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Петер Хандке:

БРАЧАНСКИ ГРМЕЋИ БЛУЗ, У ФУРЛАНИЈИ

Управо све време грмљавина, данас, 16. јуна, горе у обла-
цима који се непрестано вуку уоколо над фурланском равни-
цом. Тутњање које се закратко откине, па се повуче и пређе
у удаљено тумбање високо горе на тамном спруду облака;
тутњање које у сваком случају већ подуже тог пролећног по-
поднева ни за тренутак не престане: сад је оно нагло проле-
тање ескадриле бомбардера, сад лепршање плахте, па гро-
могласна граја, па тумбање, па падање појединачих куглица;
грмљавина какву у толиком трајању још ни једанпут нисам
чуо; неко чудно, непрестајуће мрмљање тамо горе, и не упо-
зорава оно на блебетање богова, и збиља никако не преста-
је, а и неће да престане, него се од једног до другог ува про-
треса преко целог неба између хоризоната, а повремено би-
ва праћено муњама које као да би ту грмљавину, кад ова
пређе у пуко мрмљање, поново да подбоду, да је потпале, гр-
мљавину, у мојој представи, старца који се по својој огром-
ној кући, широкој низији ту преда мном, распсовао, не сми-
рујући се, те би да њима доле на тлу коначно каже своје, не
желећи да их пусти да оду, да пођу, све док им све не каже у
лице, «сада говорим ја, а то ће потрајати», и не попушта он
ни за тренутак, грмећи увек изнова, чак и када се то тутња-
ње такорећи већ повукло у суседни предео.

Сада већ пун час траје то беспрекидно говорење и хука и
гунђање и цичање и кидање и мрмљање себи у браду и зво-
цање и џангризање грмљавине по целом небу, севањем му-
ња увек поново пробуђене из поподневног дремежа, на шта
се глас оног старог тутњања, понекад као уморно, опет по-
дигне и, као свестан своје дужности, крене да се труцка пут
свих страна света. Заправо, штета што ће то, као бескрајно,
говорење чело моје главе ипак морати једанпут да се окон-
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ча, што ће у мојим, у међувремену баш осиромашеним (или
навикнутим?), ушима морати да ослободи место само за
пљуштање кише; али сада, за тренутак још, хвала богу, ево
нове муње и свеже оживљеног краха, и, ето, још једанпут,
док се столице на палуби дрвене лађе испред пицерије љу-
љају на олујној киши а завесу невреме уноси унутра у про-
сторију поподневне пицерије, тај ветар, мени, сада после
преподневног рада, дува испод пазуха; док пространим пре-
делом, ту и тамо, тамо и амо, сад као пуцњем из прангије, та
грмљавина ходи даље, још увек беспрекидно, ево, већ скоро
два часа; или је то био управо топ са истока, са оне стране
брда на југу, па сада онај преко брда на северу; или су то са-
да заиста они топови виноградара, против града, са ове и
оне стране југословенске границе?

Грмљавино, чегртај, мумлај, опаљуј, праши, шкргутај,
стружи, грокћи, гуњђај, клопарај, ричи надаље тај свој грме-
ћи блуз, као најдуже грмљење које је икада беспрекидно од-
звањало над земљом – али, не, сада су то и збиља пуцњи из
топова, уперени против тебе горе пут неба, док се тамо Го-
ре и тамо Доле сада стварно одвија битка, баш наједанпут,
са свим оним повлачењима и надирањима, битка која се од-
оздо бије за овогодишње вино. Ах, грмљавино, када би мо-
гла да останеш само на том твом дуготрајном, само небу
упућеном, ритму-и-блузу! 

Превео Жарко Радаковић
Напомена преводиоца:
Текст «Der Donnerblues von Brazzano in Friaul» је једна од

седамнаест прича писаних током ауторовог путовања око
света током 1988. и 89. Збирка је објављивана у више разли-
читих верзија, увек под насловом Још једанпут за Тукиди-

да; први пут 1990 (Rezidenz-Verlag); други пут, у прошире-
ном издању, 1995  (Резиденз-Верлаг). Тек је у трећој верзи-
ји 1997 (DTV) први пут објалвјен и овај текст. 

Друго издање књиге превео сам и објавио код издавача
Clio у Београду 1995; тада без текста «Брачански грмећи
блуз».

8



Херта Милер

ГОВОР НА ГРОБУ

На железничкој станици родбина која хода поред воза.
При сваком кораку померају подигнуте руке и машу.

Неки младић стоји на прозору воза. Стакло прозора је
спуштено до испод његових рамена. На грудима држи раш-
чупани букет цвећа. Лице му је камено.

Нека млада жена излази из железничке станице, у наруч-
ју држи безлично дете.  

Жена има грбу. 
Воз одлази у рат. 
Гасим телевизор.
Отац је лежао у мртвачком сандуку насред собе. На зидо-

вима је висило много слика, скоро да се од њих није видео
зид. 

На једној слици је отац упола мањи од столице за коју се
држи. 

Био је у хаљиници и стајао је на кривим ногама, са бора-
ма од дебљине. Глава му је имала облик крушке и био је без
косе. 

На другој слици је отац младожења. Види се само пола
његових груди. Другу половину заклања букет рашчупаног
цвећа, коју у рукама држи мајка. Главе су им толико близу
да се скоро додирују ушима.

На једној другој слици отац стоји усправно испред неке
ограде. Под његовим дубоким ципелама је снег. Снег је то-
лико бео да се чини да отац стоји у ваздуху. Рука му је по-
дигнута у војички поздрав. На његовој крагни су ознаке. 

На слиц која виси поред ове, отац на рамену носи моти-
ку. Иза њега је кукуруз који се уздиже у небо. Отац има ше-
шир на глави. Шешир баца широку сенку на очево лице. 
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На једној другој слици отац седи за воланом камиона, ка-
мион је натоварен стоком. Отац је сваке недеље возио стоку
у кланицу до оближњег града. Очево лице је грубо и има
оштре црте. 

На свим сликама је отац замрзнут у некој од поза. На
свим слика отац изгледа као да не зна куда је кренуо. Али,
отац је увек знао куда. Зато су све ове слике погрешне. Од
многих погрешних слика, од свих његових погрешних лица,
постало је хладно у соби. Хтела сам да устанем са столице
али се моја хаљина од хладноће залепила за дрво. Моја ха-
љина је била провидна и црна. Када бих се померила, шу-
штала би. Устала сам и додирнула очево лице. Било је хлад-
није од предмета у соби. Напољу је било лето. Муве су се
париле у лету. Село је било развучено низ пешчани пут. Био
је смеђ и у свом трепетању од врућине заслепљивао је очи.  

Гробље је посуто шљунком. На гробовима је лежало ве-
лико камење. 

Кад сам погледала на тло, приметила сам да су ђонови
мојих ципела извијени на горе. Све време сам ходала са раз-
везаним пертлама. Све време су се вукле за мном. Крајеви
су били запетљани. 

Два мала, гегајућа човечуљка су подигла сандук са мр-
твачких кола и спустила га уз помоћ исхабаних канапа у
гроб. Сандук се љуљао. Њихове руке и њихови канапи су
били све дужи. Гроб је и поред суше био влажан. 

Твој отац има многе на души, рече један од поднапитих
човечуљака. 

Рекла сам, био је у рат. За двадесетпет убијених је добио
орден. Донео је неколико медаља. 

У пољу шећерне репе је силовао жену, рече човечуљак.
Заједно са још четири војника. Твој отац јој је између ногу
гурнуо репу. Кад смо одлазили, крварила је. Била је Руски-
ња. После смо сво оружје звали репа. 

Била је касна јесен, рече човечуљак. Лишће шећерне ре-
пе је било црно и згужвано од мраза. 

Онда је човечуљак на сандук ставио велики камен. 
Други поднапијени човечуљак је наставио да говори:
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За Нову годину смо у неком немачком градићу отишли у
оперу. Певачица је певала тако високо, као што је Рускиња
вриштала. Један за другим смо напустили салу. Твој отац је
остао до краја. После тога је недељама сваку песму и све
жене завао репа. 

Човечуљак је пио ракију. Бућкало му је у стомаку. 
У стомаку имам толико ракије колико има подземне воде

у гробовима, рече човечуљак. 
Затим је и он на сандук ставио велики камен.
Поред мраморног крста је стајао човек који је требало да

одржи говор. Пришао ми је. Руке је држао у џеповима. 
У рупици од ревера имао је заденуту ружу величине пе-

снице. Била је баршунаста. Док је стајао поред мене извадио
је једну руку из џепа. Била је стиснута у песницу. Хтео је да
исправи прсте, али није могао. Очи су му се разгорачиле од
бола. Почео је тихо да плаче. 

Са земљацима није лако у рату. Не слушају наређења. 
Затим је и он положио велики камен на сандук
Сада се поред мене појавио неки дебељко. Глава му је би-

ла у облику црева и без лица. 
Твој отац је годинама спавао са мојом женом, рекао је.

Пијан ме је уцењивао и украо ми је новац. 
Сео је на камен. 
Затим ми је пришла изборана, сувоњава жена, пљунула је

на земљу и рекла ми фуј. 
Сви су стајали с друге стране гроба. Погледом сам пре-

шла преко мог тела и уплашила се, јер су видели моје груди.
Смрзла сам се. 

Све очи су биле упрте у мене. Биле су празне. Њихове зе-
нице су стрељале испод њихових очних капака. Мушкарци
су имали пушке на својим раменима, а жене су вртеле ро-
зенкројцере.  

Говорник је чупнуо своју ружу. Истргао латцу из ње и по-
јео је. 

Дао ми је знак руком. Знала сам да сада треба да одржим
говор. Сви су гледали у мене. 
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Ни реч ми није долазила. Очи су ми се кроз гркљан пеле
у главу. Подигла сам руку ка устима и угризла се за прст. На
спољној страни моје шаке су се видели отисци мојих зуба.
Зуби су ми били врели. Из углова усана су ми се сливала крв
на рамена. 

Ветар је поцепао један рукав моје хаљине. Лепршао је та-
нак и провидан на ветру. 

Неки човек је свој штап наслонио на велики камен. По-
дигао је пушку и пуцао у рукав. Када је пред мојим лицем
пао, био је пун крви. Сви присутни су аплаудирали. 

Рука ми је била гола. Осећала сам како се кочи. Говорник
је дао знак. Аплауз је утихнуо. 

Поносни смо на нашу заједницу. То што смо били вред-
ни, спасло нас је од пропасти. Не дозвољавамо да нас псују.
У име наше немачке заједнице осуђујемо те на смрт. 

Сви су усмерили пушке на мене. У мојој глави, омамљу-
јући пуцањ. 

Пала сам а нисам доспела на тло. Остала сам попречно
да лебдим у ваздуху изнад њихових глава. Тихо сам отвори-
ла врата. Моја мајка је испразнила све собе. 

У соби у којој је лежао леш сада се налазио дугачак сто.
Сто за клање. На њему празан, бели тањир и ваза са букетом
белог рашчупаног цвећа.  

Мајка је на себи имала белу, провидну хаљину. У руци је
држала велики нож. Мајка је пришла огледалу и великим
ножем одсекла њену седу кику. Обема рукама је кику доне-
ла до стола. Кику је једним крајем ставила у тањир.   

Цео свој остатак живота ћу носити црнину, рекла је. 
Запалила је један крај кике. Простирала се од једног до

другог краја стола. Кика је горела као фитиљ. Ватра је ли-
зуцкала и ждрала. 

У Русији су ме ошишали. Била је то мала казна, рекла је.
Посртала сам од глади. Ноћу сам се скривала у пољу шаре-
не репе. Чувари су имали пушке. Да су ме видели, убили би
ме. Поље је било бешумно. Била је касна јесен и лишће ре-
пе је било црно и згужвано од мраза.   
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Више нисам гледала у мајку. Кика је још горела. Соба је
била пуна дима. 

Убили су те, рече мајка. 
Више се нисмо видели, толико дима је било у соби. Ње-

не кораке сам чула тик поред себе. Испруженим рукама сам
покушавала да је додирнем.  

Изненада је заронила своје кошчате шаке у моју косу.
Протресла ми је главу. Вриштала сам. 

Отворила сам очи. Соба ми се вртела. Лежала сам у не-
кој кугли од рашчупаног белог цвећа и била заробљена. 

Затим сам имала осећај да се цео блок зграда руши и не-
стаје у земљи. 

Будилник је зазвонио. Била је субота јутро, пола шест. 

Херта Милер, (Herta Müller), рођена у Nihidorfu,
Румунија, 1953. године. Отац био члан SS јединица. Студи-
рала германистику и румунску књижевност у Темишвару.
Са мужем се иселила из Румуније 1987. у Немачку. Добит-
ница Нобелове награде за књижевност 2009. године, за своја
дела о животу у Румунији, и Источној Европи након Другог
светског рата, прогонима немачке мањине у румунском де-
лу Баната, као и за есеје о последицама рата и свом избег-
лиштву у Њемачкој.

Избор и превод Никола Цветковић
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Ел фри де Је ли нек 

по че так 

јед ног да на бри ги та је од лу чи ла да же ли да бу де са мо же -
на, пра ва же на, јед ном ти пу ко ји се зо ве ханц. 

ми сли да ће од тог тре нут ка ње не вр ли не по ста ти до стој -
не љу ба ви, а ње не ма не оста ти до бро скри ве не. 

ханц, ме ђу тим, не ми сли да је на бри ги ти ишта до стој но
љу ба ви, а ње не ма не су му од врат не. 

бри ги та се са да до те ру је и за хан ца, јер ка да сте же на, он -
да вам ви ше не ма по врат ка са тог пу та, он да мо ра те да се
до те ру је те. бри ги та би во ле ла да јој се бу дућ ност јед ном
оду жи ти ме што ће је на гра ди ти мла ђим из гле дом. али, бри -
ги та мо жда уоп ште ни не ма бу дућ ност. ње на бу дућ ност за -
ви си са мо од хан ца. 

ка да сте мла ди, он да увек из гле да те мла до, ка да сте ста -
ри, он да је и она ко пре ка сно. ако у ста ро сти не де лу је те мла -
ђе, он да сле ди не ми ло срд на осу да око ли не: у мла до сти ни -
си пре у зи ма ла нео п ход не ко зме тич ке ме ре! 

бри ги та је, да кле, ура ди ла не што што ће би ти ва жно за
ње ну бу дућ ност. 

ако не ма те са да шњост, мо ра те да се по бри не те за сво ју
бу дућ ност. 

бри ги та ши је груд ња ке. ако ши је те крат ке ша во ве, мо ра -
те их на пра ви ти мно го, че тр де сет је у сва ком слу ча ју ап со -
лут ни ми ни мум за ис пу ње ње нор ме. ако ши је те ком пли ко -
ва ни је, ду же ша во ве, он да мо ра те да на пра ви те сра змер но
ма ње ша во ва. то је вр ло ху ма но и пра вед но. 

бри ги та је мо гла да осво ји мно ге рад ни ке, али она је хте -
ла је ди но хан ца, ко ји ће по ста ти би зни смен. 

ма те ри јал је син те тич ка чип ка, по ста вље на тан ким сло -
јем сун ђе ра. бри ги ти на фа бри ка у ино стран ству има не ко ли -
ко ис по ста ва и мно го шва ља, ко је до ла зе из ино стран ства.
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ве ли ки број шва ља од ла зи из фа бри ке због уда је, по ро ђа ја
или смр ти. 

бри ги та се на да де ће и она оти ћи због уда је и по ро ђа ја.
бри ги та се на да да ће је ханц из ба ви ти. 

све дру го би би ла ње на смрт, чак и ако би оста ла жи ва. 
за са да бри ги та не ма ни шта осим свог пре зи ме на. то ком

при че, бри ги та ће до би ти хан цо во пре зи ме, то је ва жни је од
нов ца и имет ка, јер то мо же да ство ри но вац и име так. 

пра ви жи вот, на ко ји мо жеш да бу деш по но сан, ка да те
не ко пи та, је сте онај ван по сла. за бри ги ту су жи вот и по сао
као ноћ и дан. за то ће ов де ви ше би ти ре чи о сло бод ном вре -
ме ну. 

у овом, спе ци јал ном слу ча ју, жи вот се зо ве ханц. не са мо
да се пра ви жи вот зо ве ханц, он је то од истин ски. 

не по сто ји ни шта осим хан ца. не што што је бо ље од хан -
ца, за бри ги ту је не до сти жно, а не што што је го ре од хан ца,
бри ги та не же ли да има. бри ги та се и ру ка ма и но га ма бо ри
да не пад не, пад, то би зна чи ло гу би так хан ца. 

али бри ги та зна да за њу не по сто ји ус пон, по сто ји са мо
ханц, по сто је са мо го ре ства ри или ши ве ње груд ња ка до
кра ја жи во та. ши ве ње груд ња ка без хан ца, већ са да зна чи
крај жи во та. 

ап со лут но је ствар слу ча ја то да ли ће бри ги та жи ве ти са
хан цом или ће по бе ћи од жи во та и умре ти. 

за та кве ства ри не ма пра ви ла. суд би на од лу чу је о бри ги -
ти ној бу дућ но сти. све што она ра ди и оно што је сте, ни је
бит но, би тан је са мо ханц, и све што он ра ди и што је сте. 

бри ги та и ханц не ма ју исто ри ју. бри ги та и ханц има ју са -
мо по сао. ханц би тре ба ло да по ста не бри ги ти на при ча, он
би тре бало да јој на пра ви њен жи вот, за тим де те, чи ја суд -
би на ће, опет, би ти од ре ђе на хан цом и ње го вим за ни ма њем. 

при ча о б. и х. ни је не што што ће тек на ста ти, она је не -
што што је од јед ном ту и зо ве се љу бав. 

љу бав до ла зи са бри ги ти не стра не. она мо ра да убе ди
хан ца да љу бав до ла зи и са ње го ве стра не. мо ра да пре по зна
да ни ње му не ма бу дућ но сти без бри ги те. на рав но да ханц
већ има бу дућ ност и то као елек тро ин ста ла тер. он то мо же
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да бу де и без бри ги те. елек трич не ин ста ла ци је мо гу да се
по ста вља ју и ка да б. уоп ште не по сто ји. без ње се чак мо же
и жи ве ти! мо же да се иде и на ку гла ње без бри ги те. 

ипак, бри ги та има за да так. 
не пре ста но мо ра хан цу да об ја шња ва ка ко без ње не ма

бу дућ ност, а то је ве ли ки на пор. осим то га, мо ра свим си ла -
ма да се тру ди  ка ко би спре чи ла хан ца да сво ју бу дућ ност
ви ди у не ком дру гом. о то ме ка сни је. 

то је на пор на, али обе ћа ва ју ћа си ту а ци ја. 
ханц же ли да по ста не ма ли пред у зет ник са вла сти тим

ма лим пред у зе ћем, од но сно, по ста ће. ханц ће јед ном на ре -
ђи ва ти, бри ги ти ће би ти на ре ђи ва но. бри ги та ви ше во ли да
јој на ре ђу је њен соп стве ни муж у ње го вој вла сти тој ра ди о -
ни ци ко ја ће би ти по ма ло и ње на. 

са мо ка да ханц не би јед ног да на упо знао не ку уче ни цу
ви ше шко ле, нпр. су зи! са мо ка да ханц, не дај бо же, не би
јед ног да на по чео да ве ру је да је не ко бо љи не го што ће бри -
ги та ика да би ти, а ти ме и за ње га лич но бо љи. 

ако ханц и на ђе не што бо ље, мо ра ће да пре ста не с тим.
нај бо ље би би ло да он то ни ка да не на ђе и не упо зна, што је
нај си гур ни је. 

ка да бри ги та се ди за сво јом ши ва ћом ма ши ном ште пу ју -
ћи стреч и ка да под пр сти ма осе ти сун ђер и кру ту чип ку, тај
но ви груд њак у мо дер ној бо ји, он да она бри не због не ко га
ко још уоп ште не по сто ји, али ко би се хан цу, у об ли ку не -
чег бо љег, мо гао на ћи на пу ту. 

бри ги та ни на по слу не ма ми ра. 
чак и на по слу мо ра да ра ди. 
она на по слу не би тре ба ло да раз ми шља, али ипак не што

јој не да ми ра. 
бри ги та од свог жи во та не мо же да на пра ви ни шта бо ље.

то бо ље тре бало би да до ђе од хан цо вог жи во та. ханц мо же
да је осло бо ди ши ва ће ма ши не, бри ги та то не мо же са ма. 

али она не ма ни ка кву си гур ност, јер је сре ћа слу чај ност,
а не не ка за ко ни тост или ло ги чан след до га ђа ја. 

бри ги та же ли да јој ство ре бу дућ ност. она са ма не мо же
да је ство ри. 
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при ча ка ко су се њих дво је упо зна ли је не бит на. и њих
дво је су не бит ни. они су за пра во пра ви при мер за све што је
не бит но. 

че сто сту ден ти и сту дент ки ње сре ћу јед ни дру ге, што је
ско ро иден тич но, са мо се раз ли ку ју по по лу. че сто се о та -
квим су сре ти ма мо гу ис при ча ти уз бу дљи ве при че. 

та кви љу ди по не кад има ју чак и дру га чи ју пред и сто ри ју. 
иако је бри ги ти на пред и сто ри ја не згод на за бу ду ће ства -

ра ње имет ка, она је ипак упо зна ла хан ца, у чи јим ће ру ка ма
на ста ти име так. 

бри ги та је ван брач на ћер ка мај ке ко ја ши је исто што и
бри ги та, груд ња ке и ми де ре. 

ханц је за ко ни ти син ка ми он џи је и ње го ве же не, ко ја је
оста ла код ку ће. 

б. и х. су се упо зна ли упр кос овој огром ној ра зли ци. 
у овом слу ча ју, упо зна ва ње зна чи же љу за бе гом, тј. не

пу шта ти не ког да по бег не и чвр сто га др жа ти. 
ханц је из у чио не што што ће му отво ри ти вра та це лог

све та, на у чио је, на и ме, елек тро ин ста ла тер ски за нат. 
бри ги та ни је ни ка да ни шта на у чи ла. 
ханц је не што, бри ги та ни шта, што би и дру ги без по му -

ке мо гли да бу ду. ханц је не за ме њив, че сто и нео п хо дан, нпр.
код ква ра на ин ста ла ци ја ма, или ка да не ко ме за тре бало би
ма ло љу ба ви. бри ги та је за ме њи ва и не по треб на, ханц има
бу дућ ност, бри ги та не ма чак ни са да шњост. 

ханц је за бри ги ту све, а по сао ни шта дру го не го му ка.
чо век ко ји не ко га во ли, је све. чо век, ко ји во ли не ко га ко је
при то ме не ко и не што, је сте мак си мум ко ји бри ги та мо же
да до стиг не. по сао ни је ни шта, јер га бри ги та већ има, љу -
бав је ви ше, јер тек мо ра би ти тра же на. 

бри ги та је већ на шла: хан ца.
ханц се че сто пи та шта то бри ги та има да по ну ди. 
ханц се че сто по и гра ва ми шљу да узме не ког дру гог, не -

ког ко има не што да по ну ди, нпр. кеш, или од го ва ра ју ћи по -
слов ни про стор. 

бри ги та има да по ну ди сво је те ло. 
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осим бри ги ти ног те ла, у по ну ди су исто вре ме но и мно га
дру га те ла. је ди на по зи тив на ствар у бри ги ти ну ко рист је ко -
зме тич ка ин ду стри ја, и тек стил на ин ду стри ја. бри ги та има
гру ди, бу ти не, но ге, ку ко ве и јед ну пич ку. 

и дру ге то има ју, по не кад чак и бо љег ква ли те та. 
бри ги та има мла дост, ко ју је при ну ђе на да де ли с дру ги -

ма, на при мер са фа бри ком и га ла мом у њој, са кр ца тим
ауто бу сом. то на гри за ње ну мла дост. 

бри ги та све ви ше ста ри, а ти ме она би ва све ма ње же на,
кон ку рен ци ја је све мла ђа, а ти ме се уве ћа ва број же на. бри -
ги та ка же хан цу, ме ни тре ба не ко ко ће да ме по др жи, ко ће
би ти, ту, уз ме не, а ја ћу за уз врат по др жа ва ти ње га и би ти
ту, уз ње га. 

ханц ка же да му се је бе за то. 
ка ква ште та што бри ги та то ли ко мр зи хан ца. 
отац-ка ми он џи ја ни је ту и бри ги та по ма же у до ма ћин -

ству, што је је ди ни на чин да им се уву че, то јест, она ве се ло
чи сти wc-шо љу усра ном чет ком. пре пет ми ну та је ре кла да
ће то ра до учи ни ти, а сад већ то не чи ни ра до. му ка јој је од
свог тог сра ња ко је се то ком не де ље на ку пи ло у тро чла ном
до ма ћин ству. 

ханц ће, ако већ не узме не ку се кре та ри цу, не ку уче ни цу,
или се кре та ри цу, за же ну, на ћи пра ву же ну, ко ја зна ле по да
ба ра та чет ком и свим дру гим што иде уз то. 

код ку ће бри ги та не по ма же ни шта, то би зна чи ло уло жи -
ти ка пи тал и рад ну сна гу у ма ло пред у зе ће ко је је уна пред
осу ђе но на про паст и да по слу је са гу би ци ма. без из глед но.
без на де жно. бри ги та би ра ди је да ин ве сти ра та мо где не што
мо же уро ди ти пло дом. у је дан са свим но ви жи вот.  

об зи ром да бри ги та има ма ло мо зга, не из ве сно је ка ко ће
се све ово за вр ши ти. 

јер ме на џе ри има ју мо зак као ис по моћ, ка да не што пла -
ни ра ју. бри ги та има са мо сво је на у че не пр сте. ни шта ви ше.
али ша ке на ко ји ма они ви се, мо гле би да згра бе сна гом три
осо бе, ка да би мо ра ле. а мо ра ју. за хан ца. 

бри ги та се увла чи у ду пе хан цо вој мај ци. та мо не на ла зи
ни шта дру го осим истог оног сра ња као и у wc-шо љи, ко ју
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упра во чи сти. али, ће јед ном све ово би ти иза ме не, а ис пред
ме не ће би ти бу дућ ност. не, кад јед ном сра ње бу де иза ме не,
ја ћу већ би ти у бу дућ но сти. мо рам пр во сте ћи ста тус, ко ји
ће ми да ти за пра во да уоп ште СМЕМ да имам бу дућ ност.
бу дућ ност је лук суз. то га не ма у из о би љу. 

