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1.

Одја вио сам се с рачу на ра и спа ко вао сво је ства ри. 
Још један стра ћен дан у мом живо ту. Поми слио сам: 
све je боље од ово га. Да ме уда ри ауто. Или да одем 
у затвор. Можда бих тамо нешто памет но нау чио. Ако 
ништа дру го, имао бих о чему да сањам. О здра вљу, или 
о сло бо ди. Ето, тако су ста ја ле ства ри са мном. Изгу био 
сам вољу за живот, а при зна ће те, за чове ка у три де сет 
и дру гој било је то пре ра но. 

А поку ша вао сам да нађем нешто што би ме држа ло 
на повр ши ни. Неки хоби? Али, и сама та реч гово ри да 
се ради о нече му нева жном. Узгред ном. А мени је тре
ба ло нешто јаче. Кад поми слим да сам, у јед ном тре нут
ку, све сво је наде пола гао у буду ћи посао. Јер, где човек 
може да се оства ри него на послу? Тако сам мислио. И 
зато сам сту ди рао оно што волим. Архи тек ту ру. Слу же
ње људи ма и лепо та обли ка. Тако сам барем зами шљао. 
Но, није испа ло тако. Нау чио сам да архи тек ту ра слу жи 
фор ми, да су одно си међу про стор ним обли ци ма нај ва
жни ји. Али, где је ту човек? Дође и он ту, касни је. Само, 
одмах види да га нико није пла ни рао. Или је сте шњен, 
или изгу бљен у пре ве ли ком про сто ру. Про во ди живот 
у ста кле нобетон ским каве зи ма, тако зна лач ки и ефи
ка сно про јек то ва ним. Некад мало више бето на него 
ста кла, некад обр ну то. У зави сно сти од тре нут не моде. 
То је опсег у којем може те да се кре ће те. Ако хоће
те успех. Ако хоће те да доби ја те наруџ би не, награ де, 
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ако хоће те да вас зову кре а тив ном мла дом надом која 
мно го обе ћа ва. А није да нисам хтео. Који млад човек 
није жељан при зна ња, сла ве, нов ца? Зато сам при кра ју 
сту ди ја, како то стру ка кори сно нала же, забо ра вио на 
чове ка, и дао се на про јек то ва ње. Успех није изо стао. 
Добио сам прву награ ду на град ском кон кур су за  уре
ђе ње напу ште не фабри ке. Про је кат, нарав но, никад 
није реа ли зо ван због недо стат ка нов ца, али био је то 
охра бру ју ћи корак. Ако ништа дру го, добио сам мало 
тап ша ња по раме ну. То у тим годи на ма мно го зна чи. А 
можда ми је помо гло и да доби јем први посао. Горан, 
шеф бироа и вла сник, пре по знао је у мени вели ки тале
нат. Тако је бар рекао. Само, ти посло ви који зах те ва ју 
тале нат ника ко нису могли да дођу на ред. Зато је било 
мно го оног дру гог посла, сва ка ко нео п ход ног, али 
погуб ног за дух, и заглу пљу ју ћег. Радио сам по десет 
сати днев но и пола ко почео да забо ра вљам све оно 
о чему сам нека да сањао. Тако сам сазнао како уми ру 
сно ви, у тиши ни и нео сет но.

