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Presedanje 
 
 
 

Bila je to mala železniĉka stanica. Sedeo sam u 
zagušljivoj tišini ĉekaonice i zurio u automate s ĉipsom     
i slatkišima dok pripovedaĉ nije ušao, seo i ponudio me 
pićem iz srebrne pljoske. „Burbon“, rekao je, „Nob Krik“ i 
nagnuo se nazad u stolici, ĉekajući da kažem bilo šta što mi 
se motalo u glavi o priĉama jer je zbog toga pristao da siĊe 
iz svoje kuće na brdu kad sam ga pozvao da razgovaramo i 
rekao mu: „Ĉekam presedanje.“ 

Ćutao sam, gledao u starĉeve oĉi, pretpostavljam da 
je to izgledalo kao da se premišljam mogu li da mu verujem, 
ali nije bilo o tome reĉ – pitao sam se da li on veruje meni 
pri prvom susretu, pa sam rekao, da ga oslobodim svake 
ideje da će na kraju ispasti da mi je nešto dužan. „Nemam 
priĉu da ti ispriĉam niti preporuku za ĉitanje. Samo sam se 
ponadao da ću ĉuti nešto od tebe.“ 

Nagnuo se napred i osmehnuo poverljivo, a zatim 
rekao: „Samo sedi mirno jer sam oduvek smatrao da je 
najbolje pripovedanje, ako si to hteo da me pitaš, mirno 
poput mirne vode.“ 

Pogledao sam ga u oĉi promišljajući i zapitao se da li 
da uzmem sebi neki sok iz jednog od automata, ali umesto 
toga sam rekao: „Ne znam nijednu takvu priĉu“ i posegnuo 
za njegovom pljoskom. 

„Veruj mi“, rekao je dok sam gutao viski. 

ProĊoše trenutak ili dva, a zatim je, kao da je 
proveravao tišinu, pa zakljuĉio da je to postala naša tišina, 
rekao: „Priĉa koju ću ti ispriĉati je o stvarnoj smrti i kako 
te bilo šta što je zaista stvarno u prošlosti – poput smrti 
– neprekidno saleće. Ova se priĉa dogodila na trkaĉkoj 
stazi gde je jedan mladi trener koji je želeo da se dodvori 
starijem rekao – jer je znao da se dogodio smrtni sluĉaj  u 



 

porodici – ‘Ĉuo sam da vam je umro brat’, a stari trener 
uzvrati: ‘Da, tako je’. Zatim mladi upita: ‘A koliko je već 
mrtav?’ Stari mu reĉe, šapnuvši mu u uho: ‘Da je živeo do 
subote, sad bi bio mrtav godinu dana.’“ 

Pogledao me je u oĉi i ja sam mu uzvratio. 

„To je priĉa?“, upitao sam. 

„Naravno da jeste.“ 

„Ako je to priĉa, onda ja zaista ĉekam presedanje.“ 

„Svi ĉekamo presedanje“, reĉe starac, „ali ako ti ovo 
nije dovoljno, onda ću ti reći šta mi je jednom prilikom 
drugi pisac rekao u Parizu kad sam bio otprilike tvojih 
godina. Priĉao mi je kako je razgovarao s grupom uĉenica  
i rekao im da se svaka dobra priĉa, kad je ogoliš, svodi na 
hrabrost, religiju, tajnu, seks i aristokratiju i obiĉan   jezik 
– i tako, dakle, jedna mu je od tih devojaka sledećeg dana 
kad su se sreli predala svoju priĉu koja je išla ovako: ‘Bože 
moj’, reĉe Vojvotkinja, ‘Trudna sam. Pitam se ko je to 
uradio?’“ 

Podigao je ruke kao da ga hapse. Ovo me je spreĉilo 
da se nasmejem ili požalim, a zatim je zatvorio oĉi i 
zavalio se u staniĉnu stolicu. Popio sam još gutljaj viskija. 
Pripovedaĉ i ja sedeli smo mirno kako samo voda može da 
bude mirna 