ова ма ла епи зо да не би тре бало да по ка же ни шта дру го,
осим да бри ги та зна да ра ди, ка да мо ра. 

Избор и превод Никола Цветковић
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Ро берт Вал зер

БАСТА

На свет сам дошао ту и ту, вас пи та ван сам ту и ту, уред -
но сам ишао у шко лу, по стао сам то и то, зо вем се та ко и та -
ко и не раз ми шљам мно го. Му шког сам ро да, др жа ва ме ви -
ди као до брог гра ђа ни на и по ста ле жу спа дам у ви ши слој.
Ча стан сам, ми ран и до бар члан дру штва, та ко зва ни до бар
гра ђа нин, чи ста ср ца, и ра до ис пи јам сво ју ча шу пи ва и не
раз ми шљам много. Ја сно је да во лим и до бар за ло гај, а та ко -
ђе је ја сно да су ми би ло ка кве иде је стра не. Озбиљ но раз -
ми шља ње ми је пот пу но стра но; иде је су ми са свим не по -
треб не и због то га сам до бар гра ђа нин, јер до бар гра ђа нин
не раз ми шља мно го. До бар гра ђа нин је де свој оброк и ти ме
ба ста!

Мо зак не на пре жем пре ви ше, то пре пу штам дру ги ма. Ко
пре ви ше раз би ја сво ју гла ву ла ко би ва омра жен; ко пре ви ше
раз ми шља, ва жи за не при јат ну осо бу. Још је Ју ли је Це зар
сво јим де бе лим пр стом по ка зи вао на мр ша вог Ка си у са, упа -
лих очи ју, ко га се пла шио јер је у ње му пре по знао иде је. До -
бар гра ђа нин не сме да иза зи ва страх и сум њу; превише раз -
ми шља ња је ње му стра но. Ко мно го ми сли би ва нео ми љен,
а пот пу но је су ви шно се бе учи ни ти нео ми ље ним. Хр ка ње и
спа ва ње је мно го бо ље од пи са ња и раз ми шља ња. До шао
сам на свет тад и тад, ишао у ту и ту шко лу, по вре ме но чи -
тао те и те но ви не, оба вљао тај и тај по сао, то ли ко и то ли ко
имам го ди на, чи ни се да сам до бар гра ђа нин и чи ни се да ра -
до до бро је дем. Мо зак не на пре жем превише, јер то пре пу -
штам дру ги ма. Раз ми шља ње ни је за ме не, јер ко мно го раз -
ми шља тог бо ли гла ва, а гла во бо ља је пот пу но неп отреб на
ствар. Спа ва ње и хр ка ње је мно го бо ље од раз ми шља ња, ча -
ша пи ва при чи стој па ме ти, бит но бо ља од пе сни штва и раз -
ми шља ња. Иде је су ми не што стра но, а гла ву ни под ко јим
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усло ви ма не же лим да раз би јам, то пре пу штам во дећим др -
жав ни ци ма. За то што сам до бар гра ђа нин и да бих ужи вао у
ми ру, да не бих мо рао да на пи њем свој мо зак, да би иде је за
ме не и убу ду ће оста ле не што пот пу но стра но и да бих и да -
ље мо гао да пла шљи во стра ху јем од би ло ка квог ми шља ња.
Од озбиљ ног раз ми шља ња се пла шим. Ако озбиљ но раз ми -
шљам за вр ти ми се пред очи ма. Дра жа ми је да ис пи јем ча -
шу пи ва и да озбиљ но раз ми шља ње пре пу стим во дећим др -
жав ни ци ма. Др жав ни ци, што се ме не ти че, мо гу озбиљ но да
раз ми шља ју ко ли ко год им је во ља и ко ли ко год ду го бу ду
же ле ли, све док им не пук не гла ва. Ме ни се увек за вр ти пред
очи ма ка да на пре жем мо зак, а то ни је до бро и за то га ја и на -
пре жем што је мо гу ће ма ње и ле по се осе ћам. Ако са мо во -
де ћи др жав ни ци раз ми шља ју све док им не пад не мрак на
очи и док им не пук не гла ва, све је у ре ду, а љу ди као ја мо -
гу мир но да ис пи ја ју сво је пи во, са за до вољ ством да ужи ва -
ју у свом обро ку, но ћу мир но да спа ва ју и хр чу, уз уве ре ње
да је спа ва ње и хр ка ње бо ље од на пре за ња мо зга и бо ље од
пи са ња и раз ми шља ња. Ко пре ви ше раз ми шља по ста је нео -
ми љен, а ко ис по ља ва ста во ве и ми шље ња, ва жи за не при -
јат ног чо ве ка, али до бар гра ђа нин не би тре ба ло да бу де не -
при ја тан, већ при ја тан. Мир не ду ше пре пу штам озбиљ но и
за мор но раз ми шља ње во де чим др жав ни ци ма, јер сви ми
смо са мо со лид ни и бе зна чај ни чла но ви људ ског дру штва
или та ко зва ни до бри гра ђа ни или ма ло гра ђа ни, ко ји ра до
чи стог ср ца ис пи ја ју сво је пи во и ра до је ду свој ма сан и уку -
сан оброк и ба ста! 

Др жав ни ци би тре бало да раз ми шља ју све док са ми не
при зна ју да им игра пред очи ма и да их бо ли гла ва. До бар
гра ђа нин не би тре ба ло ни ка да да има гла во бо љу, већ би
тре бало да му увек при ја фи на ча ша пи ва, а но ћу би тре бало
не жно да хр че и мир но спа ва. Зо вем се та ко и та ко, до шао
сам тад и тад на свет, ту и ту сам ка ко до ли ку је и сход но за -
ко ну на те ран у шко лу, по вре ме но чи там ту и ту но ви ну, по
за ни ма њу сам то и то, бро јим то ли ко и то ли ко го ди на и од -
би јам да мно го и на пор но раз ми шљам, јер на пи ња ње ви ју га
пре пу штам са за до вољ ством они ма ко ји се осе ћа ју од го вор -
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ни ма. Ова кви као ја се не осе ћа ју ни за шта од го вор ни ма, јер
ми ис пи ја мо сво ја пи ва чи стог ср ца и не раз ми шља мо мно -
го, већ то ве о ма нео бич но за до вољ ство пре пу шта мо гла ва ма
ко је сно се од го вор ност. Ишао сам ту и ту у шко лу, где сам
био на те ран да нап нем ви ју ге ко је по сле то га ни ка да ви ше
ни сам на пи њао. Ро ђен са ту и ту, зо вем се та ко и та ко, ни сам
од го во ран и са свим си гур но ни сам уса мљен при мер. На сре -
ћу има још до ста ова квих, као што сам ја, ко ји мир но ужи -
ва ју у свом пи ву и ко ји та ко ђе ве о ма ма ло раз ми шља ју и ко -
ји та ко ђе ни ма ло не во ле да раз би ја ју сво је гла ве, за то што
то ра до сно пре пу шта ју дру гим љу ди ма, на пр. др жав ни ци -
ма. На пор но раз ми шља ње, ме ни, мир ном чла ну људ ског
дру штва са свим је стра но и на сре ћу не са мо ме ни, већ и го -
ми ли слич них ме ни, ко ји уз љу бав пре ма до бром обро ку и
што ма ње раз ми шља ња, има ју то ли ко и то ли ко го ди на, ту и
ту су обра зо ва ни, ко ји су по ште ни чла но ви људ ског дру -
штва, као и ја и до бри гра ђа ни као што сам ја и ко ји ма је на -
пор но раз ми шља ње исто то ли ко стра но као и ме ни и ба ста!

Избор и превод Никола Цветковић
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Асар Епељ

МЕСЕЦ ОД МЕСИНГА

Покућство и украсни предмети брзо су губили контуре и
расплињавали се у помрчини наших тесних собичака. Иона-
ко мала растојања још су се више сажимала, и преображава-
ла у нешто збркано, недоступно погледу. 

Смрачивало се. Посвуда је била тишина. Ни мени ни бра-
ту није се причало, а нисмо знали шта бисмо даље. Могли
смо, наравно, да укључимо светло, али то би неповратно
значило крај дана. 

И тад зачусмо нечије дисање. Чинило се, тик уз нас, ма-
да је очито подаље неко дисао. 

Ослушнусмо. „Чујеш?“ Премрли смо од страха. Загонет-
но дисање није могло да долази са улице – чак и кад би не-
ко стајао поред самог прозора, звук не би могао продрети
кроз двоструке капке. Ни брат ни ја нисмо се претварали –
дисање смо чули у исти мах. Значи, није нам се причинило. 

А у целој кући, осим нас, није било никога. 
Боже, чега све нема у овом нашем насељу... 
На пример, на неку девојчицу се могла наврсти мајка:

„Зашто си почела тако чудно да ходаш? Ђаво не спава, и шта
ћемо онда?“ 

А она је почела тако да хода, јер је кренула у балетску
школу. 

Звала се Маља. Презиме – Красова. Зато су је прозвали
Крисова, или Криса*. А понекад су је звали и „Чисменка“, на
шта се Криса није одазивала, јер је то био хулигански начин
да се каже нешто ружно. 

А са балетском школом ево како је било. На час фискул-
туре дошле су неке нафракане жене, ту су се мало врзмале,
попричале: „има повећу главу“, „издужиће се кад мало по-
одрасте“, а онда су је позвале да учи у Неглиној улици. 
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Тамо су пре часова сви морали да иду у свлачионицу, и
док су се девојчице пресвлачиле, постајало је приметно да
им се тела веома разликују, а код неких се и мењају из дана
у дан. 

Много тога је сада требало радити другачије него пре. И
што се тиче хигијене. Обавезно свакодневно прање разних
места, иначе се гунђа у свлачионици. Разредна ће прва по-
чети да њушка. „Која нам је то данас прљавуша?“– рећи ће. 

А у пређашњој школи могла си да се переш кад те је во-
ља. Шта је кога брига. 

У башти њене маме на чворноватој вишњи у пролеће су се
појављивале капи жуте смоле. Она их је жвакала и носила де-
војчицама у школу. Нека је примила, нека одбила, а једна је
зашапутала о некаквој „Куприновој јами“, коју није читала –
нигде није нашла књигу – али је желела да је прочита. 

У то је је код Крисе почело нешто несхватљиво, и девој-
чице су јој кришом објасниле, да је у разреду тако већ са
многима, и да треба подметати некакве крпице. Бојала се да
каже разредној, јер у тим случајевима не пуштају на часове,
што је велика срамота. Ни мами се није поверила, већ је кр-
пице крила испод душека. Тог пролећа накупило их се већ
четири. 

И ходала је сада растављених стопала. Тако су им рекле
наставнице. Још су рекле да треба што више опустити раме-
на и испружити врат, а леђа да остану права као оклагија. У
почетку је било тешко ићи на тај начин, а после је постало
чак и лакше, а затим – овако или онако – постало је свејед-
но. 

„Како то, бестиднице, идеш? Пази само да те не силују
као докторову ћерку! Свуку ти гаћице и то је све! Девојче с
фалинком“. 

Шта је мама подразумевала под том фалинком, Криса ни-
је могла знати. Познато је да нема човека без грешке, а за
случај са докторовом ћерком је већ била чула. 

Када је Криса доспела у балетску школу, мама је преста-
ла да обилази депоније, а зашто их је раније обилазила, би-
ће вам ускоро јасно. 
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– Зашто сама окопаваш повртњак? Девојчица ти не по-
маже? – распитивала се сусетка, родом из Поволожја, док су
стајале у реду за петролеј. 

– Није јој дозвољено. Учи за барелину!– изговарала се
мама, док су сви у реду добро знали шта ће с Маљком даље
да буде. 

Криса се сада стидела своје маме, и у школи је рекла да
живи с баком, која је дошла са села док се родитељи не вра-
те са службеног пута. 

Када су на родитељском састанку мами говорили „ваша
унука“, она се није бунила већ је ћутке седела, држећи руке
на коленима. Пристала је на ћеркину измишљотину и по-
корно је изигравала баку. 

За то време Чисменка је, не сасвим свесна нових прави-
ла, учила којекако. Због бескрајног пешачења, и саобраћај-
них гужви од којих јој је било мука (баш јој се повраћало),
у ваљенкама и кабаници, стизала је у школу са закашњењем,
уморних ногу и угруваних слабина. С јесени и у пролеће,
када наше стазе постају непроходне, батргала се кроз житко
блато у посебно купљеним гломазним чизмама. Због ка-
шњења и малтретирања на путу, па и због самог живота у
насељу и још увек дечије памети, наравно да су се ређали
све сами неуспеси. 

Криса је после школе журила да се што пре удаљи из Не-
глине улице и града, плашећи се великих излога, у којима се
– као у правим огледалима – одражавала њена неугледна
прилика. Беше мала, а зграде око ње онолике, не као у њи-
ховом крају, до којег треба путовати и путовати. Зато, док је
грабила назад у нашу скучену четврт, у свом кусом оделцу,
Криса беше тужна. 

Код куће је пак постајала сасвим другачија. Престала је
да срче чај с тањирића – мама јој је сада кувала кафу из за-
гаситог пакетића, сервирану с лимуном. Кришка лимуна у
мркој водици престала је да буде лепа и деловала је као да је
извађена из ведра с помијама. 

И још је забадала виљушку у средину хлеба и држала је
изнад примуса. Хлеб је почињао да хрска и да се пријатно
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осећа на петролеј. Најновије је стално имала потребу да
грицка нешто укусно. 

Или, рецимо, пред њом је сто грама холандског сира.
Осушио се, прекрио масним сјајем, све кришке се извитопе-
риле. А она га једе фино, по пропису. Ножем и виљушком,
испод чијег се излизаног сребра провиди жућкаста подлога.
Хлеб ломи, и повремено отпија кафу с лимуном. 

Или, на пример, пред њом је уобичајена каша. Криса је
размазује по тањиру, поправља крајеве, да би се добио пра-
вилан круг, а онда, држећи виљушку у једној а нож у другој
руци, дели круг на одсечке, сваки струже виљушком и ста-
вља у уста. И више не мљацка. 

И пихтије једе на фин начин. Мада хладне, пихтије су ја-
ко укусне. Мама их кува од костију и репова. Преко ноћи се
скочање и онда подрхтавају на тањиру, врлудају и падају, ко
блесаве, са виљушке. И како да их онда прогуташ? А каши-
ку не смеш да употребиш. Зато је најбоље да одвојене зало-
гаје скидаш уснама право са ивице тањира. 

Мада је збуњена свом том „финоћом“, мама се труди да
све набави, објашњавајући у редовима да „дете учи за баре-

лину “, док сви климају главом, како да не, видели смо ми те
барелине! Мада нико не само што није видео никакве баре-

лине, већ ако ћемо право, и мало шта друго. 
Због лошег успеха и слабог залагања, Крису су опомену-

ли и захтевали да се за време распуста не угоји већ да додат-
но вежба. 

Решила је да то ради у вењаку, јер је једино место у кући
где се могло вежбати, сада заузимало звоно, које се није мо-
гло померити. Она свакако нема снаге за то, а мама је баш од
њега и добила пупчану килу. 

Звоно је било веће чак и од високог лонца у коме су се ку-
вале пихтије. Кад га је, тешко дишући, мама довукла, ту га
је одмах и спустила на под. Кућа се начисто затресла. Налик
на плетени колач, звоно је остало да лежи где се затекло, са
неким чудним писменима по ивици. Да би се тај испупчени
текст прочитао, требало би звоно одићи са пода, а о томе,
како рекосмо, није било говора, тако да, када је мама кроз
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пар дана опрала под, Криса клекне крај звона и, истурене
задњице, поче да сриче крива, као налепљена на тесто, сло-
ва. Од мокрог патоса најежише јој се ноге. Пошто је скоро
све одгонетнула, она гласно прочита „Ливница Василија
Иванова Малкина 1887. година“. 

Да чита, згрчена на влажњикавом поду, још некако је и
могла, али за додатно вежбање, уз прописно дизање ногу,
није било услова. Недостајало је места. Ноге су сада летеле
високо и стално запињале о нешто. Мама, када је видела ка-
ко Маљка забацује изнад главе испружену као штангла ногу,
збуњено али и скептично каза: „Види само како се бацака!“
И дометну: „Само се ти мени чувај! Може свашта да се де-
си!“ 

За додатно вежбање није остало ништа друго осим вењака. 
А вењак је чудна грађевина. Шта он то представља и за-

што постоји – вреди се замислити. Има он и неко италијан-
ско име, али није то за наше уши и наводи нас на ко зна ка-
кве мисли. 

Када боље размислимо, ове грађевинице, којих још има
по нашим двориштима, потичу од племићких мајура. По-
тврђено! Чак су ушли и у књиге. Управо из књига и знамо
да у близини господских палата увек стоје ти вењаци, у ко-
јима се пије чај са кифлицама и двопеком. И да власници
мајура редовно иду у шетњу с гостима. И онда удари киша.
И – сви трк у вењак илити салетлу.  Да причекају. А ако је
сунчан дан и ако им је претопло у елитним тоалетама, може
се лепо поседети у хладовини. Или пред вече навратити с
тајанственом госпођицом под руку. Чује се шапат и плахи
дах. И пој славуја приде. Навраћају овамо и ради писања по-
езије. У вењак се склањају нетом изгрђена деца. Надуре се
на маму и сакрију се. И госпођице се овде поверавају једна
другој. Осим тога, оне ту читају романе да би после неком
погрешном јунаку изјавиле „ваша сам!“. Понекад неко свра-
ти да се упуца, а без сумње, овамо се кришом увлачи и мла-
ди газда да разгледа своју све мужевнију анатомију. 

Укратко, племићка гнезда незамислива су без салетли.
Али, племићких гнезда више нема. А салетли у нашим кра-
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јевима има и, нашавши се усред густе траве, повећавају
ранг дворишта, пошто се не налазе баш у сваком од њих. 

У њима се држи непотребно покућство и простире веш
када је облачно. Наслањају се лицем према зиду ћивоти с
иконама које су постале непотребне у данашњем животу.
Кува се слатко и ручкови. Понекад се чак и чај попије. 

А током летњих вечери у нашим вењацима одвијају се и
тајни састанци. Наведимо пример како је проводио време
двополни јунак једне приповетке. Како оно беше. „Напрег-
нут, мада и независтан, с безбрижним осмехом на лицу, он
је широко корачао штакастим ногама, пребирајући по гита-
ри, будући заљубљен у девојку, с којом је седео у сумраку,
одакле је испрекидано јецала поменута гитара, мада је де-
војка, наравно,  слутила његову тајну“. 

И не само то! Сетимо се само хитрих руку млађанога Д.
док здушно истражује тело Лизе В. и то баш у Лизином ве-
њаку. Лиза, пак, није губила присебност и, мада се топила
под насртљивим длановима Д., није се препуштала ин-
стинктима, а и тешко да је ишта ту могло да се деси, јер се
Д. ужасавао убиственог мириса пелена који је излучивала
Лиза и, шта више, никада после није ни провирио у вењак... 

У вењацима илити салетлама могу се одложити лопате и
грабље за рад у башти, а могу и да послуже као склониште
од птица које прелећу. Птице воле да се сместе по гранама
оближњих подивљалих воћки. И онда је бити испод крова
прави спас. 

У Крисином свакодневном животу вењак је био омиљено
место, на корак од климавих врата њиховог суморног стан-
чића, чији мали прозори, затрпани саксијама са цвећем, ни-
су пропуштали светлост чак ни за време сунчаних дана. 

У вењаку је Криса прелиставала сликовнице из библио-
теке, играла се са луткама, којих је имала неколико, а сада је
наумила, како су јој заповедили, и да додатно вежба. 

Рецимо коначно и то да јој је мама радила као спремачи-
ца у оближњој фабрици и да је зарађивала још и сакупљају-
ћи отпадни обојени метал, укључујући ту и делове из те
исте фабрике. 
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Сматрало се да има три обојена метала. Црвени бакар,
бронза и месинг. Легура. Појављивало се још и нешто сив-
касто, налик гвожђу, од чега су се правили тањири, са угра-
вираним шарама и неразумљвим речима по ободу. Таквих
тањира било је много после рата. Били су без сјаја, налик
алуминијумским, и на њима се хватала некаква бела скрама,
попут перути или шуге. Накупац старежи није их преузи-
мао. „Дај бакар – говорио је – и то онај црвени!“ 

Мама се из све снаге трудила да нађе баш такав, за који
се највише плаћало, али је старац, који је и за време жеге но-
сио шубару и замашћени, истегљени шал, увек говорио:
„Изнутра је ипак месинг“. И није се могло ништа. Тако да
му је мама будзашто доносила у радњицу поред Пушкинове
пијаце све што сакупи. 

А црвени бакар је накупац измислио зарад своје користи.
Да ли је било или није таквог бакра, бог ће га знати, биће да
је проклети старац, терајући своје, просто обарао цену ста-
рог гвожђа. 

Обојених метала је тада било по кућама колико ти душа
жели. Сила једна се могла прикупити. И црквени крстови, и
тучкови, и олињали калајисани котлови, и шерпе за кување
пекмеза са дрвеним токареним ушкама (које је требало бла-
говремено отестерисати да не би сметале), и свећњаци, и ве-
трокази, и делови самовара, и монголске свештене дрангу-
лије. 

А сада и црквено звоно од тридесетак кила, због којег се
мама разболела. На њеном испупченом стомаку пупчана ки-
ла је деловала као трећа сиса – испод двеју осталих, и звоно
није више имао ко да однесе код старетинара. Лежи тамо где
га је мама испустила,  и све до сада се није честито испра-
вила. Зар да на трагачама возе црквену реликвију испред
свих тих кућа? Уосталом, одакле им трагаче? 

Због свог посла мама је заударала на бакар и уместо ре-
чи „јуче“ говорила је „ономад“. „Срела сам га ономад – го-
ворила је сама себи поред петролејке – Пијандура! Базди на
пиво! Дроњави паразит! 

О коме она то? 
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О Крисином оцу, о коме другом. 
Како се вратио из рата, одао се пићу, све док није све про-

пио и нестао некуда. „Пропио и нестао! – мрмља мама крај
петролејке. – Изгубио се на депонији!“ 

Иза оца је остала само мала теглица с некаквом белом па-
стом налик на павлаку. Мама је забранила да се то дира. За-
бранила не забранила – Криса је ипак дирала, и знала је да
се тиме чисте војничка дугмета. 

Сада су по целој кући лежале ствари које мама, због бо-
лести, није однела на отпад. Све беху тамне, а неке прекри-
вене зеленом плесни, и Криса је прво мислила да обојени
метал само такав и бива. Огреботине, које су откривале жу-
ту суштину тих буђавих предмета, деловале су јој као шаре.
Када је, захвативши на крпицу очеву пасту, протрљала зага-
сито место, оно би засијало, што је деловало као чудо и от-
криће. 

Па обојени метал је, изгледа, светао и диван! Све док је
заборављен, он је црн а чак може и да позелени. Али чим га
пређемо ватицом умоченом у очеву маст, одмах сине, поста-
је гладак, златаст, а сва прљавштина прелази на вату! 

Протрљала је некаквог дечака с крилима као у лептира,
који се једва разпознавао испод прљавштине одбаченог
свећњака. И одмах се из прљежи појавило место, што имају
дечаци кад пишке. Сијало је као злато. Мама се одмах наљу-
тила: „Аха! Занима те! Даћу ја теби!“ 

„И када ће мама однети оно што је сакупила! Могло би
све да се истрља...“ – замисли се Криса, прелазећи на игру с
луткама. Још увек се играла с њима, мада је већ могла да по-
стане и девојче с фалинком (шта год та реч значила). 

Главна лутка се звала Меса. „Доста је било, Месице, ако
си се најела, опери се, и у кревет, на спавање! – рече Криса.
– Хоћеш ли бити добра, Месингице, или нећеш?!“ 

Већ смо рекли да се потреба за наведеном хигијенском
процедуром јавила кад је Криса доспела у балетску школу.
Сада је прала где треба и лутке, бришући их потом крпица-
ма. Крпене лутке су се квасиле, а њихове мокре фланелске
ноге, тамнеле су. Најпрактичније је било купати голишавог
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лутка, мада му је за то требало изокренути целулоидне но-
ге. 

И још је облачила лутке у балетске хаљинице и приређи-
вала с њима позоришну представу. Међутим, крпене су но-
гице умеле само да висе, а ни лутак никако да их окреће
онако како треба. Ух, као их је само грдила због тога, чак им
је давала јединице! 

Док их је, тако умивене, љуљушкала пре спавања, Криса
им је певушила успаванку, коју јој је својевремено мама пе-
вала: 

Дремао је Четвртак мали

Двадесет пуних лета у штали,

Тамо где ћурке и коке леже

Док паук густе плете мреже...

Мати је певала, а девојчици се, док је тонула у сан, чини-
ло да од Четвртка, који је годинама таворио у штали, и свих
тих речи успаванке, почиње да се ствара некакав лутак. И
сада јој је сваки комшијски дечак личио на тог лутка, а она,
узгред буди речено, најновије очима није могла да види де-
чаке. 

Ево како је, рецимо, изгледао њен пут до куће. 
Тек што су, говорећи „скоро ће доћи лето“ сви очекивали

нешто лепо, и тек што је „скоро ће бити лето“ истински и за-
почело, тако да се свуда уоколо зеленео летњи дан и већ по-
мало прашио пут. Криса стиже деветком на станицу Село
Алексејевско. Потом пролази поред ветеринарске станице, и
око ње почињу да лепршају бели лептири. Никоме не смета-
ју, шта више, као да се крећу заједно с њом. Лептирићи пре-
лећу с места на место, у ваздуху, а она исто тако, али на зе-
мљи. 

Због новог начина ходања није јој лако на том путељку.
Сав је у отврдлом бусењу и грумењу жуте глине, можеш да
повредиш ногу, а то није препоручљиво у балетској школи.
Поред јарка, који се простире дуж пута, исто се не може
ићи, јер преко плотова прелазе дебеле, обилато разлистале
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гране. Мораш да се сагињеш да би се провукао, и од правил-
ног балетског ходања нема ништа. 

Зато се између пута и јарка пружа узан травнати појас.
По њој, по тој травнатој ивици, испупченој као код старијих
девојчица у свлачионици, може да се хода. 