Али, очи глед но, био сам суви ше млад за пре да ју. 
Јед но став но, није било могу ће тако живе ти. Не сле де
ћих неко ли ко деце ни ја. Тог дана, када сам искљу чио 
рачу нар, нисам оти шао кући, као обич но, већ сам се 
одлу чио за шет њу поред Дуна ва. Кажу, вода одно си 
отров из душе. Дисао сам дубо ко, изба ци вао из себе 
стрес, оча ја ње, пра зни ну коју је у мени ство рио рад
ни дан. Вре ме је био лепо, шета ли ште пре пу но, али 
ја нисам обра ћао пажњу. Само сам мислио на то како 
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да се изву чем из  јаме у коју сам упао и из које нисам 
видео излаз. Знао сам да морам побе ди ти оча ја ње, да 
га пре се чем нечим пози тив ним и одлуч ним. Морао сам 
да ску пим сна гу, јер ако наста вим ова ко, моја воља ће 
сва ким даном бити све сла би ја, а могућ но сти све мање. 
Сва ки улу до стра ћен дан кру ни ће мој живот, нагри за
ће га неви дљи вом еро зи јом, све док на кра ју не оста не 
ништа. И није важно да ли ће се то деси ти у три де сет 
петој или осам де се тој: тра гич но је освр ну ти се јед ног 
дана око себе и осе ти ти задах ништа ви ла. Утом се тргох, 
јер на мене зала ја пас. Тако је опа ко зала јао да ми пре
се че дах, али кад га погле дах, насме јах се самом себи 
– био је то мали псић, али са моћ ним гла сом. Наста вих 
шет њу после изви ње ња вла сни це (“Не бој те се, неће 
он...”), али није била пре се че на само моја шет ња, већ 
и моје мисли и тад ми паде на памет нешто врло јед но
став но: зашто се не вра ти ти на поче так и учи ни ти исто 
оно што сам учи нио на том почет ку? Потра жи ти неки 
зго дан кон курс и ту пока за ти шта знаш. Не један, ако 
тре ба и педе сет, све док те не при ме те. Свет је довољ но 
вели ки да барем неком скре неш пажњу. Та јед но став на 
иде ја иза зва ла је у мени налет енер ги је које моје тело 
није могло да издр жи. Потр чао сам ста зом, пре ти чу ћи 
чак и зачу ђе не бици кли сте. Трчао сам док нисам почео 
да губим дах. Тај трк ми је повра тио енер ги ју, жељу, 
порив да се кре ћем, и једва сам чекао да стиг нем кући, 
укљу чим рачу нар и потра жим све же кон кур се.
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Чети ри месе ца касни је седео сам у бизнискла си и 
пиjуцкао шам па њац. Већ на дру гом кон кур су добио сам 
прву награ ду, а после те награ де усле дио је и интер вју 
за посао. Ту сам гово рио о тен зи ји изме ђу гео ме три је 
смр ти и гео ме три је живо та, о про це су кон тро ли са ног 
хао са у поступ ку про јек то ва ња, о фраг мен ти ра но
сти посто ја ња која се одра жа ва у обли ку гра ђе ви не, о 
архи тек ту ри као ору ђу за испи ти ва ње посто је ћих дру
штве них струк ту ра, али сам наго ве стио и да сам све
стан реал но сти коју наме ће мер кан тил ни дух нашег 
вре ме на. Иако ни сâм нисам био сигу ран шта би све то 
могло да зна чи (осим овог послед њег), изгле да да су 
моји слу ша о ци у том погле ду били про све тље ни ји, јер 
су задо вољ но кли ма ли гла вом док су ме слу ша ли, и већ 
тада сам наслу тио исход нашег раз го во ра.    

