
Pokrajina.

Miza, ki jo imam doma v Bruslju,
me spominja na pokrajino.

Sveža bosanska kava izpareva
in se kondenzira na predmetih na mizi.

Predmeti vzniknejo
in se potopijo.

Njihovi naključni položaji
in tektonski premiki blažijo moje misli.

S tem sestavim drugo pokrajino,
tisto domačo, ki mi bledi v duhu.

Prikaže se dežela,
ki jo vsi tam rojeni zapuščajo.

Predlagam, da se naselite
v teh podobah in mislih.

Začutite moč, ki ljudi ločuje
od njihove pokrajine in časa.

Spomnim se te stavbe.

To je bil 
sodobni kulturni center.

V zlatih časih Jugoslavije so ga zgradili
za prebivalce rudarskega mesta Ljubija,

kjer je moj oče delal 
kot mehanik.

Leta 1959
je šahovski klub tovarne

povabil igralca Bobbyja Fisherja
na simultanko.

Nekdo naj bi skušal svojega tekača
zamenjati za skakača,

da bi Fisherja spravil v pat položaj.
Samo v sanjah.

Fisher je moral zaradi vnetja slepiča



odpovedati svoj obisk.

Ta anekdota ponazarja stanje
jugoslovanskega upa,

ki je bil razpet
med Vzhodom in Zahodom.

Gibanje neuvrščenih je zavračalo
dvojnost hladne vojne

in vzpostavilo tretjo pozicijo.

Pretirano zaupanje,
čudna naključja,

priložnosti,
ki se v zadnjem hipu izjalovijo.

Ti stroji so podobni artefaktom

zapuščenega območja
in splavljenega projekta.

So posledica igre
z nestabilnostjo tretje pozicije.

Številka tri prinaša
nepredvidljivost in kaos,

pa se vendar v prostoru in času
ponavlja kot čarobna enačba.

V BiH imamo tri temeljne vere,

tri uradne jezike,
tri konstitutivne narode,

tri poglavitne administrativne enote
in seveda tri predsednike.

To je problem treh teles,

pri katerem tirnice treh nebesnih teles
postanejo nepredvidljive.

Smo v Donjih Garevcih, maja 2018.
Zgodaj zjutraj je.

Zrak ima močan in svež vonj.



Kot ponavadi.

Evropska komisija se ne strinja
s pridružitvijo BiH EU. Kot ponavadi.

Državljani odhajajo.
Iščejo delo v tujini. Kot ponavadi.

Z Draganom in Fazonom sem.
Pri Nenadu smo.

Njegova mama kuha
pravo bosansko kavo.

Mi pa se spopadamo z jutranjo
negotovostjo. Da ja ne pozabimo, kje smo.

Opazujemo, kako kava polzi v skodelice.
Naše misli odtavajo kot med obredom,

ki ga izvajajo vse zgodovinske plasti
kultur in političnih sistemov,

pretekle in prihodnje.

Nešo.

Vstani.

Vstani.

Takoj bom.

Nenad pripada generaciji,
ki jo pestijo težave.

Včeraj je bil otrok vojne.

Danes pa ima noge zavite
v čevlje Made in China.

To je generacija,
ki lahko službo dobi samo po vezah.

To je generacija samskih ljudi,
ki še vedno živijo pri starših

in so vodilni evropski igralci
spletnih računalniških iger.



Nenad nam je dovolil,
da gremo z njim v službo.

V Kolski smo. To je delavnica
za popravilo vlakov Republike Srbske,

ki se nahaja v mestu Prijedor.

Vonji prahu, železovega oksida
in zažganega olja

se mešajo z jutranjo roso.

Pademo v osrčje Republike Srbske,
"najboljše entitete" v BiH,

kot nas pogosto opozarja
predsednik.

V Republiki Srbski je vse boljše
kot v Federaciji ali v okrožju Brčko.

Boljše so politične stranke,
bolje je opremljena policija,

čistejša in varnejša so mesta,
boljše so plače.

Po mnenju nacionalne televizije

60 % brezposelnih mladih pač noče
delati, ker že živijo svoje sanje.