Осим лептирова на путу наилази и на дечаке. 
Тим дечацима се не допада што она иде у неку непозна-

ту школу, и мисле да су све барелине – лаке женске. Онда-
шњи фрајери их сигурно ваћаре како стигну. 

Баш као лутак из мамине успаванке – буље у њу и до-
шаптавају се иза њених леђа: „Ево иде Невинашце!“ 

Крисино тело, уморно од вежбања, ту и тамо болуцка,
али иде као на опругама. „К’о опруга, опружица, опружица-
окружица, девојчица-лептирица, лептирица-фалинкица“ –
бубња јој у глави уместо мисли. 

У то се завршава испупчена, као код старијих девојчица
у свлачионици, травната ивица, и треба прескочити на дру-
гу страну јарка. А Криса већ одавно не прескаче онако како
се то код нас ради. Док се лептири премештају на лишће жи-
вице, она право из свог грациозног корачања, – опруживши
ноге и на тренутак се, како су је учили, задржавши у вазду-
ху – лако прелеће преко јарка и одмах, мада јој сметају гра-
не, наставља да хита својим новим нарочитим кораком. 

„Види ти само Чисменку!“ – чује за леђима. 
Онда је сустижу хулиганске речи, чује се дахтање. Може

да замисли шта се тамо, иза ње, дешава. Неко је оборен, уда-
ра главом о глинени грумен, други налегао на њега, туче га
песницом по носу. Цури крв помешана са слинама. 

У глави јој је сада нова збрка. „Крв слинава, крв слинава,
крв слинава... слинца-крвца, слинца-крвца, слинца-крвца...“
Зашто се то они туку до крви? Да сада има чоколадну бом-
бону „кавказ“, за рубљу и осамдесет килограм, она би је том
у крвавим слинама, можда и понудила, а можда би је и сама
појела... 

У то лептири почеше да плешу један око другог и намах
заостадоше. 
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Кад Криса стиже кући, мама стењући устаде с кревета,
отшепа до примуса и, нечему се радујући, узе да певуши: 

У градићу Електропољу

Укинуше костобољу.

Госпођица хопа-цупа

Заволела је мангупа

И он с њоме срећу дели

Живе срећни и весели. 

Додуше, мама данас није баш весела. Као прво, јако је
боли кила, а као друго – мрмља о неком кога је срела на ули-
ци: „Базди на пиво, ђубре једно!“ 

Она је у ствари често наилазила на оца. Примети тако
још издалека његову дроњаву сподобу, која заудара на кило-
метар, и тих дана буде лоше расположена. 

Маља чује незадовољно гунђање мајке, али за разлоге не
зна, а ако ћемо искрено, и не занима је много. 

Оца је мајка најчешће виђала на депонији, где јој је кон-
курисао у послу с обојеним металима. Између њих је дола-
зило и до туче, али се на крају, оронуо од пића, отац пову-
као и – престрашен – престао да претендује на обојени ме-
тал, прешавши на крпе. То значи да се вукао по контејнери-
ма, мада је на речима био исто онако насртљив и захтеван,
као и пре. 

Ех, сметлиште, сметлиште! Пишем и пишем о теби, а ни-
како да те опишем. Никако да те опишем, тако огромно и
смрадно чак и за време зиме! Какво ли си то, сметлиште јед-
но-ниједно! Каква си ти грдоба и ругоба на земљи! Све са-
ме сплачине, и мутне баре, и стаклићи што светлуцају. И
смрдиш на старца просјака, који свој смрад, као и сви про-
сјаци, задржава за себе, не пушта га на све стране. Настању-
је те неки ђаволски сој. С говњавим недрима. И поврх свега
– изјутра, када је тишина и магла, и сунце још није одскочи-
ло иза брега – неки се тип извлачи из шипрага, док сав дрх-
ти и грчи се. Или је озебао, или гладан, или мамуран. И ево
га – бауља по сметлишту, сав црн, потамнео, повијен, згу-
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рен, смрвљен, промиче кроз маглу и клати се, као каква ка-
мила... 

– И шта је само смислила! Да се натиче на штанглу. Не-
ма тога код мене! – побунила се мама против идеје додатних
вежбања. – Зар ти ја нисам мајка? 

Маља заплака: 
– Ниси мајка, већ баба! 
– Баба, је ли тако? Баба! На правди бога си ме набедила. 
И стадоше да меркају штанглу коју ће поставити у вења-

ку, да се Маља придржава док забацује ноге увис, да не би
падала у страну. 

За ту штанглу коју је Маља због нечега звала „разбој“
(мада су разбоји од гвожђа, и пливају у коломасти, као код
маме у фабрици) решише да прилагоде колску руду. Била је
још зимус бачена поред њихове ограде, коњ ју је при паду
преломио својим трупом. Кочијаш је викао, шутао и шибао
јадно живинче, и када га је натерао да устане, склепао је на
брзину другу руду, а ову оставио да лежи. 

Кров вењака био је на четири воде, а сам вењак – шесто-
угаон (Криса је добро пребројала!) с ниском оградицом од
токарених стубића. Вењак је имао и под од потамнелих да-
сака. Између његових уских, од влаге извитоперених дасака
били су жлебови пуни стонога и мокрица, и из њих се није
могло извадити ништа што западне. 

Изоставивши један угао вењака, оне положише руду на
балустраду, и мама узе да је закива кривим ексерима. Те ри-
ђе, старе ексере закивала је ударцима потамнелог тучка из
огромног авана што су јој дали Крјукови, а некада је служио
за ко зна каква све мрвљења. На месту где је тучак ударао о
ексер, одмах је почињао да се види жути месинг. 

Када су завршиле прикуцавање, већ је падао мрак, и од-
једном зашушта шибље, као да се кроз њега пробија неки
џин. Оне се препадоше, али то је, на сву срећу, био само јеж. 

Јежу-прдежу, Куда идеш? – 
заинтачи насмејана мама, пошто се испоставило да лако

ухваћена звер уопште не боде већ да је, смотана у клупко,
само тешка и месната. Маља је с напором држала у рукама.
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Увек је тешко подржати нешто живо. Јеж беше црно-сив,
као са ђубришта. Уз то је у моћном јежевом клобуку нешто
пулсирало, соптало и гроктало, као када се ишмркујеш у
шаку. 

Пошто је попио из тањирића мало млека, јежић је сву
ноћ корачао по кући, баш као човек, и нико од њега није мо-
гао да спава. Било би лепо живети с њим а и таманио би пу-
жеве, али су се морале ослободити госта, јер се на све стра-
не лепљиво опоганио. 

Кад су га односиле назад у башту, мама са жаљењем ре-
че: „Цигани их једу! А да га продамо Маховој? Ја и ти га си-
гурно нећемо смазати. А и не знам како се спрема“. 

Време је било лепо. Ведро, суво, прозрачно. Све у свему,
дивни дани. Посвуда лете семенке маслачка, од јутра се чу-
је галама тек излежених врабаца. Чворак царује по двори-
шту, мотрећи има ли где мачке. Наврзле се муве. Обичне и
зелене, зунзаре. Како вам драго, али ја такве дане сматрам
божанственим! А тек вечери! 

Криса је донела у вењак све лутке и посадила их уз огра-
дицу, да гледају како вежба. Вежбање је, ипак, обуставила –
много очију је било упрто у њу. Биће да је читава гомила
мангупа вирила кроз тарабу. 

Одлучила је да вежбање премести за навече. 
Док је мама спремала вечеру, она отиде у вењак. Сада се

могло вежбати до миле воље, без свих оних очију што шки-
ље кроз пукотине. Није јој пало на памет да и то може да
смета. 

Руда је испала крива, лутке су равнодушно буљиле у
Крису, а када је хтела и њих да намести у балетску позу, кр-
пени удови су висили макар како. Једном речју, додатно ве-
жбање испало је незанимљиво. 

Поврх свега, некуда се део лутак. Месин муж. Њена глав-
на лутка. Мама је прво помислила зна се на кога (ко носи све
што је крпено на откуп!), онда на јежа, па на дечаке, али је
Криса била сигурна да се лутак, пошто су га ономад до кр-
ви истукли, набурио и отпутовао деветком. 

– И нека! – рече. –Већ ми је изашао на врх главе! 
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У вењаку се смрачило, на извитопереним даскама није
могла да прави пируете, и оде јој воља за вежбањем. Осим
тога од јутра је носила бинду. 

Потребне покрете могла је да изводи и лежећи – и на ча-
совима су тако увежбавале неке покрете. У вењаку се нала-
зио сто склепан од облица који је одлично могао да послу-
жи. Навикла је да гледа у таваницу, јер се после школе од-
марала лежећи наузнак, са ниским собним плафоном пред
очима, и пожутелим тапетама које су одстојале од зида. 

У вењаку је под кровом био црн крстолики строп, по ко-
ме су, као артисти у циркусу, трчкарали дугачки мрки мрави
с товаром својих белих јајашаца. 

Ево је како лежи на столу и, када престане да се креће,
као да чује некакво дисање, док нешто бешумно прелеће на
меким, косматим крилима. То је сова из останкинског пар-
ка, о којој нико од нас појма нема, а и тешко да ће икоме па-
сти на памет да овде живи Минервина птица. Сове лете не-
чујно, а ако се и огласе, биће то у парку или чак иза цркве
Свете Тројице, али се одатле због раздаљине ништа не може
чути. И како онда да знамо за њихова прелетања? 

На први поглед могло се чинити да Криса, истина неве-
што, али ипак изводи на столу оне женске, већ одрасле, по-
крете. Али то је само привид, она заправо само увежбава
школске мудрости. Ево је како испруженог стопала, верти-
кално подиже напрегнуту ногу, а ево је како савија ту исту
ногу у колену и укрућеним стопалом дотиче колено друге
ноге, а онда, променивши ноге, ради све обрнуто. Затим
упире табаном о табан, и вуче их ка себи, а то се може ради-
ти само ако јако раставиш колена. 

Криса сваки час врти ноге мимо програма. И једну, и дру-
гу. То је занимљивије него понављање школских вежби. И
ноге се при томе тако лепо виде. 

Од напора почиње да јој шуми у глави. То се узбуркала
глупава девојачка крв. Крвца-слинца, крвца-слинца... Ве-
черња трава и жбуње, испуштајучи своје мирисе, исто почи-
њу да шуме. И уши почињу да јој шуме, и тај шум се не раз-
ликује од свеопштег брујања. А и гаћице треба да намести. 
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У то као да дисање постаде гласније и забазди на пиво.
Криса не познаје тај мирис и зато и не мисли на њега. Жбу-
ње, цвеће и летња трава и без тога извечери опојно миришу.
Криса у вењаку опет прави свећу на столу, па опет, савивши
ногу у колену, укрућеним прстима додирује колено друге
ноге. Од напора јој подрхтава глава, док кроз рупу на крову
провирује месец. Сасвим жут. Чим се појавио, одмах је по-
чео да се пробија у вењак, као да је Криса црну рупу протр-
љала очевом белом пастом с врха ноге, и одмах све бљесну,
као код оног дечака на свећњаку. Рупа на крову постаје те-
сна, строп тамни од напора, и из њега почиње да лије жуто
злато месечине. Криса опет поправља гаћице. Жбуње закрц-
ка гласније. То је сигурно јеж... јеж-прдеж... и још јаче се
осети пиво... 

Кроз рупицу се улива небеско жуманце, док на столу ле-
шкари девојчица-лењивица, у златним гаћицама, непристој-
но обасјана месинганом луном... 

Да би се тако јако заударало на пиво треба попити пре-
много флаша које меша с водом трговкиња-преваранткиња
што држи дрвени киоск. А да би се толико попило, треба на-
купити на отпаду премного старежа, и кашљући, пресами-
ћен под огромним завежљајем, одвући га код пакосног стар-
ца поред Пушкинове пијаце... 

А онда се крити иза жбуња и гледати Чисменку како се
ваљушка по столу. 

Ако прича крене у том правцу... 

Фебруар–лето 2004. 

С руског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски

* На руском Криса значи Пацов. – Прим. прев. 
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Фјо дор Со ло губ

УЦВЕ љЕ НА ВЕ РЕ НИ ЦА

У ово на ше сви ре по и ту жно вре ме, ка да се ра зно ли кост
жи вот них мо гућ но сти чи ни не ис црп ном, де ша ва ју се сва ко -
ја ка чу да... 

Та ко је не ко ли ко са вре ме них де во ја ка осно ва ло кру жок
чи ја свр ха би се мо гла на зва ти у нај ма њу ру ку ми сте ри о -
зном.

Ка да би у гра ду умро не ки мла дић ко ји ни је  имао ве ре -
ни цу, јед на од чла ни ца кру жо ка обла чи ла би ду бо ку цр ни ну
и пре у зи ма ла на се бе ду жност ожа ло шће не не ве сте. 

Ро ђа ци би се чу дом чу ди ли, по зна ни ци ма ње, али су и
јед ни и дру ги ве ро ва ли да из над све же ра ке леб ди ле па и
сет на тај на.

Кру жо ку је при па да ла и Ни на Алек се јев на Бе со но ва, не
су ви ше ле па али љуп ка де вој ка, ко ју је од не куд мо ри ла до -
са да. У њу су се чак и за љу бљи ва ли – шта и да ра де гим на -
зи јал ци у је ку са зре ва ња – а њој је ипак би ло до сад но. 

И ево, по сле јед не од дру га ри ца, до шао је ред и на Ни ну
да ис пра ти у гроб за го нет ног ве ре ни ка. 

– Сле де ћи је Ваш – ре ко ше јој.
Дру га ри це ко је још ни је иза брао жреб, за ви де ле су јој.

Оне ко је су већ би ле ис пу ни ле сво ју озбиљ ну и ту жну ми си -
ју гле да ле су на њу са ту жним раз у ме ва њем.

То га да на Ни на се вра ти ла ку ћи чуд но уз бу ђе на. Пред
њом су би ли те скоб ни да ни бес по сле ног ту же ња.

Ти шта ла су је муч на пред о се ћа ња, на сва ком ко ра ку су је
вре ба ли на го ве шта ји гу бит ка и по ги би је не ког бли ског.

Ни је ла ко зна ти да вре ме не у мит но ис ти че и да ће уско -
ро умре ти не ко још на ма не по знат али већ мио и драг, и да
ће с њим умре ти и мо гућ ност на ше сре ће...

Ко ли ће то да бу де? И за што им ни је су ђе но да се срет -
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ну пре гра нич не ли ни је гро ба? Мо жда би га она са чу ва ла од
окрут не суд би не...Та ко млад, а смрт га већ вре ба, да би уско -
ро на не ла свој ужа сни уда рац! И не ма ни ког да га спа се...

На мо мен те је Ни на ско ро за ви де ла сво јим дру га ри ца ма
из кру жо ка, ко је су већ сти гле да оба ве тај слат ко-ту жни об -
ред, и са да још са мо ре да ра ди но се цр ни ну. А цр ни на та ко
ле по иде уз њи хо ва ми ла ли ца да се про ла зни ци за у ста вља -
ју да их бо ље осмо тре.

Уна пред се ни шта не мо же зна ти. Тре ба би ти спре ман на
пр ви по зив. За то је Ни на, кри шом од ро ди те ља,  на ба ви ла
це ло куп ну опре му.

Но вац ни је био про блем, спа дао је у рас хо де кру жо ка.
Сва ког ме се ца ску пља ла се чла на ри на, а би ло је и ван ред -
них при хо да, баш као и у дру гим удру же њи ма.

Без об зи ра што ни је би ло те шко ћа око ку по ви не цр ни не,
про блем је пред ста вљао дан ње ног обла че ња. Нај бо ље је
бла го вре ме но на ја ви ти та кву мо гућ ност. А Ни на се због не -
че га устру ча ва ла та квих раз го во ра са сво јом мај ком. 

А и шта да јој ка же? Пра ви ла кру жо ка не до зво ља ва ју да
се от кри ва ју по слов не тај не. Тре ба из ми шља ти и ла га ти, а
то је Ни ни стра но. Од ла га ла је из да на у дан, а за тим од лу -
чи ла да све пре пу сти слу ча ју. Не ка ко ће већ би ти, ми сли ла
је. 

На по кон до не со ше цр ни ну. Ни на је ода бра ла вре ме ка да
мај ка ни је код ку ће – и са кри ла цр ни ну  у сво ју со бу. 

Сва ко ве че би ва ди ла цр ну ха љи ну и ши ри ла је по по сте -
љи. У од но су на бе ли ну со бе све се чи ни ло још стра шни јим.
Ни ни се сте за ло ср це, бу ји це су за су јој те кле из на па ће них
очи ју. На про зо ри ма су ле пр ша ле ла ке за ве си це, у ва за ма је
ми ри са ло цве ће, над за га си то пла вим мо рем плам те ло је за -
ла зе ће сун це. Ду го је пла ка ла. По не кад би обла чи ла ха љи ну
и гле да ла се у огле да ло. Скром ни крој ха љи не, стро ги фа зон
ше ши ра, све јој је та ко ле по при ста ја ло... Пла ка ло јој се још
ви ше. 

Сва ко ју тро би се бу ди ла уз по тај ни страх – да ни је већ
сти гло вре ме оче ки ва не пат ње? Сун це је би ло ви со ко, ба шта
је плам те ла у зла ту, кроз чип ку за ве са пр штао је у очи бли -
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ста ви дан. Том вр то гла вом бу ја њу жи во та Ни на је су прот -
ста вља ла отров но пред о се ћа ње:

– А он, мој дра ги, уско ро ће умре ти!
До ла зи ла би у тр пе за ри ју тмур на, ра се ја на, од у да ра ју ћи

сме те но шћу од сво је ле пр ша ве и све тле ха љи не. 
Ма ти је гле да ла у не до у ми ци и пи та ла:
– Што си мр зо вољ на, Ни ноч ка? Шта те му чи? Шта је то

с то бом?
Ни на је ћу та ла, и за го нет но и ту жно се осме хи ва ла. Се -

да ла је на сво је ме сто за сто лом, ти ха, крот ка, склад но оче -
шља на, са свим на лик на ју на ки њу ро ма на чи ји рас плет не
обе ћа ва сре ћан крај.

Мај ка ни је мо гла да утвр ди шта се то де ша ва. Али је дан -
пут, по сле ве чер њег ча ја, у тре нут ку из не над не искре но сти,
раз не же на ти ши ном бе ле но ћи, уз бу ђе на бо ја ма уда ље ног
ва тро ме та, Ни на се по вер љи во при ви уз мај ку, за пла ка и ре -
че ве о ма ти хо, ис ти чу ћи се на спрам мај чи не ха љи не као не -
ка хар мо нич на, не жна ша ра:

– Та ко ми је те шко на ду ши... Имам пред о се ћа ње да ће се
не што де си ти....не што стра шно...не ка ква не сре ћа.

Мај ка пре тр ну. За гр ли је и по че да јој те па, као ма лом де -
те ту.

– Шта ти је, Ни ноч ка, Бог с то бом, шта би се де си ло. Ти,
де те мо је, не ве руј пред о се ћа њи ма, па ни си ти не ка ква ба ба.
Ко да нас ве ру је у та кве ства ри?

Ни на обри са очи и при твор но мир ним гла сом ре че, осме -
ху ју ћи се:

– У пра ву си, ма ма, и са ма знам да је глу по, али ипак слу -
тим да му пре ти не ка ква опа сност.

– Ко ме то, Ни на? – упи та мај ка. Ма ло се од ма кла – да
осмо три кћер, жми ре ћи си вим, крат ко ви дим очи ма.

– Па мом дра гом, мом ве ре ни ку – од го во ри Ни на плач но. 
– Шта ка жеш? – за пре па сти се мај ка – Ка квом дра гом?

От ку да те би ве ре ник!
– Не мам га – ту жно ће Ни на – не мам, али шта он да.

Пред о се ћам да ћу се за љу би ти у не ког ко ће ми би ти нај дра -
жи на све ту, и да ће он на јед ном умре ти.
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Ту Ни на не у те шно за ри да. Мај ка је, за па ње на, ми ло ва ла
и те ши ла, по ми њу ћи не ка кве ка пи за сми ре ње.

Те ве че ри Ни на ни је ва ди ла цр ни ну, мир но је за спа ла.
Из ју тра, је два отво рив ши очи, за чу ве се ли птич ји цвр кут и
гра ју бра ће. Опет је ско ли ту га.

Сун це је за ла зи ло али је још би ло то пло и све тло. Ни на
је ста ја ла на  пла жи и зу ри ла у мо ре. Око ње су ле те ле не ке
ма ле и бр зе пти це, уз про дор ну, отег ну ту пи ску. Вла жни и
шкри пу та ви обал ски пе сак не жно јој је го ли цао бо са  сто па -
ла. Рав но мер ни та ла си за пљу ски ва ли су оба лу, ква се ћи јој
вит ке, пре пла ну ле но ге. Под из ре зом ла ке ха љи не сло бод но
су се оди за ле гру ди. Ста ја ла је та ко и ма шта ла. Ко ли ће би -
ти он, њен дра ги, ко га ће ис пра ти ти у гроб, и опла ка ти? Ка -
кве ће би ти очи ко је ни ка да не ће ви де ти, усне ко је јој се ни -
ка да не ће осмех ну ти? Он је ни ка да не ће за гр ли ти и ре ћи јој:
„Дра га, во лим те. Дра жа си ми од жи во та“. Пла ка ло јој се
али ни је зна ла за ким. А та ко би уте шно би ло сру ши ти се у
пе сак и ри да ти!

Се ти ла се ју че ра шњег раз го во ра са јед ном од дру га ри ца
о пред сто је ћем дво бо ју кне за Ор дин-Улу со ва и му жа же не
ко ју је овај во лео. По ста јој жао што не мо же да по ђе за ков -
че гом мла дог ле по та на Улу со ва! Али,  он во ли дру гу и сви -
ма у гра ду је по зна та исто ри ја те  дир љи ве, ле пе и не ра зум -
не љу ба ви. љу бав, ако је пра ва, за и ста пре зи ре све пре пре -
ке и иза зи ва и са му смрт. А мо жда овај пут ни је дан од су -
пар ни ка не ће стра да ти, и све ће се срећ но за вр ши ти? Не ка
жи ве, шта је се ти че! 

Пред о се ћа ње је, ме ђу тим, ни је на пу шта ло. Ти ха пат ња
по ста ја ла је још стра сни ја у пур пу ру за ла зе ћег сун ца. Из не -
мо гли, хлад ни зе нит опу сте. 

Ни на се упу ти ку ћи.  Сад јој се пе сак учи ни не при јат но
вла жним. Би јој кри во што је бо са. Би ло је то бре ме не ја сне
мр зо во ље ко је мо ра да се но си. 

Из да ле ка угле да по зна ту при ли ку На та ше Ле шчин ске. 
Ни на се и об ра до ва и упла ши. Ужа сна, оче ки ва на вест?
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До бро се ви де ло, по ужур ба но сти по кре та, да је На та ша
због не че га уз бу ђе на. Да до но си не ку ва жну вест. 

Ни ни се сле ди ше ко ле на и за дрх та ше ру ке. Хте де да по -
тр чи усу срет дру га ри ци али јој ср це та ко за лу па да се за у -
ста ви ла. 

Бук ну ше јој обра зи. Ста ја ла је, скр стив ши ру ке на гру ди -
ма, у не згод ној и чуд ној по зи. Осмех јој бе ше сму шен и не -
ис крен.

Је си ли то ти, На та ша?– упи та сне би вљи во – баш ле по! 
И за ћу та, по ра же на не ис кре но шћу соп стве не ин то на ци -

је.
– Е па, Ни ноч ка – ре че На та ша при ла зе ћи, за ди ха на од

бр зог хо да. 
Има ла је за бри нут из раз. Цр на, раш чу па на ко са, ко ју ви -

ше ни су др жа ле шна ле, ис па ла је ис под слам на тог ше ши ра
с но је вим пе ром, при да ју ћи ње ном пре пла ну лом ли цу не ки
де чач ки рас по ја сан, са мо у ве рен из глед. 

– Да? Умро је? Мој? – ис пре ки да но и упла ше но упи та
Ни на. 

На та ша жи вах но по твр ди. 
– Умро је. И то се, мо жеш ми сли ти, убио. Зар ни је ин те -

ре сант но? Баш имаш сре ће.
Ни на за ри да. Чи ни ла се та ко јад ном и из гу бље ном, са ма

усред пеј за жа про ша ра ног ру жи ча стим и пла вим ре флек си -
ма, у сво јој ма тро ској ха љи ни ци. За ја пу ре на го шћа је те шко
ди са ла од хо да ња на ви со ким пот пе ти ца ма. 

Пла чу ћи, Ни на ти хо упи та:
– Ко је он?
Звук ње ног гла са бе ше та ко та нак и тре пе рав као глас

рас пла ка ног де те та. 
На та ша јој не жно сти ште ру ку.
– Ствар но ми је жао – ре че – ве о ма је млад. Сту дент Ико -

ни ков.
– Убио се?
– Да. Док су ње го ви би ли у лет њи ков цу. До шао је у пра -

зан стан, на пи сао пи сма, лич но их ба цио у по штан ско сан -



ду че, пре но ћио. Из ју тра се убио. Ро ди те љи су сти гли из Па -
влов ска чим су при ми ли пи смо, али би ло је ка сно.  

Ни на је ћу та ла. Тек на до мак ку ће упит но по гле да На та -
шу. Ова ре че у од го вор: 

– Са хра на је пре ко су тра. У Пе тер бур гу.
Сти го ше.
– Ни на, ти пла чеш? – упи та мај ка.
– Умро је – од го во ри Ни на крат ко, су во и ско ро не при ја -

тељ ски. 
– Ко је умро?
Као ско ро увек кад су у пи та њу ста ри је же не, из не над но

по ми ња ње не чи је смр ти упла ши Ни ни ну ма му, као да је не -
ко раз го вет но и мрач но ре као „и ти ћеш умре ти“.

– Ах, ма ма – обрец ну се Ни на – ти ина че не знаш о ко ме
се ра ди.

То за зву ча ско ро сме шно, и це ла си ту а ци ја по ста још
бол ни ја за Ни ну. 

Мај ка се обра ти го шћи:
– Ре ци те ми ма кар Ви, На та ша, ко је то умро? 
На та ша, ски да ју ћи ше шир пред огле да лом, од го ва ра по -

ла ко, тру де ћи се да са вла да уз бу ђе ње:
– Убио се сту дент, наш по зна ник, Ико ни ков. Не зна се

раз лог. Са да је мно го са мо у би ста ва, на жа лост. Та ко млад, и
ни ко не зна за што. Са мо ма ла мо дри ца на сле по оч ни ци, као
да се угру вао. А ли це са свим спо кој но. 