Било како било, седео сам у ави о ну и уна пред ужи
вао у оно ме што ме чека. Веро вао сам: нешто што је 
поче ло тако успе шно мора да се наста ви успе хом. 
Пре ли ста вао сам папи ре које сам добио од сво је нове 
фир ме. Да се спре мим и раз ми слим како да оства рим 
пред сто је ћи про је кат. Кроз гла ву су ми про ла зи ле без
број не ком би на ци је, и чини ло ми се да никад у живо
ту нисам имао толи ко иде ја. Пре ме штао сам у гла ви 
рав ни, зидо ве, сте пе ни шта с таквом лако ћом да сам 
се питао зашто сам до сада толи ко кори стио рачу нар. 
Изне на да, шам па њац у чаши поско чи. Папи ри ми испа
до ше из руке. Било ми је потреб но неко ли ко секун ди 
да схва тим: тур бу лен ци ја. А онда – страх. Сле де ћих 
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неко ли ко мину та нисам био ништа дру го него тај страх. 
Страх од изне над ног, непла ни ра ног неста ја ња; уто ли
ко ужа сни ји што се деша вао на врхун цу рас по ло же ња. 
Зар је тако кра так пут од неба до ништа ви ла? Зар је 
могу ће да је све тако банал но? Зар је могу ће да у посто
ја њу нема ника кве логи ке? И док сам осе ћао бли зи ну 
смр ти, никад нисам био жељ ни ји живо та. Макар да ово 
пада ње потра је, да се све про ду жи за секун дудве, ето, 
дотле сам дошао. Утом је неста ло и све тла у ави о ну, а 
сто мак као да је поле тео ка гла ви. Није поште но, није 
поште но, про ла зи ло ми је кроз гла ву, као да ће ми та 
јади ков ка помо ћи. А онда се вра ти ло све тло. Ави он се 
изне на да сми рио. И као што је на почет ку телу тре ба ло 
вре ме на да схва ти шта се деша ва, тако ми је сада срце 
и даље лупа ло, не реги стру ју ћи нову ситу а ци ју. Са раз
гла са нас сми ру ју ћи, али пома ло дрх та ви глас оба ве сти 
да је све у реду и да ће уско ро бити послу жен оброк. 
Имао сам сре ће, поми слих, да се ово деси ло после 
обро ка, лепо бих се испо вра ћао.  

До тре нут ка када сам ушао у аеро дром ску згра
ду, већ сам на све забо ра вио. Пре да мном је био нови 
живот и тре ба ло је усредсредити се на њега.  Пра те ћи 
зна ко ве који ће ме дове сти до пртља га, тру дио сам се да 
из себе укло ним сва ко сећа ње. Од њега можда могу да 
живе ста ри људи, али за мла дог чове ка оно је погуб но. 
Оскуд но, неу чвр шће но, а ипак јако, сећа ње може про
гу та ти будућ ност. А опет, нисам тада знао да то и није 
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толи ко тешко коли ко ће бити тешко при ми ти у себе 
ново небо (и то мислим дослов но, на небо са обла ци
ма и тре пе ре њем лет њег вазду ха), хлад ну нови ну све
га, звук туђег јези ка и све сит не ства ри које ина че не 
при ме ћу је те, али које у новом и непо зна том кон тек сту 
нара ста ју до апсурд них раз ме ра. Али биће вре ме на за 
све то, а сада, сре ћом, гужве није било, и моји кофе ри 
су се на тра ци брзо поја ви ли. Кроз царин ску кон тро лу 
про ђох без пита ња. Сада је само тре ба ло узе ти так си 
и одве сти се до хоте ла чије сам тешко пам тљи во име 
имао негде запи са но. Био сам умо ран и једва сам чекао 
да лег нем, али када је за то дошло вре ме ника ко нисам 
могао да заспим, оме тан мисли ма о свом првом дану 
на послу, који ме је чекао сутра.

2.

