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„На северу тезге и пумпе. На југу села и манастири... И тезге и пумпе. У брдима мотели и
базени... И тезге и пумпе. На граници Призрен и сећања на Љевишку... И тезге и пумпе.
На планинама Албанци и Срби. У долини Турци и Цигани... И тезге и пумпе. 

  

Бабе се сећају, једна Циганка прича како је певала у Подујеву. Лепа жена, стара и
мудра. Гледа у карте – Циганка је, шта друго да ради. 

  

Бивши војници седе по кафанама, сећају се рата с носталгијом. Седе с бившим
непријатељима и пију. Песме су на турском и српском. 

  

Пандури се возикају џиповима. Нико никога не надгледа и сви све надгледају. Не чека
се више ништа, а делује као да се чека. 

  

Када су празници, пуца се из калашњикова – весеље. 

  

И кад је неко љут, хоће да стане на прозор или изађе на терасу и запуца у ништа.
Упуцано ништа пада мтрво, на земљу.“

  

(Одломак из романа Ане Радмиловић “Тезге, пумпе, у брдима манастири”, Балкан
магазин, 2013, друго издање)

  

Невиђено тежак задатак имала је пред собом Ана Радмиловић пишући овај роман,
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вероватно са почетном идејом да се ослободи баласта свог косовског искуства. Требало
је остати макар донекле читав после вишегодишњег извештавања „одоздо“ , дакле у
позицији новинара, па још новинарке, плус из Престонице. Преточити мучно искуство у
племениту книжевност није нимало лако. Ана је то постигла књигом назива тешког као
Косово, “Тезге, пумпе, у брдима манастири”.

  

Како изрећи истину о нечему толико препуном значења и сложеном као што је Косово,
месту које егзистира као универзум за себе, неки паклени лимб у којем не важе правила
која владају на другим местима.Чак и приморско биље расте, а нигде мора на видику.

  

  

Ана Радмиловић је приповедачки посао у роману заправо „увалила“ времешном
хроничару, још увек утицајном државном „главоњи“ добрицоидног профила. Он пише
књигу о Косову, на којем наравно никада није био, нормално, али има проблем са грађом,
јер извор је непоуздана, лења и подмитиљива новинарка Јармила Хаџи Распоповић. Она
се бави којекавим глупостима на Косову, неким небитним темама и иритира хроничара
до бесвести.

  

Баш те споредне и неисторијске теме, успутни догађаји, чудни људи и ситуације у
роману права су слика онога што се на Косову збива. То је пакао на земљи, не само због
сурове политичке игре – те Велике приче смештене су у фусноте. Мале приче су овде
највеће – из кафане, комшилука, испред зграде, из дворишта. Призори убогих и
полуподивљалих људи који тумарају по којекаквим „привременим објектима“, тик уз
бесомучну трговину у свим сферама криминала и корупције. Чудовишно је тамо „доле“, а
опет то Косово судбински привлачи новинарку Јармилу, јер о свом пореклу зна једино да
је тамо рођена, али то је већ прича за роман…
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У овом роману нико није нарочито добар – ни хроничар, ни новинарка, ни сијасет ликовакоји се ту мотају – сви су негде криви и погрешни, свако даје свој лош допринос. Немајунака у Тезгама, нема срећног, али ни несрећног краја: крај књиге се налази на почетку,а почетак на крају – као знак за лошу бесконачност, причу без решења, или радњу саунапред познатим исходом, свеједно.  Антијуначка проза, сасвим – али јуначки је храбар књижевни стил изведен у овомроману. Невиђених ту каламбура има: почев од садржаја књиге, који је новела за себе;па краја на почетку, преко појмовника (где се уводе лица романа од којих је једно исрпско Косово), неке врсте дуплог приповедања, па до прегршт фуснота које имајупонекад улогу хипертекста илити допуњавања приче, а некад су комични контрапункт…  

Реченица Ане Радмиловић је као џез импровизација, пуна рукаваца и духовитих обрта, ањено писање вас као рингишпил баца вас кроз време и простор, радња се одвија навише планова, а нијансе тонова се препићу од ироније до патоса, од фарсе до трагедије,од поетско-митског до огољеног и профаног.  Овај необичан књижевни таленат произвео је ову књигу, толико необичну да је, чини се,само такав роман могао да се напише о Косову. Књига “Тезге, пумпе, у брдимаманастири” дефинитивно показује да Србија има једног узбудљивог и необичногкњижевника. Па још женског рода. Плус из Престонице.
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