– Идем на са хра ну – од луч но ре че Ни на.
Ма ти се де на сто ли цу. По гле да кћер у не до у ми ци.
– Али, Ни на...
– Не из о став но. За име бо га, не за др жа вај те ме!
На та ша се де уз Алек сан дру Па влов ну и ти хо јој ре че:
– Мо лим Вас, не уз бу ђуј те се. Ја ћу по ћи са њом и би ћу

све вре ме уз њу. 
Ни на се по ву кла у сво ју со бу.
– Шта је то с њом, На та ша, ре ци те ми –  рас пи ти ва ла се

Алек сан дра Па влов на. – Би ла је ло ше рас по ло же на у по -
след ње вре ме. Шта се де ша ва? Ко је тај Ико ни ков?

43



– Је два га по зна јем – прав да ла се На та ша –За и ста не знам
у ка квим су од но си ма би ли њих дво је. 

Ни на убр зо иза ђе у ду бо кој цр ни ни, у ру ка ви ца ма и са
спу ште ним ве лом. Мај ка је за пре па ште но по гле да.

– От ку да ти та цр ни на, Ни на?
– Али, ма ма.
– Ни на, то ни је ни ка кав од го вор. Мо рам да знам. Слу шам

те.
– Ма ма. Не мој ме му чи ти. И без то га ми је те шко. Го во -

ри ла сам ти да пред о се ћам не сре ћу. Умро ми је ве ре ник. Сад
идем. 

То је из го ври ла већ ско ро мир но. 
– Че кај те ма ло, по пиј те ма кар чај. О ка квом од ла ску... –

ус пла хи ре но их је нут ка ла ма ма. 
Он да се  све оду жи ло. Не по треб но пи је ње ча ја, од врат на

за ку ска, звец ка ње ка ши ка, сме ју ље ње бра ће, не по вер љи во
ис пи ти ва ње, све тлост лам пе по ме ша на са пур пу ром уми ру -
ћег сун ца. 

Ни ну об у зе ту га. Не ко ли ко пу та је је два об у зда ва ла је ца -
је. На та ша јој за бри ну то до шап ну:

– Пре ра но по чи њеш. Умо ри ћеш се. Ште ди се за од лу чу -
ју ће тре нут ке. 

– До ста, На та ша, ти ни шта не раз у меш – ср ди тим ша па -
том је од го ва ра ла Ни на. 

Ево их ко нач но у ва го ну. Не ко ли ко слу чај них са пут ни ка
са са о се ћа њем и ди вље њем гле да Ни ну. 

– Да ли си га ти уоп ште по зна ва ла – пи та је На та ша. 
– На рав но да не. 
– Па за што он да пла чеш?
– Зар је ла ко са хра њи ва ти ве ре ни ка?
И од јед ном се на сме ја.
– Не пла чем. Сме јем се.
– А су зе?
– Сме шно ми је до су за.
На та ша се без у спе шно тру ди ла да је уте ши. 
– Баш си ти не ка плач љи ви ца. Мо лим те, кон тро ли ши се.

Још ћеш по ста ти хи сте рич на. Шта ћу он да с то бом?
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По ла ко се смра чи ва ло док су се во зи ле ули ца ма лет њег
гра да. Из ме ђу два обла ка бе лео се ме сец а у во ди ка на ла ње -
гов ти тра ви од раз. У штро по ту пр ља вих ули ца бе ше не што
отров но и по дру гљи во. За си ја ше ра зно бој не лам пи це обли -
жњег свра ти шта, оши ну их по очи ма ша ре ни ло пла ка та на
оро ну лој фа са ди. На пад но оде ве ни по се ти о ци на ди ра ли су
са свих стра на. Као да је не ки не ви дљи ви прст упи рао у ци -
нич ни нат пис: „Јеф тин про вод“. У све му је би ло не ког јад -
ног, зду шног ве се ља по сва ку це ну. Ка ко је то сви ре по! Ка -
ко се ико мо же ве се ли ти док он, млад и леп, ле жи про стре -
ље не гла ве!

Ни на пре но ћи код На та ше. Ту је би ло јед но став ни је не го
код ку ће. На та ша је са мо са оп шти ла:

– Умро јој је ве ре ник. 
Ни ко јој ни је до ди ја вао пи та њи ма, искре но су је жа ли ли.

Це ле но ћи је са ња ла исти, стра шан сан. 
Но ви дан обе ћа вао је ту гу  и му ку. Про бу ди ла се са су за -

ма у очи ма, на ту ђој по сте љи. Сун це, рав но ду шно пре ма зе -
маљ ским пат ња ма, ли зну сво јим пла ме ном про зо ре и зе ле -
ни те пих. Ни на по ми сли: „Од са да ћу це лог жи во та, бу де ћи
се, зна ти да је мој дра ги мр тав“. 

Док се обла чи ла, при ме ти да јој цр ни на до бро сто ји. За -
до вољ но се осмех ну. Жу ри ло јој се до му свог дра гог. На бо -
ре цр ног ве ла па жљи во је спу сти ла пре ко ле пог, пре пла ну -
лог ли ца...

Сте пе ни ште по кој ни ко ве ку ће би ло је у мер ме ру, брон зи,
ста клу, за стр то ме ким ћи ли ми ма. Ње на ту га ће, та ко, до кра -
ја оста ти ле па, не ће је упр ља ти не ки не у глед ни, спо ред ни
улаз из дво ри шта. 

На од мо ри шту пр вог спра та бе лео се по кло пац ков че га.
Ни на по ср ну. Ис под лак та осе ти На та ши ну ру ку и за чу њен
бла ги глас:

– Ону да, Ни на...
За кло ње на ду гим цр ним ве лом, не ви де ћи ни ког, Ни на се

за пу ти у са лу, где је на ви со ком по сто љу, у бе лом ков че гу,
ле жао њен во ље ни.
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Не ко је де лио све ће, из боч них вра та вио се дим кан ди ла.
Ни је би ло мно го све та, па је Ни ни на по ја ва би ла упа дљи ва.
Сви се за чу ди ше ду бо кој цр ни ни и су за ма не по зна те де вој -
ке. 

Ни на се ла га но на кло ни над сан дук. По кров, цве ће, во -
шта но ли це по кој ни ка. Ка ко се стра шно, ка ко хлад но осме -
ху ју мр тве усне! Ка ко су ле де не под че жњи вим усна ма ве ре -
ни це! Не уз вра ћа ју жар ки по љу бац мр тве усне!

Ни на сла бо крик ну. Не ко је узе под ру ку и по мо же јој да
клек не. По че опе ло.

Чу ло се са шап та ва ње ро ђа ка:
– Ко је она?
– Ни ко не зна. 
Не ко се у по ла гла са обра ти На та ши ко ја је ста ја ла крај

ула за:
– Да ли зна те ко је та го спо ђи ца у цр ни ни што та ко пла -

че?
Исто та ко ти хо На та ша од го во ри:
– То је по кој ни ко ва ве ре ни ца.
– Али ни ко је не по зна је.   
– Ту жна је то при ча.
Тад по че ше да пре но се јед но дру гом:
– По кој ни ко ва ве ре ни ца. 
Род би на пр во бе ше у не до у ми ци. А он да сви по ве ро ва ше.

Та дра га и упла ка на де вој ка за све њих по ста де ве ре ни ца
јад ног сту ден та са мо у би це. Осе ћа ли су да из над све га леб ди
не ка ква дир љи ва тај на. У по ре ђе њу са сна жним и не до па -
дљи вим оча ја њем ро ди те ља, са цр ве ни лом очи ју и раш чу па -
ним се дим пра ме њем,  не ма ту га де вој ке чи ни ла се уз ви ше -
ном и див ном.  И сви су да ле ко ви ше жа ли ли њу. Зар се ма -
ло то га де ша ва ме ђу за љу бље ни ма, а он се, ето убио, за у век
осу див ши ње но ср це на ту гу и ка ја ње. 

Ни ну об у зе не што не појм љи во, ја че и од ле по те љу ба ви,
сна жни је и од мра ка смр ти.  Ни на схва ти да је мла дић у ков -
че гу, окру жен ле лу ја вим ми ри сом  и пла ме ним је зич ци ма
кан ди ла, да је он уисти ну њен во ље ни...
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Скр ха на не појм љи вом пат њом она па де пре ко ков че га.
До та че је цр на одо ра све ште ни ка. Она за гњу ри ли це у ру ке
и за ри да, док су над њом ти хо зве ча ли лан чи ћи кан ди ла. Ту -
жно се раз ле же по ја ње. 

Ни на ја сно ви де пред со бом ли це по кој ни ка. Учи ни јој се
као жив. Она се сва уне се у цр те дра гог ли ца, ухва ће не ошт-
рим пам ће њем за љу бље но сти, и рас по зна у њи ма за ве ре -
нич ки миг. 

Опе ло се за вр ши. Ни на оста де са ма, са осе ћа њем не ла го -
де. Зар да оде и оста ви га? По шла је ла га но, ти хо и ту жно,
пра ће на су зним по гле ди ма род би не. На сте пе ни шту се за у -
ста ви ла. Чу ла је ко ра ке иза се бе. Не ко не ја сно пред о се ћа ње
го ври ло јој је да то до ла зе по њу. 

– Го спо ђи це – обра ти јој се јед но упла ка но де вој че – Мо -
ле вас да до ђе те на тре ну так. 

– За што? – бо ја жљи во упи та Ни на. 
– Код њих је пи смо. 
Со ба ри ца је од ве де у го стин ску со бу. Ви де ло се да се по -

ро ди ца упра во вра ти ла из лет њи ков ца. На ме штај је био под
на вла ка ма, рас по ре ђен ко је ка ко, по при вре ме ном рас по ре ду.
Огле да ло је би ло по кри ве но уко со не чим бе лим. 

Ни на по ди же вео са ли ца, из мр ша ве лог од ту ге. Па ће нич -
ки по гле да на се ду же ну ко ја јој кре та ше усу срет. Ме ха нич -
ки при ме ти ве ли ку слич ност са по кој ним си ном. Због не че -
га се чи ни ло да још ко ли ко ју че ова упла ка на же на ни је би -
ла се да. Окре нут про зо ру, скри ва ју ћи из раз ту ге на по но -
сном ли цу, ста ја ше отац, ви сок и ус пра ван. 

– Ви сте нам је ди на не по зна та ов де. И ја ми слим да је
Сер јо жи но пи смо упу ће но баш Ва ма. 

– Не знам – ре че Ни на – за и ста не знам.
И за пла че се. За пла ка и мај ка. 
– Де си ло се та ко из не на да. Че ка ли смо га на ру чак, и од -

јед ном...Ево га то пи смо. Мо ли да га пре да мо го спо ђи ци ко -
ја још ни је би ла код нас. По зна ће мо је по цр ни ни... А мо жда
ће и за пла ка ти. Њој га, пи ше, пре дај те. Ако не до ђе, спа ли -
те га, пи ше, без чи та ња. По ми сли ла сам  да је Ва ма...

Не пре ми шља ју ћи ви ше ни тре на, Ни на ре че:
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– Да, за ме не је. 
Пре бле де и узе пи смо. Шта ли кри је  – пре ко ре или ре чи

љу ба ви и опро шта ја? Ко ве рат јој за шу шта ме ђу пр сти ма.
Док је из вла чи ла пи смо, ми сли су јој се му ње ви то ро ји ле:
„Ако до ђе не ка дру га, пре да ћу јој га. Али не ће до ћи. На пу -
сти ла га је и за бо ра ви ла. То је мо је пи смо! Ме не су му чи ле
зле слут ње у ње го вим пред смрт ним ча со ви ма. Је ди но ако
ствар но до ђе у цр ни ни, и упла ка на пре да ћу јој га“. 

Ро ди те љи су по ње ном ли цу на сто ја ли да од го нет ну стра -
шну тај ну.

Чи та ла је:
Ми ла мо ја, пи шем ти у не ствар ној на ди да ћеш ипак

до ћи и за пла ка ти над мо јим гро бом и ма кар на крат ко

обу ћи цр ни ну за мном. Знам да је то глу пост, па ипак ве -

ру јем у то. Ако до ђеш, пре да ће ти ово пи смо... А ако не до -

ђеш, спа ли ће га. За мо лио сам ма му, а она је од ре чи. Ве ру -

јем да је не ћеш раз о ча ра ти. Ја, ви диш, уми рем. Све се ску -

пи ло. Не кри ви се бе, ми ла мо ја. За наш рас кид сам крив ја

и ни ко дру ги. Као да је из тка ња мог жи во та не ко из ву као

нај ва жни ју нит, све је по че ло да се рас па да. Спо ља сам

остао исти, чак сам се ла тио и не ких по сло ва. Али из ну -

тра сам био смр вљен. Ни је би ло ла ко од лу чи ти се. Не због

мо рал них нор ми или све ти ње људ ског жи во та, а опет, мо -

жда и због то га. Стра шно је и мор бид но. Ја сам бив ши чо -

век (тај из раз сам од не куд украо, али мо же да про ђе). Та -

ко бих же лео да ти ка жем не што ве дро и уми ру ју ће. Ти

ћеш се, мо же би ти,  и на сме ја ти кроз су зе, али не ка – ја

те бе, ми ла, стра шно во лим. Бу ди срећ на, ме не се се ћај

рет ко и без љут ње. А ако би се ти вра ти ла...Али шта ва -

ма жи ви ма зна че по ру ке из гро ба? Па ипак, дра га мо ја,

онај ко ме је да то да жи ви а од ри че се жи во та, пра ва је ху -

ља. Збо гом. Твој Сер геј.  

Ни на вра ти пи смо у ко ве рат. Же ле ла је да оде, да бу де са -
ма, да раз ми сли, да се ис пла че. И већ хте де да кре не кад је
за др жа ше упит ни по гле ди. 

– Шта Вам пи ше Сер јо жа?
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Ни на оћу та. Ни је зна ла шта да ка же. Мај ка на ста ви:
– Схва ти те ужас на ше си ту а ци је. Ми не зна мо за што се

Сер јо жа, за што се...ма кар не што нам ре ци те, ма кар не што! 
Ни на по ми сли: „А шта ако до ђе она пра ва? И бу дем мо -

ра ла да јој пре дам пи смо? Она је та ко ја тре ба све да ис при -
ча“. Па ре че кроз су зе:

–  Не мо гу Вам по мо ћи. Мо рам да ћу тим. 
– Го спо ђи це – ре ско се огла си отац – ми смо мо гли и да

Вам не уру чи мо пи смо. У та квој си ту а ци ји...има ли смо пра -
во да са ми отво ри мо... А ви кри је те...

Ни је до вр шио. Чуд но за је ца. Окре те се. 
Ни на обо ри по глед и ти хо ре че:
– Мо гли сте да про чи та те, али ни сте.
– Ни смо, на рав но – ре че ма ти – Ми ни ка да не чи та мо ту -

ђа пи сма. Али на ша не сре ћа... мо лим Вас, сми луј те се на
нас.

– Са че кај те до су тра – уз вик ну Ни на – су тра ка да га... ка -
да Сер јо жу...

Обе гру ну ше у плач, за гр ље не. Он да мај ка од гур ну Ни ну.
– Ако је он то због Вас, не ће вам Бог да ти сре ће – крик -

ну и иза ђе из со бе је ца ју ћи. Отац бр зо кре те за њом.  Ни на
оста де са ма.

Оста так да на је про ве ла у ко шма ру. Из но ва је иш чи та ва -
ла пи смо и стре пе ла од по ја ве оне дру ге де вој ке. Ни је мо гла
да за ми сли да се ра ста не од дра гог, жур ног ру ко пи са. Са
зеб њом је оче ки ва ла ве че, тре ну так ка да ће са зна ти да ли се
по ја ви ла та зла охо ли ца. До сад ни и вре ли ву кли су се ми ну -
ти сун ча ног да на. Не ка ко по сле под не Ни на се обра ти На та -
ши:

– При ми ти ова кво пи смо ве ли ка је ствар. Ја сам га при -
ми ла. 

Тек сад при ме ти ше нат пис на уза ном зе ле ном ко вер ту:
Уцве ље ној ве ре ни ци. Али она ни је до ла зи ла... Ни је је би ло
ни на ве чер њем по ме ну, ка да је Ни на по ло жи ла бе ли ве ре -
нич ки вен чић крај сан ду ка. Ни је је би ло ни кад су га из но -
си ли... Ни ни на ту га ни је би ла ни чим на ру ше на.
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Ули ца ма рав но ду шног гра да, за ков че гом, по пра шња вој
кал др ми, ишла је Ни на уз ро ди те ље сво га ве ре ни ка. Је дан
еле гант ни про се ди го спо дин во дио ју је под ру ку. Ле по та
ње не ту ге про сти ра ла се вре лим ули ца ма. Умор је још ви ше
кра сио ње ну ту гу. За вре ме об ре да у цр кви са мо је ми сли ла:
„Шта тре ба да учи ним да бих му би ла по во љи? Шта су под -
ра зу ме ва ле оне ре чи љу ба ви и пре ко ра, онај отво ре ни пре -
зир пре ма ма ло ду шно сти на кра ју пи сма?“ Чи ни ло јој се да
зна. Да зна шта тре ба да учи ни, и ка ко да га уте ши.

И по след њи гру мен зе мље ба чен је у ра ку...
Над све жом хум ком сто ји оста ре ла, по ру жне ла мај ка, ко -

ја ни је са чу ва ла си на... Ту је и она ко ју ни је дан пут ни су
угле да ле ње го ве очи, она ко јој се от кри ло ње го во ср це – сла -
бо, зем но ср це чо ве ка ко ји је жу део за ве ли ким под ви гом
али га ни је мо гао из вр ши ти. Гле да ле су јед на на дру гу. Ни -
на ти хо ка за:

– Ју че сте ми ре кли да ми Бог не ће да ти сре ће ако је он
умро због ме не. Бог зна да ту не ма мо је кри ви це. Шта ће ми
сре ћа ако је он у гро бу? Ис пу ни ћу све што ми је за ве штао,
ње го ва љу бав по ста ће мо ја љу бав, ње го ви при ја те љи мо ји
при ја те љи, ње го ва мр жња мо ја мр жња. На сво јим пле ћи ма
из не ћу све оно што га је уби ло....

1908

С ру ског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски 
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Ол га Ко ма ро ва

РОВ КА

Ни ко ни је ни при ме тио ка ко је та си ро ти ца по ра сла. А и
ни је би ла баш си ро ти ца – бе ше то ње на из ми шљо ти на. Је сте
да су јој ро ди те љи би ли ја ко си ро ма шни, али то не зна чи да
их уоп ште ни је би ло. По ра сла је и са оп шти ла:

– Хо ћу да по ста нем ца ре ва же на.
–  А ка ко ћеш то по ста ти? – упи та је мај ка. – Ти, јад на ру -

го би це, ко ја још увек идеш у ис це па ном деч јем ха љет ку, го -
ло гу за, ма да сам ти ку пи ла но ву ха љи ну – па не ка и ни је
баш бог зна ка ква, али је ба рем без ру па и ма сних фле ка – а
и да ла сам за њу  по след њу па ру. Лу до. Не мој да за сме ја ваш
љу де и сра мо тиш ро ди те ље. 

– Уме сто ду ше имам лоп ту од огле да ла – па ка ко он да да
не по ста нем ца ри ца? Ца ру је по треб на си ро ти ца за же ну. Не
тре ба ми но ва ха љи на – зар да но сим оде ћу јеф ти не кро ја -
чи це?  Да пук неш од сме ха, а што се ти че ро ди те ља – не мам
их.

У то се  отац и ма ти рас па ме ти ше и одо ше код сли ка ра по
по моћ, а си ро ти ца узе да гриц ка ја бу ку. Од гри зе пар че и гле -
да ка ко из ја бу ке ка пље сок – сла сни сок – пра во на тра ву.   

Он да се по ја ви ше де ча ци и из мла ти ше је. По са ди ли си -
ро ти цу  на зе мљу, при сло ни ли је  ле ђи ма уз др во. Она рас -
тво ри пе сни цу – још ни је би ла по је ла ја бу ку – и од гри зе но -
во пар че.

– Не мој да  из во диш – ре че је дан од ду шма на ко ји су је
окру жи ва ли – цар се не ће оже ни ти то бом већ мо јом се -
стром. 

– А ко је тво ја се стра?
– Кне же ва кћи. Ето ко.
– Ви диш – за ми шље но ће си ро ти ца, до ди ру ју ћу пр ља вим

пр стом мо дри цу под оком  – она и она ко већ има це лу кне -
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же ви ну – шта ће он да ца ру?  Др жа ва ми нус кне же ви на –  то
је све што јој цар мо же да ти.  Цар мо же да има са мо си ро ма -
шну же ну, ина че ка кав је то цар?

– Па не ка се он да оже ни су сед ном прин це зом. 
– Та ко ће оста ти без иче га. Др жа ва ми нус др жа ва – то тек

ни је ни шта.
– Тво ји ро ди те љи по се ду ју ку ћу.
– Али ја не мам ни шта сем ове ха љи не, па ни она ми не -

ће тре ба ти кад по ста нем ца ри ца. А ро ди те ља уоп ште не мам.
Ја сам си ро ти ца. Раз ми сли те ма ло бо ље. 

Де ча ци раз ми сли ше и отр ча ше да се ту же учи те љу.
– Чуд но – ре че он – ти си из гле да ћак ну та?
– Ни кад ни сте ви де ли си ро ти цу?
– У сва ком слу ча ју ни сам те ни кад ви део у шко ли. 
– Да ли је то шко ла за цар ске ве ре ни це? Да сам ћак ну та,

дав но бих се већ уда ла за ле ка ра.  Шта ће се до го ди ти с на шим
го спо да рем ако ме бу де ли шен? Зар же ли те да се уто пи?

У то нај зад  до тр ча сли кар. Тр чао је та ко бр зо, и за у ста -
вио се та ко на гло, да је ра суо све сво је бо је. Де ча ци узе ше
да их ку пе, че пр ка ју ћи по огри сци ма и се мен ка ма од ви ша -
ња.

– Без ум ни це! Ми ло де те! Мо гу ли да те на сли кам?
– Да се та ко ола ко по тро шим! А шта ће он да оста ти за ца -

ра? Зар цар ско ви со чан ство да се све де на бо ја ма за ма за но
огле да ло? – си ро ти ца се ла ти но ве ја бу ке.

– Слу шај – учи тељ на миг ну на сли ка ра, ко ји се од уз бу -
ђе ња спу стио на тра ву, тик уз ле ву чи зму по ли цај ца на стра -
жи – а зар те не би за до во љио цар ски син?

– Не мој те ме за ма ја ва ти. Ка кав је то цар ако се са њим
све не за вр ша ва? Цар не ма си на. Раз ми сли те. 

Сви раз ми сли ше.
– Па цар ствар но не ма си на. 
– Бо ље иди у дру гу др жа ву – уме ша се по ли ца јац – са мо

ства раш не во ље.  Тра жи се би дру гог ца ра и за лу ђуј га до
ми ле во ље. 

– Гру би ја ну. Ја ов де жи вим. Ме ни тре ба са мо наш го спо -
дар.  А дру гих др жа ва на све ту и не ма. Раз ми сли те.
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Сви раз ми сли ше. 
– Па ствар но не ма. 
– Он да се пре се ли код ме не – пред ло жи сли кар, ко ји је

још увек се део крај но гу чу ва ра по рет ка – не ће мо се вен ча -
ти, а пр вом при ли ком ћеш се уда ти за ца ра.

– Глуп си за све осим за оно за шта си ге ни је.  Сли кар не
мо же да за ме ни ца ра чак ни при вре ме но.  Шта ти ме до би ја -
мо? Има ћу сли ка ра, а то зна чи да ћу од ца ра  до би ти цар ство
без сли ка ра.  Не мој да ме, ова ко си ро ту, вре ђаш.

На два ко ра ка, под гр мом, за се да ли су де мо кра ти.
– Чуј те са мо шта го во ри ова гну сна мо нар хист ки ња! Еј,

па зар је цар го спо дар зе мље?
– На рав но, ува же ни пред сед ни че.
– И ни је те стид да ли жеш под нож је пре сто ла тог мрач -

ног де спо та?
– Ни је. Ја сам ње го ва ве ре ни ца.  
Де мо кра те се увре ди ше и одо ше да сед ни че под дру ги

грм, по да ље одав де. 
– Зар је то ле по – уко ри си ро ти цу учи тељ. 
– Ако по бе де ове блен те, ја ћу за вр ши ти у јав ној ку ћи. 
– За што? – жив ну сли кар.
– Ако је цар ство за јед нич ко, зна чи  да сам и ја.
– Мно го нам па тре баш  – за чу се иза гр ма.
Си ро ти ца зев ну  и на ме сти се да спа ва крај двор ских зи -

ди на. 
Ту се по ја ви ше за ве ре ни ци, по ба ца ше лет ке у го ми лу и,

гла сно труп ка ју ћи но га ма, да до ше се у бег. Сви, укљу чу ју ћи
и по ли цај ца, уто ну ше у чи та ње. Ис по ста ви ло се да под
оним дру гим гр мом се де су ма ну ти ро ди те љи, ко ји су за јед -
но с де мо кра та ма сми сли ли не ку па кост. 

Ују тро се си ро ти ца про бу ди ла и, за ба цив ши гла ву, по гле -
да ла у про зор ко ји се у тај мах рас кри лио, док се из ње га по -
ма ља ла кру ни са на гла ва.  

– Ти си си ро ти ца? – ту жно ће цар.
– На рав но.
– Упа дај.
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И цар ска не ве ста за пло ви пре ма ка пи ји укра ше ној ре зба -
ри ја ма.

– Убу ду ће ће ме окру жи ва ти ле пи пред ме ти – по ми сли –
и не ће ме ти шта ти мо ја зр цал на ду ша. 

Спо та кав ши се о не што, она при ме ти учи те ља под но га -
ма. 