Ушао сам у вели ку ста кле ну згра ду и при ја вио се на 
рецеп ци ји. Рекли су да ће неко брзо доћи по мене. 
Погле дао сам око себе и увис. Стан дард на згра да, али 
са неким зани мљи вим реше њи ма. Висо ки хол, пре
мре жен ста кле ним ста за ма на раз ли чи тим ниво и ма. 
Ти висо ки холо ви у послов ним згра да ма оду век су ме 
под се ћа ли на кате дра ле. Виси на је ту да ума њи. Да иза
зо ве стра хо по што ва ње. Да вас одмах уве ри како сте 
се нашли на месту на коме се деша ва нешто бес крај но 
важни је од вашег живо та. 
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,,Нико ла Томич?” – зачух сво је име, мало искри вље
но. Руку ми је пру жао сре до веч ни човек са срдач ним 
осме хом. ,,Јакоб Кац. Дра го ми је да сте сти гли. Да ли 
сте се већ сме сти ли?” Уско ро смо седе ли у њего вој кан
це ла ри ји, ако би се то тако могло назва ти, јер је била 
само назна че на ста кле ним пане лом. Обја шња вао ми 
је оно што сам већ знао, али што није било наод мет 
поно ви ти. Биро има три парт не ра, од којих је он један. 
И три де сет девет запо сле них. Тре нут но раде на неко
ли ко про је ка та, а биће их још, тако да оче ку је се да се 
фир ма шири. При ли ке за напре до ва ње су одлич не, а 
све зави си од мене. У хоте лу могу да оста нем неде љу
две, док не нађем стан, у чему ће ми помо ћи слу жбе
ник за људ ске ресур се. Нисам имао додат них пита ња, 
па пре ђо смо у сусед ну про сто ри ју у којој су били чла
но ви мог буду ћег тима. Дик, шеф про јек та, мало ста ри ји 
од мене, Јан и Катрин, архи тек ти, мојих годи на, можда и 
мла ђи. Украт ко смо раз ме ни ли инфор ма ци је о томе шта 
смо до сада ради ли, а онда ме Јакоб одве де до мог сто
ла, који је, као и оста ли, био у вели ком отво ре ном про
сто ру (због лак ше кому ни ка ци је, како рече Јакоб). Јед на 
стра на тог про сто ра гле да ла је на шуму у даљи ни, док је 
дру га гле да ла на пар кинг. У први мах осе тих нела год
ност од толи ког про сто ра, тако раз ли чи тог од сте шње
них про сто ри ја у који ма сам до тада радио. Но, посао 
ме је брзо зао ку пио, па сам пре стао да обра ћам пажњу 
на то. Био је при ја тан тај први дан. Сусрет са новим, не 
само послом, него и живо том. Пре да мном се отва ра
ла будућ ност са без број могућ но сти и обу зи ма ла ме је 

ФРАК Т УРА
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лака језа од поми сли на то да ћу ја, сва ким сво јим кора
ком, бира ти и одре ђи ва ти ту будућ ност. 

