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„Из паркета собе расла је хрид“, вели Кастел, а ми се запитасмо: да то није слично 

петогодишњем бику што би зазидан у зид радне собе Гинтера Граса, спреман да поцепа 

тапете и изјури кад Гинтерова љубљена Елвира ту закорачи у црвеној сукњи.  И као што 

Гинтер завапи: „Скидај сукњу, Елвира“, тако и Кастел (читај: Бескопник) као да опомиње 

на оштрину хриди, о коју би се могле посећи нежне женске ножице. Све са станом, иначе 

прозаичним местом за живљење, насукао се на хрид, у поседу је хриди (читај: Ручак на 

хридини). А, у свом слободном времену, када није утонула у мисли, хрид јесте једини 

посед песника. Можда сличан Мишоовом (читај: Мој посед), „скоро непостојећи због свог 

сиромаштва“, који је за њега алфа и омега, а за мање осетљиве можда предмет 

исмевања. Има дана када се на том Мишоовом поседу „нађе сто хиљада оловака“, али 

шта с њима започети? Песму, најпре. И то не песму писану из Поароових камашни које 

нашег медитеранског песника иритирају баш колико и насиље над телом и духом што га 

врши свет овога века. Не песму- дело оних дворских пјесника, што мисле да је Хесе 

стилиста Деда Мраза (читај: ништа ново у старом добром Цириху). Него пев сличан певу 

сирена, који се може чути само једном. Или Ћутање сирена (читај: мали чиновник је 

мислио на све!). И, кад смо код Кастеловог поетског говора, или пева: чини нам се 

херметичним. Али само чини.  Можда он то удара у (читај: медитеранска) звона наше 

преосетљивости? Није он од оних занесењака од којих Ниче у Заратустри зебе. Ми смо, 

као цивилизација, постали ти (читај: занесењаци), али око наших мисли и речи нема 

ограде која би Фридриха спасла, коју он зазива. Па зашто се онда песник данас не би 

дружио са својом хриди, зашто не би био бескопник, хроничар од  друге врсте, несвикао 

на суву историју, отуђену, а можда и алтернативну? Јер шта још лежи у архивима и 

депоима музеја? Нека нова историја? Е ту Кастел изналази себи простор, ту кује неке нове 

речи, ту их ставља у уста својих јунака (читај: који као да су један). Те неке речи тешко 

изговориве за све осим њега, нови вокабулар. Борхес је тако, код Кастела, од оца 

адвоката, научио да су ријечи магични знаци и музика, а не говор. Са њим као да смо у 

вечном дијалогу од оне врсте у коме слепи човек збори научнику (читај: Борхес Сабату). И 

тако научник сазнаје да се од времена Римљана, па до открића Аустралије, за непостојеће 

говорило да је црни лабуд. Кад, у Аустралији, лабудови црни! Можда је Кастелов свет 

такав црни лабуд, док не загребемо, са њим, по старим пергаментима, нећемо бити ни 

свесни његовог постојања. А ту је.    
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