– Шта је сад?
– Де те мо је!  За што је деш лук уве че? То је штет на му шка

на ви ка. Ка ко ће те цар та кву љу би ти?
– Ла жеш, ни сам је ла. Ја је дем са мо ја бу ке.
– Он да зна чи да је то твој при род ни ми рис. Што до ка зу -

је да ти је по ре кло ни ско.
– То је лаж?
– Је сте. А да ни је?
– Је сте? – по ми сли си ро ти ца – а да ни је?
И она по ђе сли ка ру. Овај, угле дав ши је, по бе же. А ма ти

ре че: ов де не што за у да ра на лук... Он да не срећ на ве ре ни ца
оти де на ба зар. Де ча ци су ју ри ли ис пред ње, да упо зо ре на -
род, и ка да је си ро ти ца про ла зи ла ми мо те зги,  љу ди су се
окре та ли од ње, за пу ша ва ју ћи но се ве. «Ла жу?– пи та ла се –
на рав но да ла жу. А шта  ако не ла жу?»

Не да ле ко од пи јач ног тр га,  у јед ној ба ра ци, жи вео је му -
зи чар ко ји је, сви ра ју ћи це лог жи во та  сак со фон, одав но из -
гу био спо соб ност да раз ли ку је ми ри се. Си ро ти ца уђе и се де
на под. 

– Ти са стра не бо ље ви диш. Да ли ла жу  или не?
Му зи чар пру жи си ро ти ци шо љи цу ка фе.
– Ми слим да ла жу. 
– А ако не?
– Хо ћеш ли да те на у чим да сви раш  сак со фон? 
– Не, ма е стро. Не од у зи мај ми му зи ку. Шта ће ми цар -

ство без му зи ке?
– Од  те бе мо же по ста ти од лич на му зи чар ка. Узе ћу те у

сво ју гру пу – би ће то не чу ве ни џез. Осе ћам да си та лен то ва -
на. Па?

– Не мам ја та лен та. Ни че га не мам. Ја сам си ро ти ца. 
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У то кроз про зор уле те ве ли ки ка мен и усмр ти му зи ча ра.
Си ро ти ца од ло жи шо љи цу на сто, узе сак со фон под ми шку
и иза ђе на трем.

Го ми ла је зви жда ла и ма ха ла за ста ва ма с нат пи сом:
«До ле с лу ко вом ца ри цом!» У јед ној ули чи ци де мон -

стран ти су се да ви ли од сме ха, док су отац и мај ка кле ча ли. 
Си ро ти ца за ми шље но ду ну у сак со фон и за пу ти се у

скит њу. До спе ла је у ту ђу зе мљу  и, про на шав ши лов ца у
шу ми, упи та га  да ли је исти на да за у да ра на лук. Али ло -
вац је го во рио на стра ном а она на ма тер њем је зи ку. Стра ни
ло вац ни је раз у мео њен ма тер њи је зик и му са ва си ро ти ца
кре те да ље.  Ни вра ча ра ни је мо гла ни шта да јој ка же.  Та ко
је мо ра ла  да се вра ти у за ви чај.

Са жа лив ши се, при ми ше је на рад у ноћ ни ло кал «Кон -
фу зи ја», пре ко пу та ку ћи це по кој ног му зи ча ра. Као и пре,
има ла је деч ји ха ље так и туђ сак со фон, из ко га је уве че из -
вла чи ла не ка кве чуд не зву ке –  и ов де су је сма тра ли бле са -
вом. Ни је на у чи ла да сви ра, уоста лом ни је ни хте ла – чу ва -
ла је ду шу. И ма ко ли ко је га зда ри ца убе ђи ва ла да, кад је већ
ов де, мо же да за ра ди и с го сти ма – ни је слу ша ла. «Ца ре ва
не ве ста чу ва де ви чан ство» – ша ли ла се га зда ри ца. 

Жу та и ле пљи ва све тлост ли ла је на сто ли ће, ко ји су вре -
ме ном и са ми по ста ли жу ти и ле пљи ви. Си ро ти ца је се де ла
на по ду, кри ју ћи сво је пра зне очи. Од сак со фо на се ни је ра -
ста ја ла. Пи ја ни по е та  пре би рао је по жи ца ма ли ре, по ли ца -
јац је пле сао с нај мла ђом од де во ја ка, сли кар је дав но спу -
стио гла ву на сто. У то сти же не ка кав  кнез и са оп шти да цар
не зна шта ће од ту ге. 

Си ро ти ца уста де и по ђе ка из ла зу, на ста вља ју ћи да ду ва
у сак со фон. Ни ко је ни је за у ста вио. 

– Оста ри ла си – ре че цар. 
Она по твр ди.
– И још увек си си ро ти ца?  Ду го си се ски та ла. А знаш

ли да ти ви ше ни сам цар? Знаш ли да је мо је цар ство ма ло
за твој зр цал ни свет? «Бла же ни ни шчи ду хом...» и ка ко већ
иде да ље. 

– И не ћеш да ме  по љу биш? Зар ти смр дим на лук?
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– Лу до. Не иза зи вај.
Дан и ноћ је пре се де ла си ро ти ца крај двор ског сте пе ни -

шта, гле да ју ћи пра зним очи ма на сво је пр ља ве дла но ве.
Сле де ће но ћи из двор ца се ис кра дао цар. 

– Ку да, ца ре?
– Идем да се уто пим.
– А...
Цар се уда љи, а си ро ти ца се пре тво ри у ров ку – то бе ше

пр во што јој па де на па мет. Ров ка ис ко па ру пу, и по ку ша да
уву че у њу и сак со фон, али ни је ус пе ла, са мо до по ло ви не.
Ту да је про ла зи ла мо на хи ња, са гну ла се и куц ну ла на сак со -
фон. Ров ка по мо ли ши ља ту њу шки цу. 

– Тре ба ло је мо ли ти се Бо гу – ре че мо на хи ња.
– Ко ми ка же!.. – уз вра ти јој    ров ка.

С ру ског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски 
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Олга Комарова

ХЕРЦБРУДЕР

Једино достојно занимање за жену јесте – да воли Хер-
цбрудера.  На свету по свој прилици постоје и други му-
шкарци, али ја их никада нисам видела.  Како сам дошла на
идеју о тој јединствености, нека остане тајна. Вероватно на
свету постоје и друге жене. Оне можда умеју чак и да хода-
ју као мушкарци, мада ми је Херцбрудер објаснио да је то
страшна мана, кад жена има ноге. Херцбрудер каже да је
основна разлика између мушкарца и жене, што мушкарци
имају ноге. Рекао је да ћу, када напуним 16 година, постати
његова супруга. А да имам ноге, дугачке као Херцбрудеро-
ве, била бих виша него сада, виша и од Херцбрудера. Хер-
цбрудер свако јутро одлази некуда и појављује се тек увече.
Питала сам га шта то значи, а он вели да је то ШИПАК.  Не
разумем баш добро шта је ШИПАК, па ми је он објаснио да
од ШИПКА нема ништа простије. Ипак нисам разумела,
Херцбрудер је одвећ паметан. Када добијем ово писмо, сва-
како ћу постати и сама за длаку паметнија.  Јако волим да
примам писма. Увек из њих сазнам нешто ново и занимљи-
во, о Херцбрудеру. Када сам била мала, писала сам и доби-
јала писма у којима се говорило о постојању Херцбрудера.
Потом су уследили описи Херцбрудера. Он има лице –див-
но лице –  један нос, два ока, затим још уши, уста. Када је
Херцбрдуер почео да носи тамне наочари, угледала сам у
тим наочарима свој одраз – сама сам се досетила да је то мој
одраз, јер би, када ја отварам уста, и он исто отварао. Да, за-
боравила сам да кажем да се Херцбрудер понекад смеши.
Још ми је рекао да постоји Бог и Божији свет,  а кад нисам
разумела, он је рекао да је Божији свет ШИПАК. ШИПАК –
то је нешто тек онако. Тако… Питала сам, а шта ја треба да
радим? Херцбрудер је рекао да ја – волим Херцбрудера. Он
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има ноге, и то је дивно. На ноге навлачи ципеле, а у ципеле
сипа суви грашак. Каже да грашак треба свакодневно мења-
ти, баш као и зокне, и зато код куће имамо посебну собу где
се чува велика количина грашка. Херцбрудер каже да сам ја
његова ћерка, сестра и жена, и да је ово његова кућа. Ја не
знам шта то значи, а Херцбрудер каће да то није ШИПАК,
већ скоро молитва. Нисам се усудила да га питам шта је то
молитва, али сам много размишљала о томе и чини ми се
разумела: молитва – није ШИПАК, и значи није Божији
свет. Молитва – није Херцбрудер и нисам ја, а то значи није
мушкарац нити жена. Волим Херцбрудера. Херцбрудер по-
стоји. То је неспорно. Врти ми се у глави кад мислим о то-
ме. И Херцбрудер зна за ШИПАК, сваки дан иде тамо. Ка-
же да тако треба, јер је он мушкарац. Да имам ноге,  па и да
дођем до самих врата, не бих их отварала, јер тамо је ШИ-
ПАК.  Херцбрудер је задовољан са мном, и тврди да сам ја
сама себи довољна (да не заборавим да га питам шта то зна-
чи, мада ни не морам, рекао је то са толико нежности). Све
ствари се некако зову, само ја не, ја сам ја, и готово. Веро-
ватно зато, што ја нисам ствар већ жена. Избројала бих ја
сва та зрна грашка, али умем да бројим само до два: Хер-
цбрудер – 1, ја – 2. Пробала сам тако да бројим: једно зрно
– Херцбрудер, друго – ја итд.  Испало је много Херцбруде-
ра. И много ја. Преостало је једно зрно као вишак, па сам га
обарила и појела. А шта Бог ради –  питала сам. Он јесте –
одговорио је Херцбрудер.  Још ми је рекао једну реч – Ко-
смогонија, и да та реч значи “како и одакле је потекао свет”,
као и да бих ја могла то да му објасним, само када бих се ду-
боко замислила, па ионако немам шта друго да радим. Зар ја
ништа не радим? Па ја волим Херцбрудера. Али одлучила
сам да то чиним истовремено. Да волим Херцбрудера и раз-
мишљам о настанку света.

Бог постоји. И свет је – Божији. Значи, Бог је измислио
свет. У почетку беше ШИПАК. Онда сам настала ја – и та-
ко је саздан свет.  Јер свет настаје тек када се успоставе не-
ки односи. ШИПАК је вечан, и Бог је вечан. Значи, требало
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је и мене измислити,  јер тек у случају да ја постојим, из-
међу Бога и ШИПКА се успоставља неки однос. Истина, не
са мном, јер ја волим Херцбрудера. Само, никако да схва-
тим, шта Херцбрудер има с тим? Да ли је на страни Бога?
Или ШИПКА? Или је уз мене? Да сам ја гора од Херцбруде-
ра зар бих га волела? Биће да је Бог тако замислио – он ко-
ји је, наравно, тако огроман да не може да стане у нашу ку-
ћу, он је створио маленог Херцбрудера,  и навео га да бора-
ви код куће. А једном ми је пала на памет страшна мисао: а
шта ако Херцбрудер није Херцбрудер већ прерушени ШИ-
ПАК?  Тада излази да између Бога и ШИПКА нема никакве
везе, већ само између ШИПКА и мене...Остаје још само на-
да да је ШИПАК – прерушени Бог. Херцбрудер је на ово ре-
као да је то још горе од пантеизма. Можда ћу, кад добијем
ово писмо,   већ знати шта је то пантеизам,  јер ускоро пу-
ним 16 година.

Датум, потпис

П.С.
Волим Херцбрудера.

С руског превела Драгиња Рамадански

Олга КОМАРОВА (1963-1995). Аутор једне једине про-

зне збирке и маленог поетског циклуса. Противно послед-

њој ауторској вољи, њени пријатељи објављују постхумни

зборник Брат срца, с десетак проза. Прича коју објављу-

јемо квинтесенција је њене поетике, која доноси драму ве-

ликог,  рањивог, и непатворено религиозног дара. 
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Ју риј Не чи по рен ко

ДР ВО ДЕ ТИЊ СТВА 

Вр ба. Она се над но си над дво ри штем, као зе ле на фон та на.
Ве тар пре би ра по гран чи ца ма – ко ноп чи ћи ма од из да на ка, као
да упре да зе ле ну мре жу, зâр са шљо ки ца ма. Вр ба шти ти ку ћу
од жар ког сун ца, пре ко зе мље пре ла зе сен ке.

Ку ћа је бе ла, дво спрат ни ца.
Дво ри ште је огром но, као кон ти нент, огра ни чен не рав ном

ли ни јом пло та, шу пом, га ра жом. Зби ја ју се по иви ца ма дво ри -
шта, исту па ју, од сту па ју – и та ко свој обрис ме ња ју спољ не
гра ни це дво ри шта. 

На ве ли ким вру ћи на ма су се ди про во де све вре ме у дво ри -
шту, у лет њим ку хи ња ма. У шу па ма га је пе тло ве, ку ни ће и ћу -
ра не за при плод. 

Из га ра жа се по ма ља ју „вол ге“ – као огром не круп не ри бе
гра бљи ви це са на зу бље ним хлад ња ци ма.

Квоч ке се пр ска ју по дво ри шту, пе тло ви кљу ца ју свој од раз
на хро ми ра ним „зу би ма“ ауто мо би ла, чвор ци са вр бе цвр ку ћу,
раз ле же се пој – на здра вље! 

Из ку хи ња на ди ру уку сни ми ри си – ка да ку ва ју боршч, пр -
же кром пир, или пе ку ја бу ке.

На ула зу у сва ку лет њу ку хи њу ра сте по ја бу ко во др во.
Не зна се да ли је то при ват но др ве ће оних ко ји жи ве у ку -

хи њи, или за јед нич ко?
Оне што ра сту ма ло да ље сам ја сме ло брао, за то што су си -

гур но за јед нич ке. Али ми јед но др во ни је да ва ло ми ра, на ла -
зи ло се на ула зу у лет њу ку хи њу Ан дру ских. На ње му су ја бу -
ке здра ве, окру гле као лоп ти це. Иако ме је Фјо дор Пе тро вич
Ан дру ски кр стио, ни је ми са свим ла год но, ако је по ро ди ца на
дво ри шту, да без пи та ња ис пред њи хо вог но са бе рем ја бу ке. 

За то мо рам да че кам до уве че, док они не оду ку ћи. 
Али и про зо ри њи хо вог ста на та ко ђе гле да ју на дво ри ште,

та ко да се и уве че мо ра све то оба вља ти опре зно – не тре ба
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тре сти др во, не го се ве ша ти на гра не као мај мун и ти хо их
обра ти: као да си про ла зио ту да и слу чај но ти је на гла ву па ла
ја бу ка. Али, она тре ба да се опи па – да ли је зре ла, јер је вр ло
за ни мљи во от кри ти ка да оне са зре ва ју. А оне та ман са зре ва ју
– и са ме па да ју у ру ку. Зна чи да је та ко су ђе но, да је по је дем
баш ја.  

А де ша ва се да нас су се ди са ми по ну де пе че ним ја бу ка ма,
или пе че ним ку ку ру зом, вре лим зр ни ма на жу том кли пу… 

Јед на на ша су сет ка је па ко сна. Она све вре ме па зи на сво је
др во и бро ји ја бу ке. 

То га се баш тре ба се ти ти – бро ја ти ја бу ке на др ве ту! 
А он да, на рав но, жа ли се мом оцу – ко ба ја ги, ваш син опет

„па се“ на на шем др ве ту…
Пр во и пр во: ја ни сам ован, па да па сем! И уоп ште, то је

пи та ње про бле ма тич но:  до бро, да је тет ка са ма по са ди ла ја -
бу ку, али она је на ули ци! И кад про ла зиш по ред ње, ус пут, ти
као да си већ јед но са тим ја бу ка ма. И ја сам, се ћам се, то ја -
бу ко во др во по ли вао из кан те. Кад би ја бу ка би ла иза пло та, то
би већ би ло не што дру го. А ова ко, про ла зиш по ред ње, и сва -
ки час раз ми шљаш: „Ево, ви си ја бу ка.“ А ја не мо гу ду го да
ми слим на јед но те исто – оглу па вим. 

Ево ви си ја бу ка ево ви си ја бу ка ево ви си ја бу ка…
Из тог кру га тре ба не ка ко иза ћи. 
И опет идем пу ти ћем ка ку хи њи и ви дим: ево ти га на!
Ви си…
На рав но, по же лим да је сру шим…
А та тет ка ме па ко сно по сма тра – сум ња на ме не.
Ја због тог по гле да гу бим и по след њу трун ку по што ва ња

пре ма њој, и хо ћу да по је дем ја бу ку, не из чи стог ми ра, не го у
инат њој. 

За то што не во лим ка да љу ди сум ња ју, То је по дло! И оба -
ве зно тре ба ура ди ти то у шта они сум ња ју; ина че се че сто де -
си да они сум ња ју без ика квог раз ло га!

Пр вом ћу при ли ком уве че све да по от ки дам са ње ног др ве -
та.

Дру га је при ча – су сед но дво ри ште. Они има ју пра ви врт:
ста бла ја бу ке, ви шње, дуд, огрозд…
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А по себ но ви шње. Оне се пре ко пло та на ги њу на на шу
стра ну. 

Са оних гра на ко је су на на шој стра ни, ми хра бро кра де мо:
оне су по за ко ну на ше. Али тик до њих та ко ђе ра сту при ма -
мљи ве ви шње, са мо са оне стра не пло та. Кад је то у пи та њу,
са свим је мо гу ће да по сту па мо не пра вил но, ве ре мо се на плот. 

То је не згод но: он се кла ти, за ње га се др жиш са мо но га ма,
јер су ти ру ке вр ло за у зе те…

Су се ди, ко ји су са дру ге стра не пло та, по сти гли су са на ма
до го вор. Раз ба ца ли су ис под пло та по ла ве дра ду ди ња, са мо да
им се не би смо пе ња ли у дво ри ште.

То ја раз у мем! На рав но да ми при ста је мо на та кве усло ве.
Они по ка зу ју да нас ува жа ва ју. Ни је да се са мо де ру иза пло та:

Не пе њи се-ти ко ме го во рим-од мах ћу-да ти-згра бим пан -
та ло не-да их ски нем-и но ге ти-иш чу пам!

Уме сто то га кул тур но го во ре:
Раз у ме мо ва ше му ке: код вас је мно го љу ди, а др ве ћа ма -

ло… 
То је фи но и ди пло мат ски – то ли ко да се по сле уоп ште ни -

сам пе њао у њи хо во дво ри ште због ви ша ња.
Са мо, на рав но, тај до го вор ни је за сва вре ме на – ка да сле -

де ће го ди не са зру ви шње и опет бу де те шко гле да ти их та кве,
тад ће, на рав но, опет мо ра ти да по спу по ла ве дра ду ди ња. 

У про ле ће су се ди по це лом дво ри шту кре шу вр бу.
Из зе мље као гра бу ље, рас кре че но штр чи огром но де бло –

ја га ни сам мо гао об уј ми ти ру ка ма. Све са ду бо ким ви ју га вим
на бо ри ма на ко ри. 

Ко ра са ви ју га ма – као у мо згу. Кад је не ко глуп, ка жу:
имаш ма ло „ви ју га“. На др ве ту је би ло мно го ви ју га. Пре ђеш
ли пр стом – оне са во дом снаб де ве ним за вр ше ци ма, ни ско, до
зе мље су си ве, ду бо ке: као бра зде у по љу, а ка вр ху по ста ју све
пли ће. Ко ра по ста је та ња – и гран чи це на вр ху су са свим тан -
ке, као кле шта код ра ка. Гра не се спу шта ју на до ле – и цео сноп
та квих кле шта-вла си с ду гач ким уским ли сто ви ма спу шта се
ско ро до зе мље. Та ко вр ба са му се бе скри ва. 

Ње но ли шће је са свим сит но – као пер ца на школ ском др -
жа чу за пе ро. По ру бу je на зу бље но, а са уну тра шње стра не
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ли ста – бе ли ча сто на лич је од ме ка них вла ка на: као да је ко ко -
ши је па пер је. Ли шће ли чи и на пти чи ја пер ца. За ни мљи во је:
ако би вр ба за ма ха ла гра на ма, да ли би по ле те ла, или не?

Су се ди се по де блу пе њу на врх, ве ру се по при сло ње ним
ле стви ца ма, се де на гра на ма. Пра ви ба ја, Вит ка Гор ду ка лов, и
пу нач ке де вој чи це Ма ли ше ве, и це ла по ро ди ца Пе чен ко, Пет -
ка Ан дру ски, што под се ћа на Пи но ки ја, и круп на ма дам Ни -
шћен ко, и мој друг, То љик Гор ду ка лов... A пен зи о нер у на шем
„ко лек ти ву“, бив ши пред сед ник Из вр шног ко ми те та Бо ров -
ски, ни је се по пен трао на др во. У плат не ном мун ди ру, ста вив -
ши ру ке иза ле ђа, ста јао је по да ље, баш као па цов ко ји вре ба.
Над зи рао је све, на ре ђи вао.

А оста ли – сви на др ве ту: не што та мо чи стуц ка ју, пе тља ју
се. Час им је јед но по треб но, час дру го – а ме не ју ре:

Дај то, до не си оно!
И ја им до но сим, час но жић, час шраф ци гер, час ме тлу, а

они се та мо вр по ље, ви чу, ни ка ко да утих ну. На јед ном им тре -
ба мо ти ка, кр па, а он да ве дро во де... Са ра зних се гра на раз ле -
жу њи хо ви гла со ви.

За це ло, то је до бро вољ на рад на ак ци ја за уре ђи ва ње дво ри -
шта – сви су се из ку ће по мо ли ли да за че шља ва ју др ве ће.

Та мо, на вр би, има опа сних гне зда – то је не што згу сну то,
не што згње че но, клуп чад. 

Не ко ли ко гран чи ца се за пле те, ис пре пле те, сра сте – и та ко
на ста је то гне здо. У ње му се за др жа ва уве ло ли шће, гран чи це,
ко ра – сав мо гу ћи ста реж и от па ци. Ако га се до мог неш, при -
ђеш бли зу, по тан кој гра ни, ви де ћеш да је зе ле но ра сти ње та -
мо не што по себ но: ли сто ви ни су рав ни, као пер ца, не го су из -
у ви ја ни, згр че ни, са квр га ма и ма сним сјај ним бра да ви ца ма.

И та сва не чист ску пља се у гне здо. То се мо ра опре зно иш -
че шља ти или од се ћи, та ко да се не оште те жи ве здра ве гра не.
Су се ди рас пли ћу ко се др ве та, осло ба ђа ју зе ле не вла си, а гне -
зда ба ца ју до ле, низ др во. А та мо жи ве ма сне ро га те бу бе са
раз дво је ним ре по ви ма, зе ле не бу ве. Мо же ода тле и зми ји ца да
ис ко чи, и шкор пи он: ра зни се ство ро ви та мо скри ва ју, отров -
ни и опа сни, спрем ни да те гриц ну.    
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Али та да се све срећ но за вр ши ло: ни ко ни је из у је дан, ни ко
ни је пао. Др во су за че шља ли – и већ пу зе низ ње га Вит ка, у
чак ши ра ма-ду гим, ду гим, онај што се сви ма под сме ва, Пет ка-
Пи но кио, ра зро ки Ан др ју ши ца, и мој друг То љик Гор ду ка лов.

Окре че ног ста бла – као од ли ка ши ца у бе лој ке це љи ци –
сто ји, улеп ша на на ша Вр ба! 

Али ка ко је то мо гу ће, да су се у про ле ће су се ди пе ња ли на
врх др ве ћа? Мо жда сам то са мо са њао? Али ако сам то и ви -
део ра ни је, у сну, то га се са да се ћам, као да је би ло на ја ви. На -
рав но, вре ме ном се сан и ја ва по ме ша ју – оно га, што се не ка -
да ствар но де си ло, се ћаш се у сну. А на ја ви се се ћаш сно ва.
До ла зи до не ке раз ме не, трам пе, за о кре та...

Че кај ма ло! Ја се тач но се ћам ка ко смо ми раш че шља ва ли та
гне зда. Мо жеш их ле по ви де ти у ра но про ле ће, ка да је ли шће на
др ве ћу још са свим не ја ко, учи ни ти се да је др во на по ла раз го -
ли ће но. Дрх ту љи на ша Вр ба на ве тру у про вид ној ко шу љи ци...
Та да се ја сно ви ди: има ту не чег згу сну тог, згње че ног.

У про ле ће су се су се ди ве ра ли на др во и чи сти ли га од тих
гне зда. Рас пли та ли су их, че пр ка ли по њи ма, од ре зи ва ли их –
и од о зго су на зе мљу па да ли тру ли ко ма ди ћи, гран чи це са бра -
да ви ца ма, уве ло, од зи ме пре о ста ло ли шће... Ми смо све то па -
ли ли на ва три,  а од врат на по ган би ода тле из ми го љи ла, гр чи -
ла се и цр ка ва ла!

Ра ни је су се су се ди уве че оку пља ли ис под др ве та: са мо
лам пу обе се о гра ну – и се де, игра ју до ми не, или, ка ко се то
код нас ка же „уме ћу ја ре“. Ту и де ца тр че – и жи вот се у дво -
ри шту, ка да су ве че ри то пле, про ду жа ва за по ла но ћи. 

Гра не се њи шу, при јат но и спо кој но под том зе ле ном гу -
стом ко сом, а од о зго зве зде про ви ру ју...

Су се ди су углав ном сна жни му шкар ци, у пу ној сна зи – ру -
ко во ди о ци.  Хај’те за ми сли те: РУ КО ВО ДИ ЛАЦ РУД НИ КА.
Та мо у руд ни ку, за до бро на ро да, ра ди ту шта и тма, на хи ља -
де љу ди. Под зе мљом, где за па љи ви га со ви за час мо гу све да
диг ну у ва здух! А ти тре ба да од лу чу јеш као о до ма ћин ству –
и да ис те раш план, и да га још и пре ма шиш. 

А он да су се већ по ја ви ли и чуд ни ру ко во ди о ци – лу та ли -
це ко је су се се ља ка ле, као на род ни пе ва чи. Па они ће да упро -
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па сте сав тај по сао, руд ник ће да уни ште, до ве шће до ха ва ри -
је. Њих и от пу шта ју. Али где их де ну ти? Јер они су ва жни ру -
ко во ди о ци, не мо гу да ко ман ду ју над три ца ма и ку чи на ма: не -
го их пре ба цу ју у дру ги руд ник. А они и та мо све упро па сте.
Та ко да пре ла зе са по ло жа ја на по ло жај – док још има шта да
се уни шти.