И заи ста је било тако. Бацио сам се на посао свом 
сна гом. Радио сам не само у рад но вре ме већ сам о 
послу раз ми шљао за вре ме шет њи, док једем, пред 
спа ва ње. То ме нима ло није опте ре ћи ва ло, напро тив,  
то ме је испу ња ва ло. Уз то, помо гло ми је да савла дам 
уса мље ност, коју је само дели мич но убла жа ва ла раз
ме на елек трон ских пору ка са при ја те љи ма из отаџ би
не. Први про је кат је одлич но про шао, иако је то био 
мањи, проб ни посао. Ради ло се о енте ри је ру мањег 
хоте ла.  Јакоб ми је намер но дао посао који сам могао 
само стал но да ура дим, како би се уве рио у моје спо
соб но сти. И био је задо во љан. Чак изу зет но задо во
љан, видео сам му то на лицу, иако је на речи ма био 
суздр жан. Сле де ћи про је кат радио сам са Јаном и 
Катрин. Био је то већи зало гај, али исто вре ме но и први 
пра ви посао. Пре у ре ди ли смо један ста ри мага цин, а 
како сам рани је радио нешто слич но, брзо сам се сна
шао и прак тич но пре у зео вођ ство у тиму. Мага цин је 
тре ба ло пре у ре ди ти у позо ри ште, што на први поглед 
не изгле да као про блем јер, ако нема ниче га дру гог, 
барем има про сто ра. Међу тим, то је била вар ка. Кад 
смо први пут оти шли на лице места, упла ши ла ме је 
толи ка пра зни на. Тре ба ло ју је испу ни ти, учи ни ти је 
аку стич ном, тре ба ло је наћи пра во место за позор ни
цу, гле да ли ште, помоћ не про сто ри је. Јан и Катри н су се 
пока за ли као одлич ни и тален то ва ни сарад ни ци, а Дик 
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ми је, без има ло сује те, пре пу стио ини ци ја ти ву када 
је видео да имам упо тре бљи ве иде је. Позо ри ште сам, 
нео че ки ва но, ори јен ти сао по шири ни, то јест позор ни
цу сам поста вио на широј стра ни мага ци на. Уре ђе ње по 
дужи ни, по мојој про це ни, оста ви ло би суви ше дубо ко 
гле да ли ште, тако да они у послед њим редо ви ма не би 
ни виде ли, ни чули добро. Зато сам добио про стор са 
стра не, који сам иско ри стио за још јед ну, мању сце ну 
(са леве стра не), а изме ђу ње и вели ке сце не поста
вио сам помоћ не про сто ри је. То је била основ на иде ја, 
која се и оста ли ма допа ла. Они су дода ли сво је, тако да 
смо зајед но све то осми сли ли до кра ја. Када су поче ли 
радо ви, ишао сам сва ки дан тамо (поред посла у бироу) 
и лич но давао инструк ци је извр ши о ци ма. Наи ме, иако 
нисам имао пре ви ше иску ства, знао сам да само про
јект на доку мен та ци ја није довољ на: ако им нешто не 
буде јасно, ура ди ће то она ко како они мисле да тре ба, 
а не она ко како сам ја зами слио. Тако сам био зау зет од 
јутра до вече ри и морам при зна ти да ми је то при ја ло. 
Збли жио сам се и са рад ни ци ма, међу који ма је било 
људи са разних стра на, па и нашег све та. Допа ло им 
се то што се нисам поста вљао премa њима с виси не, 
нисам само наре ђи вао него сам их и питао за мишље
ње, а они су то уме ли да цене. Али, нисам то радио само 
зато да бих их одо бро во љио, већ сам и ја доста нау чио 
од њих, о дета љи ма који увек изми чу, а могу озбиљ но 
да поква ре ства ри. Ни поко ја тура пива на кра ју рад
ног вре ме на није била наод мет. Пову кли бисмо се у 
мага цин, да нас нико не види, и при ча ли о бив шем и 
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сада шњем живо ту. У ства ри, углав ном су они при ча
ли, а ја слу шао. Лех, Пољак, ту је већ две годи не. Иде с 
посла на посао, добро му иде, али му недо ста је поро
ди ца. Има супру гу и дво је мале деце. Повре ме но оде у 
Пољ ску, изме ђу посло ва, али му то није довољ но. Жао 
му је да му деца расту без оца, али шта се може. Жена 
је неза по сле на, каже, а неко мора да хра ни сва та глад
на уста. Питам га како је у Пољ ској, а он само одмах не 
руком. Да је добро, не би био ту, каже, а ни ово није нека 
сре ћа. Питам Кла у ди ја откуд он, јужњак, овде на севе
ру, а он каже да му је све јед но, иде тамо где има посла. 
Урмас, Есто нац, само ћути. Ту је и неко ли ци на дома ћих, 
али ни они не делу ју срећ ни је. Какав ли ћу бити ја за 
неко ли ко годи на, питам се док седим с њима. Знам да 
је пре да мном отво ре но мно го више путе ва, али стре
пим, кад их видим тако изгу бље не и забри ну те. 

Али, за сада ужи вам. Или, макар, не сти жем да бри
нем. Ту је и драж нови не, откри ва ње новог све та, толи
ко раз ли чи тог, барем на повр ши ни, од оног из којег 
сам дошао. Фаса да на сва кој згра ди бес пре кор на, као 
да им зуб вре ме на ништа не може, гра фи ти неста ју чим 
се поја ве, град ски ауто бу си иду тач но у минут, а и људи 
су нека ко сми ре ни ји, упр кос све при сут ној атмос фе ри 
ужур ба но сти. На послу нема кон флик та, све се реша ва 
раз го во ром и изгле да као да су сви задо вољ ни исхо
дом. На кра ју, ако се и деси нека раз ли ка у мишље њи
ма, све је дефи ни са но про це си ма, тач но се зна ко ће 
да одлу чи и сви су спрем ни да при хва те ту одлу ку без 
гун ђа ња. Све функ ци о ни ше без засто ја и недо у ми ца. 
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