Celo Muzej
sodobne umetnosti imamo,

kjer so gostili
razstavo Damiena Hirsta.

Dolgo smo z delavci.

Njihovo pozitivno in velikodušno 
razpoloženje me opomni,

da je adhokracija, to anarhistično
delovanje, ki je prevzelo državo,

sopomenka za človeka,
birokracija pa je sopomenka za sistem.



Ko zagledajo našo kamero,
so zgolj zbegani,

ker bi morali nositi čelade.

Nenad jih pomiri,

da našega filma nikoli ne bodo
predvajali na domači televiziji.

Smo v tipični menzi
nekdanje Jugoslavije.

Zavese in telefon
so tu že od 60. let.

Čas se je ustavil,
kot na filmski sceni.

Zgodaj popoldne je, a že čutimo,
kako se bliža konec delovnega dne.

To je ena zadnjih kav,
ki jih Nenad pije s sodelavci.

Pustil bo službo, mesto, državo
in svojo srečo poskusil v Sloveniji.

Ko se iz rodnega kraja
vračam v Bruselj,

babica za mojim avtom
vedno polije vodo.

Voda teče po naših stopinjah.
Spremlja nas in nas varuje pred uroki.

Bojda je domotožje delno vezano
na pitje drugačne vode.

Občutimo zapuščenost
in hrepenenje.

Da bi zaupali novi vodi, 
rabimo čas.

Naj se spomnim treh nasvetov
za tiste, ki odhajajo:

Zagotovi tistim, ki jih imaš rad,



da ne boš lačen in te ne bo zeblo.

Pazi se tistih, ki so že odšli
in ti hočejo pokazati, kako dobro jim gre.

Naj se zgodi, kar se hoče,

nekje bo kraj,
kamor se lahko vrneš.

Leto dni je minilo,
odkar je Nenad šel delat v Slovenijo.

Poleti se je vrnil sem,
da bi počakal na dokumente,

ki mu bodo omogočili,
da še naprej živi tam.

Zdaj je sam, a se bo kmalu
pridružil prijateljem.

Skupaj bodo jedli, pili, govorili
o politiki, življenju in vesolju,

dokler ne bo 
povsem pijan in zadovoljen.

Mrmi, kje si to kupil?
V Pripjatu? -Kaj?

Stari, lubenica je težka kot svinja.
-Zakaj si jo prinesel?

On mi je naročil.
-Da bi jo obrnil.

Nehaj.

Zdaj jo pa kar vrti.

Ljubljana, Novo mesto,
Trebnje in Celje.

Do mene imaš toliko
kot do Ljubljane.

Pri Fazonu smo.
Vrt omamno diši.



Na namišljenem zemljevidu Nenad pokaže
slovensko mesto, v katerem dela.

Tam je tudi njegova osebna utopija.
Trebnje, 50 kilometrov od Ljubljane.

Ime spominja na ime Ljubija.
To je naše rudarsko mesto.

Oboje pomeni "ljubljen".

Tudi Mrmi in Fazon
se selita v Slovenijo.

Dragan dela prek spleta
za Američane.

Ja kaj pa je narobe s tem,
da te kličem budalo?

Stari, pivo si polil po telefonu.
-On ga je.

Še dotaknil se ga ni.

13 let je minilo, odkar sem odšel.
To je skoraj tretjina mojega življenja.

Pa vendar čutim,
da sem še zasidran tu.

Vonj trave in okus vode
me osupneta vsakokrat, ko se vrnem.

Prebudita mojo pripadnost
tej pokrajini.

Konec koncev
obstajajo samo tri možnosti.

Vedno tista slavna številka tri.

1. Sprejmi pajdaški kapitalizem,
igraj igro vladajoče stranke

in upaj, da ti bo to v prid.

2. Ignoriraj politiko,
osredotoči se na samostojne projekte,



delaj prek spleta,
na vrtu prideluj zelenjavo.

3. Odidi nekam, kjer ti ne bo treba
izbirati med 1. ali 2. možnostjo.

No, kaj narediti?

Prevedla Tita Cvetković