Ка да би не ко од ла зио из на ше згра де, сво ју би га ра жу оста -
вљао мом оцу. Та ко да смо ми, иако ни смо ни има ли ко ла, сте -
кли пр во јед ну га ра жу, а он да и дру гу – са мо што се и тре ћа
по ја ви ла ни је, али је то отац од био. У на шем су дво ри шту би -
ле укуп но три га ра же, озбиљ не гра ђе ви не, ка ме не. И за што би
са мо на ма при па да ле? То је већ пре ви ше...

У га ра жа ма је ста јао сто лар ски алат, би ци кли, ту су ле жа -
ли на ба ца ни ча со пи си „Кро ко дил“ и „Зна ње је моћ“, за јед но
са зим ни цом. Го ми ле се мен ки сун цо кре та, пи ра ми де лу бе ни -
ца и ди ња, лук, упле тен у вен це. Ми смо за ла зи ли у га ра жу,
осма тра ли трап, би ра ли за се бе лу бе ни це и ди ње, за ве че ру. 

Али ни ка ко не мо гу да схва тим: да ли је исти на то да су се
су се ди у про ле ће ве ра ли на др во, или ни је? Мо жда сам ја то у
књи зи ви део? По др ве ту ту ма ра ма чор, а ру сал ка на гра на ма
се ди...  Па сам све то пре ба цио на су се де – мо жда је то Ваљ ка
Ма ли ше ва, ко ју је је дан по зна ник на звао по грд ним име ном,
уме сто ру сал ке, и да је ту и дре си ран ма чор-на уч ник... 

Стоп! Тач но, код нас је у дво ри шту по сто јао на уч ник, пре -
да вао је у сред њој шко ли, пре зи ме му је би ло сме шно...

БА ЗИ љЕВ! И сам је ли чио на ма чо ра – са су во ња вим ли -
цем, на о чит – он нам је ис под вр бе чи тао кљи жи цу о го спо да -
ри ци ба кар не пла ни не.

Све се сво ди на то да ни сам ни шта из ми слио, код нас је у
дво ри шту би ло као у Лу ко мор ју. И се тих се, кроз при чу, још
јед не по ро ди це су се да у на шем дво ри шту. Они су и ма чо ра
има ли, ри ђе га, жи вах но га, мр шу ља во га Вас ку. 

Пре зи ме не по сто ји без раз ло га, не до би ја мо га слу чај но.
То је та ква вр ста ре чи, с њом не ко жи ви, мар љи во ра ди. И шта
оно за пра во зна чи – и по ро ди ца је то, и по ко ље ње, и др во –ге -
не а ло ги ја.
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Оно упи са но, спо је ни зву ци ко ји не ко ме зву че за је дљи во и
срод но, као по клик  и ши фра. Уса ђе но у гла ву, про сви ра ло
кроз уши свих пре да ка, пре зи ме окру жа ва чо ве ка, иза зи ва љу -
бав, смех, бо ја зан, зло бу. И та ко је то са сва ким људ ским би -
ћем. По себ на је то реч – и оно се мо ра ти хо по но ви ти, ослу -
шну ти, мо ра му се ис про ба ти укус: ево но вог чо ве ка, а ово му
је пре зи ме...

Код нас је у дво ри шту би ла јед на те та – та што је ја бу ке
бро ја ла, пре зи ва ла се Вдо ви на! Она је, та ко, да би оправ да ла
сво је пре зи ме – му жа из ку ће ис те ра ла. Он  је код нас до ла зио,
жа лио се (та да је та та био де пу тат). Али ка кав ту де пу тат мо -
же да по мог не – кад је же на гу ска? А он да је и кћер сво ју ли -
ши ла му жа: из ба ци ла зе та. Он је, јад ни чак, хо дао по дво ри шту
и пла као. Ја сно је, већ на ро ђе њу ти је су ђе но – пре зи ме ном!

Жи ве, сме њу ју се у на шем дво ри шту по ро ди це, пре зи ме на,
као у ка ле и до ско пу, цев чи ци са отво ром ко ју су ми по кло ни ли
на дан ро ђе ња. Го ми ла ју се мо гу ћи узо ри, не ко се се ли, пре ме -
шта ју се оста ци про шло сти – и сва ка је го ди на као окрет ка ле -
и до ско па. А ви со ко го ре, над ку ћом, над Вр бом, над дво ри -
штем, зве зде се окре ћу укруг. Сто ји у ме сту зве зда се вер ња ча,
окре ће се „ве дро с руч ком“ Ве ли ког ме две да, ску пља зве зда ну
ки шу, да би је у ав гу сту про си па ло с не ба...

Бо ров ски. Ста ри тр бо ња ко ји из гле да шу пљо гла во и мрач -
но... Он је до нео од лу ку да гра на Вр бе за кла ња све тло у ње го -
вом ста ну. Та ко је др во ста ја ло, као да је пру жа ло ру ку ка ку -
ћи, и гран чи це, као пр сти ћи, из ви ја ле су се ка на ма. Ти су ми
се пр сти ћи мно го сви ђа ли, мо жда за то што су ра сли сва ке го -
ди не, као и де ца из на шег дво ри шта. А од ра сле гра не ни су ра -
сле – су ши ле су се и бе ла са ле. Као ко шча та ста ри чи ца ко ја је
ли чи ла на Ка шче ја Бе смрт ног, као Бо ров ски. А из гле дао је све
шу пљо гла ви је и, што је вр ло чуд но, све мрач ни је.

Не ка ко су се су се ди оку пи ли и до го во ри ли се да од ре жу
др ве ту ру ку. А на ма је ње би ло жао – ми смо на њу љу ља шке
ка чи ли, ве ра ли се по њој – она је би ла гип ка као опру га, нас је
љу љу шка ла и у сан уљуљ ки ва ла. 

Од ре за ли су је.
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Др во ни је из др жа ло та кво из вр га ва ње ру глу – тад је по че -
ло да се су ши, као да је уме сто гра не остао уна ка же ни па тр -
љак. 

И по че ло је др во су ве гра не да ба ца на су се де: про др ма
кро шњом ва здух, иза зо ве ве тар, стра шно за шу шти ли шћем –
баш као да до ла зи ки ша. Та ко оно и при зо ве ки шу: су се ди тр -
че по дво ри шту, ски да ју веш, ку хи ње за тва ра ју. А Вр ба као да
за тут њи, сва се раз ма ше и као да не што ба ца: су ве гра не!  На
све стра не!

Као да је на на ше дво ри ште ба че на кле тва – сви су се за ва -
ди ли, по сва ђа ли се. 

Пре ста ли су су се ди да раш че шља ва ју др во, да га до те ру ју,
и ни су се ви ше под њим ни оку пља ли. 

А ми смо чи та ве да не на др ве ту про во ди ли. Ме ђу гра на ма
смо на пра ви ли преч ку, као за пти це. Пре ко да на смо књи ге чи -
та ли, а уве че се игра ли де чи јих ига ра: вр тла ра, или ро ни ла ца.
Ка да би се у дво ри шту смр ка ва ло, ве за ли би смо се за гра ну
ко ноп цем и спу шта ли се до ле. Али се ни смо мо гли уда љи ти
од ста бла – са мо за ду жи ну ко ноп ца. И то на крат ко – опет се
тре ба ло по пе ти на врх гра не, да се на ди ше мо ки се о ни ка. Пр -
во би смо се уз ве ра ли на „пр ву па лу бу“ др ве та – ста бло се ра -
чва ло у два прав ца, а ми смо се, др же ћи се за гра не, пе ња ли
све ви ше – и по са ди ли би смо се, по ре ђа ли, као на ка пе тан ски
мост, на хо ри зон тал ну гип ку гра ну. А не што ви ше од то га –
по чи њао је јар бол, уз ко ји смо се пен тра ли, као да смо пра ви
прав ца ти мор на ри. 

Уве че је до ле су мрач но и ва здух је ле пљив, та ман – као во -
да... Са вр ха се ви ди чи та во дво ри ште – као коп но, ко је се на -
јед ном на шло под во дом. Мно го то га за ни мљи вог има на мор -
ском дну, као у по то ну лој Атлан ти ди: бе тон ске ста зе, као ру -
ше ви не древ них хра мо ва, чуд но ва те ока ме ње не струк ту ре,
тра го ви прет ход не ци ви ли за ци је. Као кад би нас не ко по гле -
дао кроз си ја сет го ди на, из бу ду ћег, но вог све та. 

Су сет ка је, на тре му, чи та ла књи жи цу: НО ВИ СВЕТ – а по -
сле су ис под то га сле ди ле не ка кве број ке.

За ни мљи во – но ви свет и не ка кав број.
Све то ви по бро је ви ма.
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Аааа – то нам ука зу ју на број 1980.
А за што је он НО ВИ – зар ни је већ од сто јао, тре ба ло би да

бу де ста ри.
Ка ква је то не и сти на у са мом на сло ву! Ка кав но ви свет у

1980. го ди ни? 
За ни мљи во би би ло гвир ну ти у књи жи цу...
Ја сам су сет ки дао „По след њи пе даљ“, а за уз врат сам узео

тај НО ВИ СВЕТ.
Кад та мо: бу да ла шти на!
Су сет ка ми је ре кла да по сто је по себ ни ча со пи си за пи сце,

ка ко би би ли об ја вљи ва ни. 
Ја сам се озло је дио: ако су то пра ви пи сци, он да не ка пи шу

књи ге, као што је она о Не зна ли ци или о про фе со ру Ваг не ру.
А ако не мо жеш да на пи шеш не што та ко за ни мљи во – ма ни
се, не мој уза луд по хар ти ји да шкра баш! А има их што пи шу
да се смрт но до са ђу јеш, а сва сло ва бе зна чај на, ја ло ва... 

По ла је ста бла на ше Вр бе уса хло. Из му чи ли су је – те сте -
ром од се кли по ло ви ну, та ко да ни је ли чи ла ни на шта: на сред
дво ри шта штр чи не што го ло и ку со. Та да је др во од жа ло сти
са свим уса хло. Кад су на шу Вр бу са се кли у ко ре ну, и сам по -
глед на то ме сто по стао је бо лан. Он да се та срам на пу стош
сву да ра ши ри ла – осу ши ле се и ја бу ке и ви шње.

А су се ди су се оси па ли. Сти гли су но ви нов ца ти. Као да
ни су би ли ло ши љу ди: она је ра ди ла као учи те љи ца, он као
ин жи њер. А они час на ше ћи лим че, оти рач, ис пред вра та од -
не су, час нам узму ча ше из ку хи ње... Да не по ве ру јеш. Очи -
глед но је: од бес па ри це за стра ни ли. До бро је да нам и пи сма
не пи шу – ту жбе и пот ка зи ва ње. А дру ги су се ди по че ли да пи -
шу: „Услед не за ко ни те рад ње њи ма при па да ју две га ра же ко је
за у зи ма ју нај ве ћи део дво ри шта, и не мо же мо да про стре мо
веш“. Де сет го ди на им га ра же ни су сме та ле, али су, очи то, по -
ра сле, а по на ша ју се као де ри шта, угур су зи јед ни: ви ја ју су се -
де по дво ри шту, и оме та ју, оме та ју про сти ра ње ве ша.

Су се ди су нам на пи са ли пи смо. А ко је пот пи сао? Бо ров -
ски, Ни шћен ко, Ан др ју ша – ско ро сви су пот пи са ли. 

И при ча се ру жно за вр ши ла – га ра же су по лу га ма рас ту ри -
ли, раз ву кли по бе то ну. И дво ри ште се на ше пре тво ри ло у не -
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што кроз шта се про ла зи. Са свих су стра на у ње му ру пе, про -
ма ја – ни је остао ни ка мен на ка ме ну. 

Ја сам оти шао од ку ће и са зна вао сам из пи са ма ка ко се на -
ше дво ри ште уру ша ва ло. Крат ке по се те су би ле као тре нут не
фо то гра фи је: ево др ве та са од се че ном ру ком, ево од ње га
остао је дан па тр љак, ево ру ше ви не га ра же... Он да су про па ли
оста ци пло та – и про стор дво ри шта је бе срам но ого љен – као
у мр твач ни ци, где сту ден ти ме ди ци не пре гле да ју де ло ве те ла
ко је се не кад кре та ло, ди са ло. 

Умр ло је дво ри ште. На шу ку ћу окру жу је мр тав про стор,
пу стош. 

Ка да сам са знао да нам је дво ри ште умр ло – згро зио сам
се. То је зна чи ло да не мам где да се вра тим – и то што сам ја
пом но чу вао у се ћа њу, што сам во лео: др во, пло то ви, га ра же,
шу па – све је про па ло.

Чи ни ми се да се се ћам сва ке не рав ни не на пло ту, ољу ште -
них кро во ва га ра жа на пра вље них од шкриљ ца, хра па вих не -
ис тру га них да са ка у шу па ма... 

Та да сам се за ре као да ћу о то ме пи са ти. 
Ка ко се са вр ше но се ћам све га – и ка ко смо др во у ред до -

во ди ли, ка ко су се су се ди дру жи ли, ка ко смо под вр бу по ста -
вља ли астал, ка ко смо ве ша ли лам пу – игра ли до ми не у дво -
ри шту то ком чи та вих ду гих ве че ри.

И уку са про лећ них ка пи на гран чи ци, и ми ри са пу по ља ка...
Све ћу да ис при чам, ка ко је би ло – и за ту клуп чад, у ко ји -

ма је не чист...
Ни је на ше дво ри ште обич но – у ње му је ру сал ка и ма чор-

на уч ник.
А он да сам за бо ра вио на за кле тву, на мо је дво ри ште – ни -

сам имао ка да да пи шем: по ро ди ца, по сао...
Али ка да сам по гле дао на свет очи ма сво га си на: на тај но -

ви свет сву да уоко ло, ка да сам га упо ре дио са оним што сам
ви део у де тињ ству – осе ћао сам се је зи во.

Опет сам се се тио на ше Вр бе, се тио се су се да – сме шних,
злих, до брих, уобра же них, ша ша вих...

И по но во сам на ја ви ви део: су се ди лиц ка ју Вр бу.
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Она сто ји, као де вој чи ца, овен ча на ки ки ца ма од тан ких
гран чи ца – спре ма се да се уше та пра во у про ле ће.

В(е)рба (ver bum), на ла тин ском зна чи „реч“.
На по чет ку бе ја ше В(е)рба.

Са ру ског пре ве ла Алек сан дра Гру бор

Ју риј Не чи по рен ко (1956) Ро ђен у гра ду на ју гу, у
Ровењкaма, на гра ни ци Укра ји не и Ру си је. 

Док је био де чак по бе ђи вао на олим пи ја да ма из ма те ма ти ке
– а он да се на шао на Мо сков ском др жав ном уни вер зи те ту, где је
ди пло ми рао фи зи ку. Иза брао ка те дру за би о фи зи ку и кре нуо на
док тор ске сту ди је у Ин сти тут за мо ле ку лар ну би о ло ги ју Ру ске
ака де ми је на у ка, где се до да нас ба ви фи зи ком мо ле ку ла ДНК.
Ре зул та ти су об ја вље ни у не ко ли ко де се ти на на уч них чла на ка. 

По чео да пи ше по сле од бра не док тор ске ди сер та ци је. Уче -
ство вао је у ства ра њу клу ба „Цр на ко ки ца“. Пр во „че до“ „Ко ки -
це“ био је ал ма нах Ку ку ри ку, и ту је, у ру бри ци „Нео бич ни
умет ни ци“, пи сао о Кан дин ском, Ма ље ви чу и Ша га лу, и о са -
вре ме ним умет ни ци ма. Све то вре ме је ин стинк тив но по ме рао
гра ни цу из ме ђу де чи је књи жев но сти и оне за од ра сле (због че -
га је био на ме ти кри ти ке); ту не дав но је от крио да у Не мач кој
по сто ји „дво на мен ска“ „де чи је о дра сла“ књи жев ност. 

Глав ни је уред ник де чи јег ча со пи са „Елек трон ске пам пе“
(www.epampa.narod.ru) и електронског часописа „Руски живот“.

До сада објављене дечије књиге:
Дечак са вашара, Живот и дела Николаја Гогоља, Паидеиа,

2009, превод А. Грубор.
Начелник за везу, Арт хаус медиа, Москва, 2010, поновљено

издање 2012, на српски превео Жарко Миленић.  
Помоћник царева, Ломоносов, Живот и дела Михајла

Ломоносова, Московски државни универзитет, Москва, 2011, на
српски превео Владимир Коларић.  

Смејати се и звиждуцкати, Жук, Москва, 2012. (Награда
Сребрни Дељвиг 2013, и награда Јасна Пољана 2013).

Златни петлић (роман-иницијација),Савремена литерату-
ра, Москва, 2014.
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Шандор Тар

ВЕЖБЕ ПРЕЖИВљАВАЊА

Најтеже ми је било да синовима објасним да ми немамо
ништа зато што су наш део украли богаташи. И да то треба да
повратимо. Имам два сина, један иде у осми, други у седми
разред, мада је овај, Ђурика, старији, само што је он два пута
понављао. Ферика би изгледа, могао из цуга да заврши осмо-
летку, мада је и он велики мангуп, више времена проводи на
улици него код куће. А и овај други је исти. Опет, то ме ни не
чуди, на њиховом месту ни ја не бих долазио кући да не мо-
рам. Имамо једноипособан стан, социјалистички, што је то
некад било добро! А сад је већ мали, њима поготово, чак и
овако, кад су они у великој соби, а ја у малој. Скучен, пропао,
запуштен. Треба да се реновира, али од којих пара? Имам и
жену и ћерку од годину и по, знате, све су то некаква деца по
уговору, да бисмо добили од банке, па дечји додатак, па ова-
ква помоћ, па онаква помоћ, све што је могло да се избоксује.
Они су код таште, она их издржава али синове већ није при-
хватила, мала јој је пензија, да не спомињем да ни жена ни ја
нисмо запослени. Прво су мене шутнули на улицу, а пола го-
дине касније и жену, мада колико знам постоји нека уредба,
неки закон, по којем њу не би смели. А други закон каже само
онда ако сама подиже дете, стварно не знам. Али да никако не
ваља, то је јасно. 

Него, да наставим, објаснио сам синовима суштину живо-
та, да смо наиме ми сиромашни зато што има оних који имају
много, а имају много зато што су и наш део стрпали себи у
џеп. Осврните се по школи и видећете да има оних који једу
зимску саламу на великом одмору, носе Адидас, имају мобил-
ни, скуп сат на руци, супер ранчеве, и тако то, ви то боље зна-
те. Јесте, убацио се Ферика, Адидас, па имају вокмен, Бенетон
ранац, мајице, наставио је да набраја називе тих фенси марки,
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шта све не, мајице, кошуље, панталоне, ципеле, нисам могао
ни да запамтим, само још то да у Мек Доналдсу једу и пију,
проводе се по тржним центрима, мултиплекс биоскопима, је-
сам добро рекао? Мултиплекс? Дуго сам мисло да је то нека
врста пластике. А има и оних који немају маунтинбајкове, јер
их аутом довозе и одвозе. А могуће да код куће имају и то. По
Ђурију, са њима чак и наставници друкчије разговарају, они
богами не понављају, иду на приватне часове, на енглески, а
девојке на балет, на плес, постоји и секција за мажореткиње,
али тамо Жужу већ нису примили, мада је лепа и згодна, а и
мајка јој ради тамо, чистачица је. Ето видите, рекао сам им, у
том грму лежи зец. Ваша је несрећа у томе што вас је рода до-
нела овде, а не рецимо на пример у Енглеску, па још у краљев-
ску породицу, или што вам отац није на челу банке или банде. 

Наравно да су већ знали, да су ти покрети мажореткиња
увезени из Америке, заправо институти за образовање курви,
где се малолетне девојчице проституишу, нафракане, уста,
нокти, на рукама, на ногама, свуда, и полуголе дефилују пред
педофилима који балаве на њих. Добро, не баш буквално та-
ко, нормално, али је Ђурика изнео своје мишљење: све су то
курве, само што се још не јебу, али већ једва чекају. Само не с
нама. Знали су и да децу не доносе роде, о томе сам их поду-
чио још кад су били сасвим мали, да не би од другог чули не-
ку будалаштину, данас су већ и попови присутни у школама,
са Богом, Исусом, Библијом и свим тим бајкама, које су нека-
да измислили за себе, како би у име Бога могли да владају чи-
тавим светом. Добро, зло, истина, поштење је оно што они ка-
жу. Добро и зло, праведно, честито и поштено је оно што они
кажу. Тако да је праведно и то што о нама не брине ни Бог, чак
ме не пушта ни да радим. Чак и за то имају објашњење, па ка-
жу, ко тебе каменом, ти њега хлебом. Само што за то ти треба
имати хлеба, а то богами не дају. Па каже, кад те лупе по јед-
ном образу, ти окрени други. Још ми само то фали! Тако бих
га опаучио, да би се дотични простр’о колико је дуг, нарочито
ако би то био поп. Па још каже у зноју лица свог јешћеш хлеб.
Па зноја има, али где да нађем хлеба. Не бих овде да држим
предавање, али по мени, црква је највећа мафија, треба виде-
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ти код католика ту помпу, тај баршун, тај накит, то злато, све,
кад се нагиздају, накинђуре ко за параду.  Ако је Исус посто-
јао, онда је баш такве својевремено избацио из храма, више се
не сећам кога. Па ко је још видео незапосленог попа? Или не-
ког који копа угаљ у руднику? Да копа на врелом сунцу, да оре
и сеје. А ти који то радиш у зноју лица свог, ти ћути и трпи! У
име Бога, то је чаробна реч. Иди у ров и трпи. И немој да се
побуниш, јер лакше је камили проћи кроз иглене уши, него бо-
гатоме ући у царство небеско. Занимљиво да се њима ипак не
жури у царство небеско, јер је њихово оно овде! А за нас је па-
као. 

Разумем се у ове верске ствари, јер сам се ја причестио,
иако то тада није било у моди, напротив! Али отац и мајка су
ми рекли, треба ти то за интелигенцију, за општу културу. На-
бубао сам напамет. Далеко ћу с тим догурати! 

И по овом питању сам просветлио момке, не тим тоном на-
равно, само сам их молио да пазе, да гледају, слушају, нека са-
ми одлуче шта је грех а шта није, и да ли осећају божје прису-
ство у свету, ено им Библије у шпајзу, нека је читају ако хоће,
па после нека после одлуче да ли желе да верују или не. Веро-
вали ви или не, прочитали су је или бар бацили поглед, али за
сада се не ломе око тога, слутим да је то зато што би тада мо-
рали да иду и на веронауку а и тамо би онда морали да уче. А
Ферику је ипак копкало зашто су баш Јевреји били од Бога
изабрани народ? Нисам знао. Ђури је убеђен да је то због то-
га што је и он Јеврејин. Шта да вам кажем, можда има нечег у
томе, али тада сам само зинуо од изненађења. Тако, дакле, сто-
је с вером. Нема везе. Још се могу преобратити и са шездесет
година, има тих секти, ту само треба да се бућнеш у неку ба-
ру и сва злодела ће ти бити опроштена. Ни иначе нису типови
који псују, код нас то није био обичај ни у жениној породици,
понекад би неком излетела по која, али то не може бити тако
велики грех, као рецимо преко ноћи прогнати милион људи
или отпустити њих двесто, као што се десило код нас у фабри-
ци. Јер отишла је у стечај. Тако су рекли. Али ја још никог из
руководства нисам видео на бироу рада. Нити дрежде испред
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фабричке капије као ми, а нико од њих није се изметнуо ни у
бескућника, пошто њих све познајем. А не би ни могли да га
трпе. Чак је могуће, да би такве појели, испекли га и појели.
Али, није реч о томе. 

Док смо полако потрошили све што имамо, видело се да ту
посла бити неће, а режије треба плаћати редовно, а треба и
живети, што већ неће ићи. У данашње време човек попут ме-
не или станује или живи. Рекао сам жени, разговарај са мај-
ком, можда може да нам помогне. Моји су већ умрли, од оног
што сам наследио, што ми је припало, јер било нас је четворо
деце, од тога смо купили стан. Сад је на тебе ред. Ето, тако су
оне доспеле код таште на село. Ретко се виђамо, али то неће
још дуго бити проблем, још мало па неће знати ни ко јој је био
отац. Других проблема немамо, сексуални живот нас и онако
више не занима, из тога би настала читава збрка, само нам још
једно дете фали на грбачи. А и за малу смо се одлучили због
тога што је жена негде чула за материнство као професију. Је-
сте, јесте, али испоставило се само за дете до осам година.
Ако су сва млађа од тога, добијеш мање. Лепо су то смислили!
Шта, после им мајка више не треба, само хонорарно? Но, све-
једно, рекох јој, чим станем на ноге, ти се враћаш. Пробали
смо да ташту намамимо код нас, да је у старости негујемо и
пазимо, јер је удовица, нека прода кућу, и ми ћемо нашу, купи-
ћемо једну већу, у коју бисмо сви стали, а ни она не би била
сама, јер осим моје жене нема више деце. Није дошла. Она ов-
де, у граду, више не би могла да се навикне, радије ће остати
у својој. Шта да кажем? У праву је. Превалила је седамдесету,
не бих ни ја прихватио на њеном месту, и ово је већ велика по-
моћ што је примила своју и моју ћерку,  и сад бар није сама.
Никад није радила, прима мужевљеву пензију, не знам колико,
али не верујем да је много. 

Као што рекох, синове већ није примила, рекла је, велики
су, бучни, неваљали, пуно је муке с њима. Девојчица је ипак
нешто друго. Евентуално у неку установу, предложила је, на
шта сам ја рекао: то не долази у обзир! А ви, дечаци, шта ми-
слите? Само су окретали главу, као да гледају пингпонг и би-
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ли су врло снуждени. После још више, кад смо испратили же-
ну и дете на станицу, док смо се пешице враћали кући, Фери-
ка је чак и упитао, ко ће сад да кува? Насмејао сам се и рекао,
па ја! Није то нека уметност, немојте мислити! Али појести то,
е то ће већ бити подвиг! На то су се већ насмејали, опустили
се, пешачили смо даље, али већ боље расположени, рекао сам
им, синови моји, не бојте се док сам ја ту! Док има за друге,
биће и за нас! Повратићемо свој део! Код куће су одмах хтели
да једу, било је још јутро, питао сам их, шта? Да једемо на пра-
зан стомак? 

