открио сам мирну оазу смјештену неда-

леко од самог градског језгра. Био је то ресторан Боеми 

који се налазио између Скендерије и Маријин двора. На 

зиду зграде у којој је био ресторан, била је постављена 

рекламна табла са његовим именом која је од кише и 

сунца поприлично изблиједила. Масивна полуотворена 

дрвена врата стајала су испред мене и ја сам закорачио 

у таман ходник. Нашао сам се у подножју степеништа 

које је водило на спрат. Окренуо сам се на другу стра-

ну и угледао стрелицу на којој је писало Ресторан Бо-
еми. Не би ме све то чудило да велика плава стрелица 

са називом ресторана није била окренута ка подруму. 

Кренуо сам у том правцу и убрзо се нашао испред врата 

ресторана. Нисам се много двоумио треба ли да уђем 

или не. Када сам отворио врата, запљуснуо ме је топао, 

сладуњав мирис дувана и алкохола. Ушао сам у предсо-

бље у којем су се налазила три стола, десно је био шанк, 

а лијево велика просторија коју је окруживао подест на 

којем су били постављени мали округли столови. Све је 

то на први поглед било веома симпатично. Простор оме-

ђен малим подестом подсјећао је више на неко уснуло 

позориште него на ресторан. Унутрашњост ресторана 

била је у тоновима бордо боје. Свјетло је било пригуше-

но, само су глумци недостајали и представа је могла да 
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почне. Пришао сам шанку и наручио пиће, знатижељно 

разгледајући простор око себе до најситнијих детаља. 

На другом крају шанка стајао је човјек у истроше-

ном црном капуту. Имао је дугу косу и браду која је 

његово лице чинила тајанственим, готово мрачним. Ли-

чио је на алхемичара изгубљеног у времену и мислима. 

Листао је безвољно новине пред собом, и послије сваке 

окренуте странице тихо и само за себе коментарисао 

прочитано. Испред њега на шанку је стајала широка 

чаша са стопицом, једна од оних у којима се обично по-

служује црно вино. 

Када ме конобар послужио, брадоња се окренуо пре-

ма нама.

– То пиће ја плаћам.

Било је очито да се он и конобар добро познају. Ко-

нобар се добронамјерно осмјехнуо његовом гесту.

– Како ти кажеш, Пикасо.

Брадоња му је узвратио осмијехом. Надимак којим 

га је конобар ословио очито му је пријао. Захвалио сам 

се за пиће. Он се вратио свом читању, а ја разгледању 

простора у којем сам се нашао. 

Поред шанка била су врата која својом бојом нису 

одударала од боје зида. Конобар, коме ништа није мо-

гло да промакне, као ни моји истраживачки погледи, 

рекао је:

– У та врата узалуд гледаш, кухиња ради тек од чети-

ри послије подне.

Попио сам пиће, махнуо руком у знак захвалности 

човјеку који ми је исто платио и кренуо ка излазу. На-

пољу ме дочекао хладан вјетар. Прије и него што сам 

крочио ван, пожелио сам да се вратим у топлу рупачу 
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из које сам изашао. То бих радо и учинио, али за десет 

минута је требало да будем у школи. 

Послије наставе отишао сам кући и дуго размишљао 

о ресторану у којем сам провео пријеподне тога дана. 

Био је петак и преко викенда нисам имао великих оба-

веза. Није ми се излазило са друштвом, што због јаке 

зиме, што због истих прича и људи који су их годинама 

понављали. Имао сам јаку потребу да мијењам нешто у 

свом животу, али нисам знао шта то треба да промије-

ним. Тог трена ми је кроз мисли пролетјела слика ре-

сторана у којем сам био тог дана. Устао сам журно и 

почео да се спремам. Из књиге у којој се налазила моја 

уштеђевина узео сам нешто новца и кренуо из куће. 

Напољу је падао снијег. Суве пахуље којима се вје-

тар поигравао отежавале су кретање, јер су потпуно 

прекриле залеђене дјелове пута. Из џепа сам извадио 

шал и њиме умотао лице као што то раде бедуини да би 

се заштитили од пјешчаних олуја. Трамвајска станица је 

била близу нашег стана и брзо сам стигао до ње. Нисам 

дуго чекао трамвај, који је у то вријеме обично био по-

лупразан. Послије краће вожње, изашао сам на станици 

код Скендерије и за тили час стигао до зграде у којој 

се налазио ресторан Боеми. Није ми било непријатно 

што улазим сâм у ресторан у који, очигледно, долазе 

људи који живе боемским животом. Оно што ме пријат-

но изненадило, било је то што нико није обратио пажњу 

на мој долазак. Погледом сам претраживао задимљену 

просторију тражећи неко слободно мјесто. Пажњу су ми 

привукли столови на подесту. Примијетио сам да за јед-

ним од њих сједи Пикасо, човјек кога сам упознао тог 

дана. Био је у друштву двије младе жене. Примијетио 

је и он мене и позвао ме да дођем до њих. Мало ми је 

било непријатно да им се тек тако придружим. Нисам га 
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ваљано ни упознао, а жене које су му правиле друштво 

до тада нисам видио. Пикасо је био упоран и није оду-

стајао, дошао је до мене и позвао ме да сједнем за њихов 

сто. Представио ме својим пријатељицама.

– Ово су Маја и Дијана, а мој млади пријатељ се зове 

Вук.

Њих двије су почеле да се смјешкају и завијају на 

помен мог имена. Пикасо ми је шапнуо на ухо.

– Данас када си кренуо ван, испала ти је свеска, 

Вуче. Отуд знам твоје име.

Насмијао сам се, мој нови познаник био је, благо ре-

чено, чудан човјек. Када сам га видио први пут, личио 

ми је на занесењака који не види даље од новина које 

чита. Помислио сам на трен да му надимак којим га је 

конобар јутрос ословио, прија, а да он занесен својим 

мислима можда и не зна ко је Пикасо. Ја о свом новом 

познанику нисам знао ништа, осим тог надимка, а су-

дио сам му као да смо заједно одрасли.

Сјео сам за њихов сто, који је био пун испијених вин-

ских боца, чаша, пепељара и паклица са цигаретама.

– У прави час си стигао, момче. Вечерас треба да 

завршим Мајин акт који сам започео прије неколико 

дана. Глупо би било да Дијана сједи са нама у атељеу и 

гледа како сликам њену гологузу другарицу. 

– Немој да будеш прост – рекла је Маја показујући 

сјајним очима према мени и закикотала се.

– Добро, уколико теби не смета публика, онда сви 

идемо код мене у атеље.

– Зашто да идемо, скинућу се ја овдје па сликај, 

умјетниче. Ти плаћаш, мени је свеједно гдје ћеш да ме 

сликаш. Важно је да имаш чим да платиш и да ми не 

буде хладно.




