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Град соли тоне.
Пуцају зидови и раседају се здања. Тону цркве и џамије, тону школе, болнице и касарне.

У чаршији и око ње тону дућани где се купује и продаје и хале у којима се прерађује со иско-
пана испод њихових темеља.

По сокацима и двориштима куће утонуле до стрехе. Штрче забати дојучерашњих крово-
ва с којих је рука разбора прегла да спасе цреп и јапију. Стабла воћака сатерана у земљу из
које су некад никла, крошње налик на руке у молитви: опраштају се с небом пре но што их
угуши коров који једини хрли увис, срећно обдарен плитким кореном и лишен дуга тлу и чо-
веку.

На гробљима цвеће, мрамор и кости предака мешају се у тишини и клизе у бездан кроз
подземне хоризонте. Рудари који раде у лагумима које је и ту прокопала људска незајажљи-
вост извештавају о сусретима с мртвима. Хиљаде жића суочених од рођења с неподношљи-
вом сликом свога земаљског краја.

Цео град као расточен сплав врх запењеног таласа.
У смирај дана поворке замишљених шетача излазе на корзо, где се тискају до мрака.

Очеви остављају децу и мужеви жене и хитају у кафане да још за вида пронађу заборав у пи-
јанству уз звук тамбура предвођених сазом. Али, чим флуоресцентне светиљке с посрнулих
стубова запалацају на улицу, којој је то знак да почне да се угиба, људи се повлаче у привид-
ну заштиту својих домова. На прхком тасу од соли сваки човек је по један тег.

Можда је неко већ описао шта се збива у души онога ко полази на починак у кући која
полако, безнадежно потања, али мени то није важно. Желим да и ја кажем како мислим да
би већини људи – исто онако као мени, обичном пролазнику – ледени срси пошли уз кичму
од саме помисли на изглед бујица за које се зна да с пролећа куљају кроз окна тачно испод
градских четврти. Верујем, чак, да они који у тим четвртима бораве доживљавају тајанстве-
но узбуђење кад год се сете да наредног часа могу пропасти у само ждрело Земље и нестати
смрвљени у дубинама из којих се нико никада није вратио.

Свесни да су заслужили немилост, људи и не сумњају да Земља снује освету и вреба да
једном заувек прогута њихова уснула тела у тренуцима кад они нису у стању да се бране, ни-
ти да беже. Постепено клизање тла неки међу њима, Тузлаци старином, сматрају само опо-
меном и предигром и свима саветују селидбу у неко друго место као једино паметно решење.
Понављају речи својих очева и дедова када упозоравају дошљаке да се сместа врате тамо
одакле су дошли, мада сами остају ту где су.

Чекају.
Они танкоћутнији, особито жене, жале се да у време месечевих мена осећају како се зе-

мљина опна на којој лежи град напиње као да се труди да прсне, али ни они не одлазе. Нај-
преданији међу припадницима свих трију вера (а пре свих занесени чланови Христове цркве
хранитељке, некада тајне секте коју су, под именом Ред витезова подземне прозрачности,
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основали Саси доведени овамо у тринаестом веку да прошире и развију рудник) једном ме-
сечно буде се из првог сна обливени знојем и сузама. Свима њима приказује се анђео који им
говори да је на помолу дан када ће се земља под градом коначно провалити и учинити да се
све на њеном лицу збокори и сурва у бели кристални свет.

Има безброј занимљивих сведочанстава о томе како становници овог градића, чије име
на турском и значи солана, подносе злу судбину коју им је одредило благо у утроби тла на
којем су се населили њихови преци. Нека од њих још су много језивија од ових која сам ма-
лочас набројао. Ипак, постоји нешто што чини да ни ја, као ни толики други, не сматрам да
је ово одвећ ужасно, пошто сам слушао људе који кажу да је све то више као неки сан.

Они, наиме, тврде – подупирући своју тврдњу доказима заснованим на искуству многих
поколења и извесним пророчанствима чији творци су превише славни да би их овде требало
посебно помињати – да град одвајкада тоне само ноћу. У потаји, у мекој помрчини, опасан
брдима с којих га мотре сенке столетних шума, он се слеже без журбе, сантиметар по санти-
метар, у дубоке наслаге соли и напуштене рудничке ходнике. Наглих и катастрофалних зби-
вања, каква нам предочава Јованово јеванђеље (или сличних визијама једног америчког пу-
шача опијума који је, средином прошлог столећа, водио дијалог с гавраном и писао о падо-
вима у морске и земаљске поноре јер је беду песничког потуцања претпоставио угледу вој-
ничког позива да би људе широм света вечно плашио и забављао плодовима своје необузда-
не маште) није било и неће никад ни бити.

Морам да истакнем да сам се у ово и сам донекле уверио. Додајем да сам до тог уверења
дошао најнепосреднијим увидом, приликом посета свом пријатељу и шаховском мајстору
Мехмеду Моранкићу, када ме је позивао за секунданта на турнире које несебично приређује
управа моћног предузећа „Солана“ у којем је и он запослен. То су већ традиционални отво-
рени турнири у склопу разних светковина поводом најважнијег догађаја у години – Међуна-
родног сајма соли. Не треба ни да напомињем да сам сваки пут имао на располагању обиље
слободног времена и да ми је дух био растерећен свих брига. Тако сам могао да на миру по-
сматрам природу и понашање људи и размишљам до миле воље о њиховом (као и о свом)
животу. Разуме се да у тим околностима моме запажању није могла промаћи пресудна чиње-
ница каква је ова, коју ћу сада изнети да бих своје уверење поткрепио.

С проласком ноћи све почиње испочетка. Чим се забели зора и дрхтаву Месечеву стражу
смени Сунце, вероломно дно котлине запада у сан. Улице поново добијају спокојан изглед
као у ма ком другом граду. Људи се тад буде и одважно крећу да с новом жестином ломе ста-
класте стене и дубе нове тунеле у лавиринту древних копова. Они који остају на површини
хитају да још једном отворе поште и банке, кафане и посластичарнице и да подижу све нове
и нове домове за себе и своје потомство. Преко неба промичу облаци, светлуцави као со коју
људи ваде из земље, потврђујући сталност кретања видљиве стварности и јединство земног
и небеског света. Кобно пропадање престаје.

Оно се привремено обуставља да би се живот могао изнова догађати на трговима (на ас-
фалту исклобучалом од слутњи) и да би се деца, која се несметано рађају и расту, могла
играти по слатинама на искрају града, користећи свуда присутне мерне летве геолошких
сондâ као фудбалске стативе.
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Али, пре него што прионе на послове новог дана – пре и но што се умије – сваки житељ
града окреће поглед пун наде к небу с ројевима јутарњих облака, а затим прилази најближој
црно-белој летви и зури у њене подеоке као да пред њим није комад дрвета, већ кристална
кугла из које очитава своју судбину. Тек потом, људи и жене се коначно буде и са смехом, са
стрепњом, с призвуком лаке грозе у гласу, очајни – ћеретају и пију своју слатку јутарњу ка-
фу.