На то су се опет насмејали, но пронашли смо неке остатке,
а онда сам видео да у фрижидеру има једна шерпа и у њој су-
па за још два дана. Док се то буде појело, треба да научим да
кувам, о, господе Боже! Има да научим! А има и тих супа из
кесице, јетрене паштете и кромпира. Тиме се пуни желудац.
Јефтиних кобасица, сланине, масти, хлеба. Калорија. 

Једном речју, остали смо тројица, синови и ја, са супом за
два дана у фрижидеру, а у мојој глави море брига. Пре свега,
не дозволити да се клинци сневеселе, највише их волим када
су весели, насмејани, па чак и кад су дрски. Кажем ја њима,
момци, сад смо слободни! Свет је наш, све је дозвољено. Све?
Ферика се одмах ухватио за ту реч, ја му кажем, па добро, ско-
ро све. Увек ћемо се договарати како и шта, и ваша ће увек би-
ти последња. Озбиљно? Озбиљно. А сада хајде за мном. Куда?
Ту, до шпајза. Тамо смо ономад сакрили пар секси часописа
које нам је комшија са горњег спрата дао на чување, да му их
дете случајно не пронађе, па су код мене доспеле и две порно
касете, које иду у видео-рекордер, али ја видео-рекордер ни-
сам имао, нити ме је то занимало. Извукао сам из шпајза та
два или три часописа, ни сам не знам више како су се звали, а
да, Гуза магазин. Клинци су се одмах примили а ја сам почео
да смишљам ратни план. Штедети на свему. Већ сутра отказу-
јем кабловску. Телефон. ТВ нека остане због клинаца. Па во-
да. Водомер сам имао, увео сам га док се још имало. Сутрадан
сам већ кофама теглио воду из смећарника у сутерену, то иде
из заједничког буџета. Воду за купање сам грејао на паушал-
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ном гасу, а ни не треба човек сваки дан да се купа, доста је јед-
ном недељно. У истој води сва тројица, после туширање. Ни
веце не треба повлачити после пишања. Кад већ почне да смр-
ди, донећу воду из сутерена.  Остаје још светло, нећемо га па-
лити ако не мора. У вецеу никада, ту свако напипа свог и го-
тово. Ови станови су пуни прозора и испред зграде гори све-
тло, скинути засторе, завеса нека остане па кад не видимо, он-
да спавамо а и телевизор светли. Знао сам већ и то да ћемо се
по хладном времену, зими, грејати на паушални гас, а не на
централно грејање јер ја и за њега имам свој калориметар,
ономад сам тек уз силна натезања средио да ме одвоје. Пози-
вао сам се на то да постоји оџак, то ћу ја већ некако решити.
Ипак ме терају да платим некакву минималну суму, јер, као,
комшијин зид је топао, греје и мене. Е сад, за паушални гас ће
ми требати грејна решетка бојлера на гас са цревом од најма-
ње десет метара, који ћу да провучем где ја будем хтео. 

Како год да сам рачунао, све су то биле ситне уштеде, али
зрно по зрно, погача,  кажу, мада ја још нисам видео човека ко-
ји је од минималца постао милионер. Ето. Клопа. Јер ипак, је-
сти се мора, поседно моји синови, организам им се развија, не
бих поднео да након неког времена два слабашна, рахитична
детета скапавају крај мене. То би ме убило. Доручак, ручак,
вечера. За њих ужина за преподне, по могућству и за поподне.
Господе Боже! До тада нисам ни приметио колико пута човек
једе! Мислим, нормалан човек, јер било је дана када ја уопште
нисам јео. Само сам пио. Или чак ни то, кад је у фабрици би-
ло повуци-потегни. Али они морају! Меса, меса и још меса!
Доручак је решен, јер сетио сам се да ми је жена рекла да су
јаја најјефтинија. И свака будала може да их спреми. Тако да
се доручак састојао од јаја, кајгане у коју бих удробио хлеб да
буде издашнија, а, кад би се нашло по нижој цени или кад сам
успевао да мазнем,  и од лука и зелене паприке приде. И хле-
ба. Ови у радњи ме знају, рекао сам им дајте ми сувог, јучера-
шњег хлеба, имам неког друга који држи свиње па му треба.
Јефтиније је. Што би га враћали? Договорили смо се. Векна
или две на дан, пошто уз све једемо хлеб. Оперем суви хлеб,
јер то се већ баца, буде блатњав, проспе се нешто на њега, не-
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битно,  ионако треба добро да се натопи, па да се онда убаци
у штедљиву рерну, мало га испечеш и буде као свеж. Упола це-
не, тако смо се погодили. А за промену, јаје на око, прженице,
кувана јаја и литар чаја, од једне кесице, али не да се прелије,
већ да се кува, тако се све извуче из кесице, нарочито ако је
притискам кашиком. 

Ручак је већ био зезнутији, барем два јела, али после пар
дана усталила се пракса, један пензионер са четвртог, госпо-
дин Галант ми је објаснио: две тртице, један батак и један ка-
рабатак. Од батака скувати супу, са пуно зелениша, подучио
ме је како, а тртицу исецкати и направити паприкаш са пуно
тестенине. Само да има пуно сафта, рекао је и био је у праву,
за сафт не треба пуно масти, може да се разблажити и водом,
само добрано зачиниш са пуно лука. Што даје густину. Сито
је. Па кост од крменадле, ређе вратина, три парчета, од једне
гулаш, од остале две шницле, испечене са белим луком, са пу-
но кромпира. За недељу и за празнике. Кувао сам, синови су
се углавном смејали, али јели су јуначки, да не грешим душу.
И подварак је врло економичан, било од кожуре, сланине, па-
пака, кад има јефтиног купуса. Кромпир паприкаш са виршла-
ма, кромпир у свакој прилици, и кувани и печени, за супу, за
ђувеч и тестенине. 

Једном сам правио грашак јер га јако волим, онако како га
је кувала мајка, и успео сам повољно да дођем до једног пако-
вања тако што сам га мазнуо. Само нисам знао тачно како се
кува. Али сам волео да се у њему осећа першун, тако да сам
доста ставио. Оно што нисам знао је да је грашак све тврђи
што се дуже кува. Био је тврд. И ужасно зелен, лоше га је би-
ло гледати. Брзо сам убацио два јајета на око, да га ни не гле-
дам. После сам се сетио, чини ми се да је мајка додавала и бра-
шно. Додао сам мало и ја. На шта је то личило! Клинцима сам,
наравно, морао да кажем шта је то што једу, добро је да знате,
рекао сам им, како бисте у болници могли да кажете шта сте
последње јели. Попадали су од смеха кад сам им испричао чи-
тав процес кувања. И појели су! До последњег зрна! И овако
је укусно, драо се Ђурика, слатки су били и некако им се до-
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падао читав тај вагабундски живот. Главе, шваргле и све што
је јефтино, што сам код куће могао да испечем на мало масти,
с белим луком и бибером. Чварци. Поврће? И сам сâм укапи-
рао да има свежег у контејнеру на пијаци, оно које продавац
не би успео да прода, нити да га врати кући, отпаци или натру-
ли комади, може то да се исецка и уз малу дораду буде јести-
во. Доносио сам кући кесе и кесе пуне кромпира, шаргарепе,
першуна, грашка, јабука, разног воћа, чак и банана. А у јесен
идемо у пабирчење, то је када човек иде по кукурузишту и са-
купља опале клипове који су остали за комбајном. Кукуруз је
веома здрав, хранљив, и свиње се њиме тове. Скувамо га, по-
једемо с нечим или га насуво самељем, од чега се може напра-
вити... бити каша, а даљим млевењем палента са хладним мле-
ком или испечем проју и додам маст са остацима чварака. А
може се мазнути и гомила кромпира, кад се вади, после кише
вире из земље, па додај купус, келерабу и све што остане. Ра-
сути пасуљ покупити зрно по зрно, пипаво је, али ваља се. Ви-
део сам то у детињству, са оцем сам ишао у скупљање, омла-
тили смо раж и пшеницу, испада да је вредело обратити па-
жњу. Све је јестиво, то је прво што човек научи.

И то да се сналази на улици.  Неко је једном рекао, људи,
чистите улице. То мора да је рекао неки велики човек, али има
пуно истине у томе, јер на пример ја своју дозу цигарета наба-
вљам на улици. Али не као бескућници, на крају крајева ја дом
имам, већ облачим радни мантил који ми је остао још из фа-
брике. У рерни се налазио некакав плех, од њега сам помоћу
дршке од портфиша склепао некакву лопату у облику лати-
ничног слова Л, требала је још само метла па сам на аустобу-
ским стајалиштима помео опушке, као службено лице, као
радник градске чистоће. Када би стигао аутобус, дешавало се
да некоме из уста извадим цигарету да је не би бацио на зе-
мљу. Нико се није бунио, видели су радни мантил. Скупљао
сам их у једну кесицу. А из уличних пепељара бих штипаљком
вадио пикавце који делују употребљиво, ни за шта се нисам
сагињао. Код куће сам из ових остатака вадио дуван, јер ни је-
дан нисам стављао у уста, него сам већ извађен дуван мотао.
Дакле ово питање је било решено, цигара сам увек имао. По-
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сле сам се навикао и на то да кувам само за синове, да ја једем
што оставе, ако оставе, али најчешће неку суву храну. Тако
сам се извештио у сувој храни, да бих мгао технолог да будем!
Е, али пиво! Пошто и то волим. И све што је од алкохола. Не
много, никада нисам био пијан, само да ме мало омами, да за-
боравим, да се опустим, да могу да заспим на оном футону, са
којег ми ноге висе чак и када га извучем. Клинцима је био та-
ман, али они сада спавају на француском лежају. У малој соби
смо имали два футона, покушао сам већ да их ставим и један
до другог, па да спавам попреко али ни то није било добро. До-
бро је када је човек поспан па одмах заспи, шта год да му ви-
си. 

Е да, и пиће. Оно је било само моја потреба, не баш насу-
шна, али добро би дошло, но, буџет то није покривао. Па не
могу ваљда паре које дајем синовима за храну да спискам на
пиће. Они још не цугају, штавише, не могу да смисле алкохол,
али полако, открићу им ја те чари, на крају крајева, снага кроз
пиће улази. Пиће ослобађа, човек одмах буде спреман за акци-
ју, нарочито ако га нема. Има код нас на углу једна крчма, од-
лазим тамо откад знам за себе, сви ме знају, стални сам гост.
Сад већ знају и да сам остао на белом хлебу, са троје деце, без
посла. Али, сећају се и времена кад се још имало, када сам
плаћао и курти и мурти, не могу ја сам да пијем, мени треба
друштво, разговор, пријатељи. У то време је барем тако било.
У време када сам у фабрици радио и за свој рачун, дешавало
се да наручим гајбу пива и кажем, ја частим све, на крају кра-
јева, сви су ми пријатељи. И били су. Верујте ви мени, нема
искренијег пријатеља од алкохоличара. И од Цигана. Сад, кад
знају да немам пара, дрекну ми кад пролазим поред крчме, хеј,
друшкане, уђи на час! Имаш телефонски позив! И они плаћа-
ју, џаба им говорим, момци, нећу моћи да вам се одужим, не
љутите се. Не љуте се. Увек плаћа онај који је при парама. Та-
ко је било одувек, јер они се сећају да сам некада ја плаћао, јер
сам имао.

И Цигани. Ево како је то било. Давно-давно беше, излазим
ја из аутобуса, тек што сам пао на испиту из вожње, у попри-
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личном бедаку, кад видим ја, у сусрет ми иду двојица Рома,
мени цигара у устима. Они ме замоле да им дам једну, ја гур-
нем руку у џеп, а тамо још барем десет комада, и ја им онда
кажем, момци, ајде да не бројимо, и дам им све цигаре. Нек
иде живот, кад сам већ љоснуо на испиту. А они ће на то ме-
ни, дођи у Најлон! Вратићемо ти цигаре! Знао сам само да је
Најлон циганска механа у махали, а знао сам и да је код Цига-
на то, ако пређу с тобом на ти, знак пријатељства. Правдао
сам се, јер сам слутио да ће, будем ли сад кренуо да пијем, то
бити катастрофа, али они су наваљивали, шта ти је, није ваљ-
да да се стидиш? Долазе и Ђарме тамо, шта ти је.  Рекао сам
им да сам малопре пао из вожње, у бедаку сам, нека ме оста-
ве на миру. Нису ме оставили. Туга треба да се залије, смеја-
ли су се и већ су ме ухватили за руке, хајде, ми ћемо да те уте-
шимо! И кренем ја са њима. Мора да ми је у глави прорадио
неки лудачки инат, јер када смо ушли у ту, нећу да кажем пр-
љаву, али прилично неуредну механу пуну мува, одмах сам
рекао точиоцу, дај гајбу пива. За све. И точилац је био Ром,
осврнуо се и рекао, овима то неће бити довољно. Добро, ре-
кох, онда две. Али једну до друге! Е, нато су сви праснули у
смех, чуј, две гајбе пива једну до друге. Чуо сам да им је то
прешло у узречицу, кад неко тражи две флаше пива, увек до-
да, једну до друге. Шта да кажем, лепо смо се провеселили, и
од тада, кад ми дође да мало попијем, увек ме пут нанесе и та-
мо. Чим ме примете, одмах ме вуку унутра. И наливају ме. Ја
сам њихов Плави Цига. Понекад донесу и цегер пун меса од-
некуд, кажу, донели им рођаци, треба дуго да се кува, није све-
же. Ја их питам, да није то из бунара са цркотинама? Пошто је
то ту, у близини. Они негодују, ма какви, шта је теби! Ипак, та-
кво месо увек прво испробам на себи, ако је можда ипак ода-
тле узето, далеко било. Истина, не заудара, а на крају крајева
ни пиле или свињу не једемо живе. Цркотина је све што је код
месара. Ништа нам није било од тог меса, ни мени, ни клин-
цима. И њима сам испричао одакле то силно месо. Ништа њих
то није занимало, рекоше да је добро. Укусно. Значи, може би-
ти да смо јели већ псеће, коњско, па можда чак и људско месо
добро зачињено, заљућено, с туршијом. А са Ромима разгова-
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рамо. Воле они то, не затварају уста, мељу, мељу, жале се, али
се и хвале, а ја волим да их слушам. Добри су то људи. И они
су без посла, сви до једног, и по томе смо им слични.

Покушао сам ја да се запослим, није да нисам, да нађем по-
сао, али нигде ничега. Ако си превалио четрдесету, углавном
неће ни да разговарају с тобом. Иначе сам по основној струци
часовничар, и у фабрици су ми поверавали такве инструмен-
те, прецизне ваге и регулаторе са сатним механизмом, било их
је као плеве. Јер часовничари више ником не требају, нема ви-
ше сатова који откуцавају, све је сада на батерије, сав посао се
сад своди на мењање батерија, евентуално наруквице, стака-
ла, и на продају. Нових. И тако, после пар месеци ја одуста-
нем, ја сајџија више бити нећу, то је сигурно. Покушавао сам
приликом пријављивања за посао да кажем да сам нешто дру-
го, на пример, механичар, али и њих има као Кинеза, а ни у
електромеханичарима не оскудевамо. У ходнику бироа за не-
запослене стоје плакати са позивима за преквалификацију,
био сам се пријавио на курс за одржаваоце рачунара, занима-
ла ме та машина, али нису ме предложили, односно нису ме
подржали, а ја нисам могао да плаћам курс. Рекли су ми да
сам стар за то и да је то посао за жене. Неће бити да је тако,
рекао сам им. Јесте ли чули ви већ за NC или CNC машине?
Нисте, јашта. Одакле бисте и чули? Е, на њима практично ра-
де само жене, завршиле школу живота у комунистичкој омла-
дини, и махом су жене партијских руководилаца. А мене су вр-
бовале за неки курс звани клуб тражилаца посла. И то је води-
ла нека бивша омладинка, лично сам је познавао још из вре-
мена кад је била професионална револуционарка, страшно ју
је болело током односа, имала је неке ране тамо доле.

Е, а што је тај клуб тражилаца посла тек био шоу-програм!
Ту те уче како се тражи посао. Ево, на пример, никад не смеш
да кажеш да си незапослен, иако сви знају да јеси, него мораш
да кажеш да си тражилац посла. Каква разлика! И да не сме-
мо да допустимо да нас откаче тако што нам кажу да ће нас те-
лефоном обавестити, него морам да им тражим број, па онда
ја њих да зовем. А шта ако ти не дају број? Па онда да на ула-
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зу треба да обришем ципеле, да не би видели да су прашњаве,
пошто ће одатле одмах закључити да нисам дошао таксијем
или својим колима, него пешке, а то ствара лош утисак. Јер су
и послодавци добили упутство на основу чега да препознају и
оцене кандидате, кажу да у тој брошури и то пише. Да попра-
вим зубе ако су ми пропали, да будем свеже обријан, да се не
знојим итд. А да можда урадим десет склекова пре него што
ме распореде да будем помоћни радник неком зидару? Упиш
живи. Био сам у некој фирми у којој су разговарали с људима,
тако ми је дотични рекао, због тога што има петсто пријав-
љних на четрдесет радних места, и лепо је што сам ја часов-
ничар и механичар, али јесам ли прошао неку преквалифика-
цију, јесам ли учествовао у неком програму? Ни речи није би-
ло о томе кога жели да прими, са каквом струком, за колико, и
све остало. Начисто сам полудео. Рекох му, како нисам, уче-
ствовао сам у програму повећања пениса, налетео сам на
оглас у новинама, и на полугодишњем мерењу кита ми је већ
била толика да би одавде, одозго, допрла до његових уста. А
жена ми управо завршава вечерњи курс за повећање груди,
али тек је стигла до хиљадугодишњих граница Мађарске. Ми-
слио сам да ће укапирати хумор, али није. Шутнуо ме је. 

А на другом месту, у некој фирми за транспорт освежава-
јућих пића нас је све пријављене скупио на гомилу, власник
или шофер, откуд ја знам, није се представио. Неки кудрави
тип. Имао је главу као наш стари пас Чупко, кудраву, с вели-
ким носем и оклембешеним ушима. То је био конкурс распи-
сан у локалним новинама, предузећу за освежавајућа пића по-
требни радници са завршеном матуром. И, довукло се нас сто-
тинак у нешто налик на халу, изађе фрајер, погледа нас и ка-
же, много вас је. Нек се јаве пушачи, у ствари, не, пушачи мо-
гу одмах кући. Лукаво, зар не? Шта се који ђаво производи ов-
де? Експлозив? Да нису нафтне бушотине неке? Нигде бен-
зинске пумпе на видику. Тако да је гро људи одмах отишло. Ја
сам остао, премда сам пушач, али сам слутио да није добро да
то кажем, и ципеле сам обрисао пре него што сам ушао у дво-
риште, ово би требало искористити, помислио сам. Остало
нас је, по мојој процени, двадесетак, али и то је било превише,
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јер кад смо стали у ред, Чупко је кренуо да нас појединачно за-
гледа као на сточном вашару. Али још увек није проговарао ни
речи. Кад је стигао до мене, одмерио ме је. Био сам свеже
обријан, очешљан, у чистим ципелама, са здравим зубима, до-
бро, оним предњим, чак сам се и насмешио да их види. Питао
ме колико ми је година. Ја му кажем. Ви у вашим годинама
овај посао нећете моћи да обављате, каже ми. Што, питам га
ја, шта би требало да се ради? У задњем делу хале стоји гоми-
ла палета, натрпана свакојаким напицима, отприлике до јед-
ног метра висине, али врло густо начичканих, упакованих у
пластичне термоскупљајуће фолије, све по шест, по осам фла-
ша, упро је прстом у њих, то треба товарити, показао је, на па-
лете. Прође ми кроз главу, који ће курац матура за то, па ови-
ма требају физикалци, што нису тако написали у огласу? Ка-
кав црни конкурс! Сад је то у моди, конкурисати за све живо,
још мало па ће и за гробно место морати да се конкурише.
Али, нисам му ништа рекао, већ сам се био научио памети, на-
против, стадох га уверавати, могу ја то, како не бих могао, има
да их носим, те тврде фолије, и по две ако треба. Шта год се
тражи. Добро, хајде онда да вас видимо, рече он, идите и по-
дигните једну палету на једном крају и носите је докле може-
те. 

Коју сте мислили, упитао сам га, а он је одвратио, свејед-
но, ја сам отишао у задњи део хале, скинуо сако, јер и сако сам
имао на себи, не јакну или џемпер као остали, а испод њега
белу кошуљу, сва срећа да кравату нисам ставио. Палету чине
паралелне даске дворедно закуцане за две јаке греде, да би ви-
љушкар могао да забоде виљушке међу њих и тако подигао
све товаре. Доња даска је на бетону, па сам и ја прво тутнуо ру-
ку као виљушку између две даске, и подигао товар, и није био
богзна како тежак, мало га уздигао, па га ухватио испод доње
даске и наставио да га подижем. Из прве сам га подигао до ви-
сине колена. Онда сам се мало одморио, подупро га коленима,
променио хват. Тада је већ са другог краја товара отпало барем
два пакета, то ме је обрадовало, помислио сам, како га будем
подизао све више, почеће и други да отпадају и биће ми све
лакше, на крају ћу га још подићи до моје висине, а дотле једва
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да ће ишта и да остане од товара. Дубоко сам удахнуо, ајмо
сад до висине стомака, али Чупко је већ викао, спустите то!
Спустите то брзо, али пажљиво, још ћете ту све да ми стресе-
те и има да се разбију на бетону! Спуштајте то! На глаткој да-
сци тешко је пронаћи добар хват, не можеш ухватити товар,
држиш га скоро само прстима и длановима клизавим од зноја,
а раде ту и крста, треба се сагињати и то са теретом, све у све-
му, једна рука ми је клизнула, лева, и док сам покушавао да до-
хватим товар, он ми се свом силином сручио на десну руку.
Пригњечио ми је шаку на бетон. Осетио сам и чуо како ми се
прсти крше под теретом, мислио сам да ће ми очи испасти од
бола. 

Нашта је то личило! Моја шака, хоћу рећи. Гомила крвавог
меса, као у касапници. Прекрио сам је сакоом да је не гледам,
јер бих се онесвестио. Враћам се, Чупко ме пита шта се деси-
ло. Кажем му, ваљда сте и сами видели? Подигао сам товар, ви
сте викнули на мене, и ја сам га испустио, на руку. Има ли ов-
де негде воде? Опрао бих руку и гуцнуо мало воде, не осећам
се баш најбоље. То ћете напољу, каже ми он, са вама сам завр-
шио. Огласио се неко од пријављених, неки плавокоси рмпа-
лија, млађи момак, каже, треба звати лекара, несрећа на раду.
А овај и њему махне, напоље. Нисам ја, каже, његов радник,
није његово да о мени брине, на крају крајева, није ме ни за-
послио. Плави је већ кренуо да га одалами, али сам га здравом
шаком шчепао за руку, немој овде, немој пред сведоцима, про-
сиктао сам, напољу ћеш га средити! Мораће и он једном да
изађе одавде! Сачекаћемо, рекао је Плави и запалио цигарету,
и мене је понудио, запалио је још једну и тутнуо ми је у уста,
па смо ишетали са стоваришта. Још тројица-четворица вукла
су се за нама, колико сам видео, сви са цигаретом у устима.
Има једног лепог дана овог идиота да убијем од батина, виде-
ћеш, рекао је Плави већ напољу, на улици, знам како се то ра-
ди. 

Да не дужим сад, јер кад год се тога сетим, осећам бол на
месту где су ми некад били прсти. Пошто су ми на крају два
прста отфикарили, средњи и кажипрст. Али, пре тога смо, ви-
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ше не знам како, скокнули у кафану Дом, ту је била у близи-
ни, Плави је перфектно знао све кафане, тамо ме је одвукао до
тоалета, некако смо опрали шаку, то јест оно што је остало од
ње, па је Плави сипао један деци вотке на њу, а сипао је и у ме-
не и у себе по једну, а онда ми је, ни пет ни шест, нисам још
ни дошао к себи, ишчупао нокте са оба пригњечена прста. Го-
лим рукама. Не кажем, висили су, једва их је нешто држало,
потом је некако изгњечио и месо не би ли добило неки облик,
рекавши ми да је месар, да се разуме у месо, ово би лекар сва-
како скинуо, што пре, то боље. Нисам чак стигао ни да се про-
дерем, толико је брзо све урадио и толико ме је болело. Зави-
ли смо их папирном марамицом, али онда је већ страшно бо-
лело, пулсирало, узалуд и пиће, бол није попуштао. Тако да
сам следећег дана ипак морао да одем код лекара, а одатле у
болницу, и збогом прсти. То је то. И нису их одједном одсекли,
него део по део, три операције за месец дана. 

Али, да се вратим на почетак, сетио сам се тога, јер кад су
синови видели нови изглед моје шаке, Ђурика је одмах питао,
како ћеш ти одсад с овом шаком? Па још десном! И Ферика је
то приметио, а да, нисам још ни рекао, скоро су исти њих дво-
јица, густе косе, дрчни, наочити, пунокрвни дечаци, чак им је
и лице слично, очи им се цакле, и да су хтели, нису могли да
буду превише растужени ситуацијом, пре ће бити да им је би-
ла занимљива. Јер до тада смо већ научили да живимо. Ни од
чега, јер једва да сам добијао неку цркавицу од града, а помоћ
за незапослене је већ одавно била истекла, прихватао сам се
сезонских послова, чистио сам, радио као ђубретар, плевио
баште, вршио утовар код превозника, одлазио на гробље нуде-
ћи се да одржавам гробове, али одатле су ме брзо отерали по-
што сам крао свеже цвеће и венце са нових хумки, скидао са
њих траке са тужним натписима, па продавао цвеће на улазу. 

Цвећари су ме оцинкарили, јесте да и они краду, али ја сам
био нова фаца, ником нисам био потребан. Био сам и разносач
новина, али и ту сам, шта год сам могао, продавао трафикан-
тима упола цене, много је било жалби, није било добити, јер
има новина које вреде четиристо-петсто форинти, па се завр-
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шило тако што су ме и одатле шутнули. Синовима сам обја-
снио све штосеве, утувио сам им у главу, нема шта да мољака-
те, преклињете, просјачите, изволите отети, јер то је наше! То
је наш део! То припада нама! Био сам чврсто решио да их од-
сад васпитавам за живот, за овај живот. 

Шта да кажем? Свидело им се. Испоставило се да они већ
одавно практикују ту струку у школи. Испричали су ми да им
један дечко доноси хлеб и саламу, пошто су му запретили. Та-
ко и треба, а чиме сте му запретили? Тиме да ће га поново ис-
тући. Добро је, рекао сам им, али немојте га убити од батина,
нека се ништа не види на њему. Још нешто ново? Има, како
нема, каже Ферика, за другог смо измислили да је дерпе. Сав
је ко нека девојчица, и ако нам буде доносио клопу, нећемо ни-
коме рећи. Е, свашта! А ја се још чудио, како то да нису глад-
ни, па никад од куће нису понели ништа за ужину. Ипак, ни-
сам разумео како сад то иде. Ђурика ми је објаснио: исписали
смо на зид WC-а, па смо га позвали да погледа. Рекли смо му
и да знамо ко је то написао, и да типови траже паре да не би
ширили причу. Па ко је то био, пита их он? Па ми. Али, ако је
стварно дерпе, онда хајде сад. За добре паре. И већ смо откоп-
чавали шлицеве, али је Норберт, тако се зове, скроз одличан
ђак који довозе Нисан Алмером, побегао главом без обзира,
нисам, нисам, цмиздрео је. Зграбили смо га за шију и рекли,
паре на сунце, или има да га дудлаш. Нисмо озбиљно мисли-
ли, то је била само проба, али од тада нам доноси, не баш сва-
ки дан, али клопу нам даје сваки дан. Скинули смо натпис.
Привремено. Ферика је, заценивши се од смеха, испричао да
је први пут донео два хамбургера, један дао њима, а други сам
прождрао. А ми смо се побунили, какав је то начин да нас дво-
јица једемо један, а ти сам узео цео сендвич за себе? Од тада
стално доноси три комада.

Замислио сам се, мада сам их на прву лопту похвалио, та-
ко се то ради! Отети! Али, у међувремену сам се сетио да ови
момци у тој средини могу још далеко да догурају, можда могу
чак и да се издржавају на рачун осталих. Пара имају, хране
имају. И само они, ђаци знају шта се ту дешава, тај школски
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живот је одраслима, родитељима, потпуна непознаница. Ипак
има будућности за омладину! Радовао сам се. А онда сам, ма-
ло размисливши, рекао Ферики, ти ћеш пасти годину. Ђурика
ће проћи, па ћете у осми разред ићи заједно. А онда нема уче-
ња, него падати, падати док год се може, на крају ће вас иона-
ко пустити, али засад сте на правом месту. Јер бићете крупни-
ји и снажнији од осталих и узимаћете шта год вам се ћефне.
Паре, клопу, све што вам се свиди. А моје је да бринем кућне
бриге. И то им се свидело, хтели су да искоче из своје коже,
нема учења, до јаја! То нам бар иде од руке! Све би то било ле-
по, али сам добио званичан позив да дођем у школу, хоће да
разговарају са мном. Питам клинце, шта је било. Слежу раме-
нима. Ђачке књижице на сунце. Видим, пар пута су им већ
уписали да ми јаве да дођем у школу, само што ми они то ни-
су показали. Никад не гледамо шта нам уписују, правдао се
Ђурика, али сам га умирио. Професорово је да уписује, а на-
ше је да то прочитамо или не прочитамо. Нема потребе за пр-
пом, средићу ја већ тог уписивача. И одем ја. Одмах сам се по-
ставио са висине, немам ја времена да долазим овде, све док
се дете налази на територији школе, ви одговарате за њега, а
не ја. Млађи човек је био, изражавао се опрезно, рекао је да
моји синови тероришу своје другове, узимају им новац и хра-
ну, и многи родитељи су се већ жалили. Могао бих и ја то да
урадим, кажем ја њему. Јер ми немамо шта да једемо. А они
имају. Одакле им? Шта ви мислите? Па отуд што мени узима-
ју! Ништа тај није разумео. А и лоши су ђаци, наставио је, све
саме јединице из скоро свих предмета. Па шта, питао сам га,
ко их учи, ја или ви? Речи су навирале из њега као балега из
краве, те наставничко веће, те мера удаљавања, а шта вам то
значи, хоћете да их избаците на улицу овако неваспитане? Да
скинете одговорност са себе? Чик, то покушајте! Мора да сам
га прострелио погледом, не би ми било први пут, а он ће на то,
добро, до тога можда неће доћи, биће како наставничко веће
одлучи. А ја сам кренуо напоље, са врата сам се још једном
окренуо, запретио му сакатом шаком, и процедио кроз зубе,
боље би вам било да се бавите децом, а не са мном. Јер то је
расизам! Избечено ме је гледао, како то мислите? Тако како ка-
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жем, одговорио сам и оставио га нек размишља да ли сам Је-
врејин или Циганин или можда оба. Јер синови су црни на мај-
ку, али је моја коса плавосмеђа, а и носеви су нам просечни.   

Већ сам рекао да се ја око свега договарам са синовима, као
мушкарац са мушкарцима, па сам им предочио свој најновији
план: пре подне, док се они мангупирају у школи, ја ћу да из-
дајем њихову собу, велику собу, курвама. Или мушкарцима ко-
ји имају с чим и имају с ким, а немају где. За паре. Од тога ће-
мо комотно покрити режију. За један термин, од девет до че-
трнаест сати, изађе девет тура, пет хиљада по особи. Плус ме-
ни да се остави једна флаша пића поред кревета, и да свако
очисти за собом. Са каквим је то само одушевљењем дочека-
но! Ђурика се одмах сетио две своје – пазите сад ово! – две
своје школске другарице! Школске другарице, еј! Које могу
било кад. Па кад ове почињу? А ми? То је Ферика питао, знао
сам ја да више нису деца, да им глас мутира, да онанишу, али
ово, ма не. Па ипак сам рекао, и ви ћете. Али, само поподне и
само за паре. Вама ће да плаћају. И то у мојој соби. То их је
растужило, ооо, то баш није сигурно, рекао је Ђурика. Шта
није сигурно, упитао сам. Па, паре.. Е, онда сам им ја објаснио
да су на овом свету једино паре важне. Нема пријатеља, нема
љубави, нема ничега осим пара. Нема интимизирања ни са
ким. Нека никога не воле, јер све је интерес. Сви хоће само
још више да отму од њих. А женама само треба отац кога ће
моћи да туже. Да се случајно нисте заљубили! Јер то ће брзо
да прође, то је као дуга јебачина, и ето ти већ копилета, а само
си хтео да умочиш. Треба их залудети, узбудити, и када више
не могу да се суздрже, када оне траже, е, онда им рећи, у ду-
говима сам, дугујем, рецимо, хиљаду форинти, и никако ти то
не избија из главе, зато ти не иде. И да ни у шта и никоме не
верују, чак ни онда ако им се диже кита, али добро, за почета-
ко може и бесплатно да се проба. Нека то схвате као тренинг.
Као тренинг, као вежбу да се оспособите да у будућности ту-
цате изгладнеле милионерке, маторке и то, јасно? Одмах су
укапирали, повратићемо оно што је наше, китама ћемо да вра-
тимо све, галамили су, е, такве их волим. 
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А свиђа ми се и што ме је Ферика после силног напада сме-
ха питао, а је ли, тата, кад си нас правио, да ли си и ти само
хтео да туцаш? Уффф. Е, рекао сам им да то није тако једно-
ставно. Друга су времена била. Умешао се Ђурика, мора да је
већ нешто нањушио, питао ме је, треб’о ти је кредит, је л’? Ко-
ји се даје само ако имаш дете! Нисам имао куд, шта има да та-
јим пред синовима, тако је, признао сам. Немојте се љутити,
али кунем вам се Богом јединим да се нисам покајао. Обја-
снио сам им да кад човек прави дете не зна нашта ће то изаћи,
не зна чак ни да га је направио. Али, када се роди и почне да
расте, да се развија, то је већ друга ситуација. Ферика се пра-
вио као да не зна шта да пита, а онда је на једвите јаде проце-
дио, и, шта сад? Туцао си, и ево нас. И? Грозна ситуација је би-
ла, нисам знао шта да им кажем, на крају сам изустио, ја вас
волим, радује ме што постојите, шта бих ја без вас? Па, шта
би ти без нас? То је Ђурика питао, ништа, могао би да издаш
и другу собу курвама. Ма не, рекао сам. Уххх, ала је тешко
расправљати се са двојицом пубертетлија, кад год су они били
у праву, није ми било друге него да им признам, у праву сте,
мислите о мени шта год хоћете. Говно сам, ђубре сам, али во-
лео сам вашу мајку, требале су ми паре и за стан и све остало.
Ето, тако сте ви настали. И схватам вашу сумњичавост, не мо-
рате ме волети због тога, нема разлога да ме волите, а када вам
будем засметао, избаците ме одавде, стан је ваш, на крају кра-
јева, зато сте се родили, такав је живот. Ишчекивао сам шта ће
бити сад, стварно сам био убеђен да ће ме после свега избаци-
ти, али то се није десило. Погледали су један у другог, а онда
у мене, ма какво избацивање, рекао је Ђурика, па ко ће онда
да кува? Да чисти? Шта би с нама било? А и фале ти два пр-
ста, могао би да одеш у инвалидску пензију, и то су паре!

Имао је право мали! Али, откуд ови клинци знају све то?

Е, видите, то је то, прогунђао сам. Мени то, је ли, није па-
ло на памет, рекох, знате ли ви да ништа од мене не би било
када вас не би било? Али, прво ћу средити то са собама, по-
што мало каснимо са плаћањем режије. Да не дужим, стан је
почео да функционише као место за рандевуе, интересовање
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је постојало. Мада сам само у крчми разгласио вест, већ после
недељу дана сам померио почетак радног времена на осам са-
ти, што је било довољно за чак три туре. Ускоро смо почели да
зарађујемо. Јели смо, пили. Не тртице. Претплатио сам их за
ручак у једној гостионици. Дневни мени. Нисам могао жену
да враћам кући, јер онда је свему крај. Има времена. Инвалид-
ска пензија ме више и није занимала, пошто сам у међувреме-
ну сазнао да би за то требало пуно новца. Јер на свакој степе-
ници процедуре ваља неког подмитити, а тарифе су утврђене.
Најскупљи је шездесетдвопроцентни, тотални инвалидитет,
тристо хиљада форинти. Али, може се купити, само је потре-
бан посредник који ће све да смуља, он те свуда вода, он пре-
даје паре, ти се практично не срећеш ни са ким, његов проце-
нат је двадесет хиљада. И упознали су ме с једним, али кад
сам чуо износ, рекао сам, не. А собу нису користиле којекакве
скитнице, него ситуирана господа и њихов накот. Свакаквих је
било. Практично им је било да у радно време могу да омасте
брке, службени пут у Пешту је, рецимо, био добар алиби. Ни
слутити ниси могао какви ће све типови са скупим аутомоби-
лима да се паркирају пред кућом. Или се опрезно искрадати из
аутобуса, док се осврћу лево и десно. 

Једном се чак и Плави јавио, срели смо се у крчми, тамо
сам проводио време, кући нисам могао да идем, стан је био за-
узет. Погледао ми је шаку и рекао, добро обављен посао, мо-
ра да је добар месар радио. А онда је извадио педесет хиљада
форинти и пружио ми их. Ма дај, за тебе је стан бесплатан, ре-
кох му, али је вртео главом. Каже, има он где, али срео је Чуп-
ка, он ти ово шаље с љубављу. Остао сам без текста, а он је на-
ставио: мало сам га испребијао, а онда му подробно предочио
како вадим кости из говедине након што је моторном тестером
расечем на пола. Говедо већ имам, а имам и моторну тестеру,
а и станујем ту у близини, радим код куће. Има да ми плати
или жив одатле неће изаћи, а његово месо ће ми послужити
као надев, нема шансе да га ико пронађе. А кости ћу му скрц-
кати и има да га поједу пси. При руци је имао само педесет хи-
љада и нешто ситнине, али сад видим да су ти скинули два пр-
ста, тако да ти следује још. Богами, рекох му, средњи ми је био
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најважнији прст, добро смо се исмејали, напили се и подели-
ли паре. Није их прихватио. Рекао је да ће ми се јавити ако бу-
де у стисци, али да је засад подмирен. Уградио се у бизнис са
шверцом цигарета, није лоше, каже, једино што мора рано да
се устаје. 

Прочуло се за стан, почео сам већ и резервације да примам
да би се избегла гужва, у чему су ми, у то сам с разлогом сум-
њао, и синови припомогли. Они засад још нису довели нико-
га, само су сањарили. Рекао сам им да није хитно. А ако неко
и дође са вама, куртони су у ормару. Бар двадесет комада, ја
сам их ставио тамо. Али најсигурније је да само напушавате,
онда неће бити деце. Видели сте у оном часопису како се то
ради. Немојте се секирати што она не ужива, важно је да вама
буде добро. А после, кад вам попусти напетост, више вам и не
треба, само је шутнете, нек иде кући да спава. Вратиће се оне
кад-тад, видећете, и има да плате, само да се коначно појебу са
вама, да уживају. Зато је ту куртон, али ви их онда више неће-
те желети, јер ко хоће да се љуби са таквом женом? Која је већ
штошта ставила у уста. Ђурикино лице се уозбиљило, занима-
ло га је шта би било да си и ти нашу мајку само у уста, да са-
мо теби буде лепо. Уффф, мало је фалило да попиздим. Сине,
рекох му, како не схваташ, друга су то времена била, ја са њом
нисам тражио само задовољство, волео сам је, хтео сам поро-
дицу, стан, а можда Трабант! Ето! Хтео сам да имам породи-
цу, да ми се ви родите, јер то је нормално! У то време човек је
одслужио војску, оженио се и направио децу, тако је то ишло,
онај ко то није радио није ни био мушкарац, капирате? Али,
данас више није тако! Нема се пара! А видите и шта је остало
од силне љубави! Једва се крпимо!

Дубоко сам удахнуо и рекао им, да могу, опет бих се оже-
нио вашом мајком и опет бих вас направио, сто посто. Толико
сам желео да имамо дете. Нас двоје. Али, вас већ васпитавам
за нова времена, фамилија више није у моди, деца више нису
ин, само се новац рачуна! Децу да правиш! Коме, бре, овима?
Да буду њихови робови? Значи, нема стајања, утерујте све што
нам припада. Јер припада нама доста, и ретроактивно. Капи-
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рате? Капирали су. И радили, немилосрдно. И видео-рекордер
смо набавили, однели су неку фабричку кутију пуну старуди-
је у један сервис, искористили комешање и гужву и изнели
другу кутију уз објашњење да су се премислили, заборавили
су гарантни лист, донеће га касније. Те кутије изгледају тотал-
но исто, с том разликом што је у овој коју су донели кући био
и један видео-рекордер. Осим тога, обојица желе да буду по-
лицајци. То није добро, казао сам им, за то вам треба матура.
Тај папир може да се купи, рекао је Ђурика, кад дође време. А
са униформом се може све, претеривао је Ферика. Зачудио сам
се, па ови су стварно већ израсли у праве мангупе. Ипак је до-
бра ова реформа школства или шта већ. Ови клинци већ знају
више од мене. А то је добро, пошто сам већ давно одлучио,
има да направим гангстере од њих у овом гангстерском свету.
Добро напредују. Нисам ја први почео. 

Превели са мађарског: Марина Вукадиновић, Ана Балог,
Јелена Богићевић, Сандра Буљановић и Марко Чудић. Струч-
ни консултант: Ласло Паточ

Напомена: превод је настао у склопу српског семинара
одржаног у септембру 2015. године у Мађарској кући прево-
дилаца у Балатонфиреду (Magyar Fordítóház Alapítvány,
Balatonfüred), на којем су учествовали студенти и сарадници
Катедре за хунгарологију Филололошког факултета Универ-
зитета у Београду. Руководилац пројекта био је Марко Чудић. 

Белешка о аутору

Шандор Тар (Tar Sándor) рођен је 1941. године у месту
Хајдушамшон код Дебрецена. По занимању је био механи-
чар, радио је преко тридесет година у дебреценској фабри-
ци медицинске опреме. Критика га сматра једним од најве-
ћих мајстора кратких прозних форми. Његове приповетке,
социографије и кратки романи преведени су на неколико је-
зика. Тарови текстови одударају од основног тока савреме-
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ног мађарског прозног израза, јер се чврсто везују за социо-
графску књижевну традицију. Списатељске теме он црпи из
свог света, из света радника и сељака. Јунаци су му најче-
шће сиромашни људи са маргине друштва који живе на иви-
ци егзистенције. Био је изузетно критичан како према дик-
татури и једноумљу комунистичког система, тако и према
посткомунистичком, транзиционом друштву опште неправ-
де и поремећених друштвених вредности. Његове приче
имају строгу, промишљену композицију, а једну од највећих
вредности његовог стваралаштва чини језик, тај својеврстан
амалгам различитих регионалних и социјалних дијалеката.
Шандора Тара изузетно су ценили његови савременици, да-
нас класици мађарске књижевности. Писац Адам Бодор је
рекао: „Шандор Тар је остао у оном миљеу који су његови
савременици постепено напуштали. Он још зна због чега у
крчм,и изненада завлада тишина.“ Песник Ђерђ петри рекао
је о њему: „У Мађарској су се у последње време намножили
’писци’. Пропорционално томе, смањивао се број оних који
знају да пишу. Шандор Тар спада у те малобројне изузетке.“
Иронијом судбине, откривено је да је шандор Тар годинама
био комунистички доупник у фабрици у којој је радио. Те-
шко је поднео нападе који су стизали са свих страна. Здра-
вље му је тада озбиљно нарушено. Смрт га је задесила у ње-
говом стану, 2004. године.

Овде преведена прича је из његове последње збирке, Az

alku (Погодба) из 2004. године. 
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Атила Балаж

ТА МО ГДЕ НЕ СТА ЈУ ВО ЗО ВИ 
(игри ца) 

Па ху ље ко је јед на за дру гом па да ју по тре па ви ца ма мла -
дог и по ма ло жен стве ног му шког ли ца. Мом чић има по ду жу
ко су; ка ко се ка дар отва ра, ви ди мо да се ди у ин ва лид ским
ко ли ци ма, и то усред не ке шу ме. При ме ном круп ног пла на,
при ме ћу је мо да су ко ли ца ве за на лан цем за де бе ло ста бло,
за ка тан че на, и да у ка тан цу не ма кљу ча. Мла дић се не ми че,
док га снег по ла ко пре кри ва. Не ре а гу је на зло слут но грак -
та ње вра на. Је два при мет но се тр за тек кад се од не куд из да -
љи не за чу је звук ло ко мо ти ве. По што по ку ша да се по кре не,
на пре жу ћи це ло те ло, на глим по кре том ру ке се из вр ће из ко -
ли ца.  

Ру шев на згра да, тач ни је оро ну ла же ле знич ка ста ни ца ко -
ја пам ти и бо ље да не. Ши не ко је про ла зе ис пред ње, још
увек су бли ста ве, по њи ма се ви ди да ово и ни је не ки спо -
ред ни, сле пи ко ло сек. Ста нич на вра та су за ко ва на да ска ма,
че ка о ни ца звр ји пра зна. Сва је у пра ши ни, по сву да па у чи на,
раз би је но ста кло, осу шен из мет; улу бљен под одав но је по -
сут отро вом за па цо ве. Ниг де ни ког, глу ва ти ши на. Ма ло да -
ље је тор за сто ку, са сру ше ним бе тон ским кор ла том, хр па
до не пре по зна тљи во сти оче ру па них, дав но не ко ри шће них
ма ши на и ве ли ка го ми ла же ле знич ких пра го ва, са ка тра ном
и из у ви ја ним жи ца ма. Огром на, из ви то пе ре на цир ку лар на
те сте ра. Да ске ни су ста ре, ско ро да им се мо же осе ти ти ка -
рак те ри сти чан ми рис, чак би се мо гло ре ћи да су са свим
све же. Док је ов де све за мр ло, ко рак да ље од ви ја се не ка кав
жи вот. Про зе бло кво ца ју ћи, жи ви на че пр ка по бла ту. Огла -
ша ва се пас, му че кра ва. Не ко као да се баш сад обре цу је
жен ским гла сом, звец ка ју ћи кан том. Те че сва ко днев ни жи -
вот. 
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По за ди – ма ло да ље од ста ни це – на ла зи се ду гач ка, та -
ко ђе оро ну ла, ни ска згра да, са не ко ли ко про зо ра. По не ко
раз би је но ок но за ме ње но је ра за пе том пла стич ном фо ли јом
од вре ће за ве штач ко ђу бри во, за ко ва ном на тру ле окви ре, са
по не где још чи тљи вим нат пи сом: Pannonia. На вра ти ма, ве -
ро ват но у де лу где жи ве љу ди, ви си кли ма ва ре за, на кро ву
окр ње ни цре по ви, на дим ња ку пра зно, угље ни са но гне здо
ро де. По ред дим ња ка се кла ти ста ра ан те на, тач ни је не ка кав
про вод ник са до тра ја лом изо ла ци јом, са још не ко ли ко жи ца
не по зна те на ме не, ко је штр че на све стра не. До ле је пањ са
се ки ром, по ки сла др ве на ска ла ме ри ја, и то ме при ме рен
иштра па ци ран би цикл, на сло њен на му са ви зид, за из ра зи -
том зад њом осми цом, и кр љет ци ма лам пе. Иза згра де је бу -
њи ште, на чи јем вр ху се ко чо пе ри пе тао. Ис кре ћу ћи гла ву,
он по сма тра олов но си ви не бе ски свод, жмир ка ју ћи од сне -
жне кру пе ко ја га за си па са ви си не, да би ко нач но усме рио
па жњу на свој пер на ти ха рем, ко ји че пр ка и кљуц ка у бла ту,
га ца ју ћи по ло кви ца ма. Отре са на бре клу, као крв цр ве ну
кре сту, на мах се удво стру чи, ис ту ри гру ди, за кре шти про -
дор но и ра то бор но, и исто вре ме но се као стре ла сту шти низ
го ми лу ба ле ге ко ја се ди ми, не би ли зду шно при че пио иза -
бра ни цу, ко ја тек фор ме ра ди пра ви не ко ли ко ко ра ка у стра -
ну, да би му се убр зо пре пу сти ла. Пе тао ка ља вим но га ма га -
зи и ме си ко кош. На кра ју пре крат ког, за мр ше ног лан ца,
омо та ног око шип ке, упор но и бе сно хри па ју ћи, ла је не ка -
кав џу кац. Као да ра чу на: ако бу де до вољ но гла сно ла јао и
из не ми ра вао уку ћа не, мо гао би и да се осло бо ди. Ни је ни
при ме тио да му је је дан огро ман па цов шмуг нуо иза ле ђа.
Не при да је ни ка кав зна чај ус ко ви тла ном ја ту раз га ла мље -
них вра на, по па лих на остат ке огра де и на на тру лу др ве ну
кон струк ци ју оро ну лог пе ро на. То ли ко их има да се овај ско -
ро про ва љу је под њи ма.  

Отва ра ју се вра та, кроз њих се про вла чи мо мак у ко ли ци -
ма, и с вид ним на по ром се ко тр ља по блат ња вом ту ца ни ку и
шља ци, у прав цу вра на. За у ста вља се, из вла чи праћ ку, ста -
вља у њу шљу нак, бр зо на тег не гу му, на ни ша ни, и – пуф!
Ка мен гла сно уда ра о је дан де мон ти ран пар ни дим њак, на -
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сло њен уз ста нич ни зид у за слу же ној ми ро ви ни. У то, тро -
мо ма шу ћи кри ли ма, уз ле ћу пти це, и не ко вре ме кру же, по -
пут ус ко ви тла них цр них кр па. Он да узи ма ју пра вац пут ора -
ни ца, ми мо по шу мље ног бре жуљ ка са жу тим, ка ља вим од -
ро ном, на су прот же ле знич ке оку ке. Ду го ко со мом че на су -
мич но, тек ре да ра ди, ис па љу је још пар ка ми ча ка, и ду го
гле да за ја том. Иза ње го вих ле ђа гла сно се отва ра ју стај ска
вра та. Отво ри ла их је ка ља вом чи змом та ко ђе мла да, али,
ре кло би се, од ње га ипак не што ста ри ја жен ска, са пу ним
кан та ма мле ка у обе ру ке. По што је иза шла, но гом је за лу -
пи ла шкри па ва, на тру ла вра та за со бом, и за пу ти ла се пре ма
ку ћи и мла ди ћу. Из но ше на пли си ра на сук ња, ис под ко је из -
ви ру ју два го ла, фор ма ста ко ле на и два сне жно бе ла ли ста
над за вр нут ним ра ши ве ним са ра ма, де лу је ско ро гро теск но.
По пр сје мла де же не кра си из но ше на али фир ми ра на ро зе
ве тров ка, са нат пи сом Toyota спре да, док је три че твр ти не
ње не пла ве ко се по кри ве но то плом, ша ре ном ски ја шком ка -
пом, с не ста шном гом бом на вр ху; спрам ли ца, са бла гим
зна ци ма кре те ни зма, то де лу је слат ко, чак ег зо тич но. При -
бли жив ши се, сме ши се на мом ка, ко ји збу ње но оба ра по -
глед.  

– Ве-ра ће са да је-сти – го во ри отег ну то, за муц ку ју ћи –
Хо ће ли И-сак да је де? 

Мо мак гле да пут пса, ко ји уз вра ћа свој ски ма шу ћи ре -
пом, као да је по зив упу ћен и ње му. Кли нац окле ва, али на
кра ју од луч но од би ја. И по ред то га же на на ста вља да га гле -
да с љу ба вљу, док се у дну ста нич не згра де по ја вљу је, ге га -
ју ћи се, му шка при ли ка. Јед ном ру ком об гр лив ши стуб ко ји
је не ка да др жао ша ре ну за ста ву и цр ве не му шка тле, ту по
бле не ка њи ма. Ли це мла ди ћа се трг не, пре ко ње га пре ле ће
сен ка, а же на бр зо за ми че у ку хи њу. Му шка рац мах не мом -
ку, по зи ва ју ћи га. Мо мак се без вољ но до ко ту ра, на шта му
раз ба ца ни тип ста вља ру ку на ра ме, док дру гом ски да из гу -
жва ну же ле знич ку ка пу; гле да ју ћи на ку си за вр ше так сту ба,
за у зи ма став мир но са свом рас по ло жи вом еле ган ци јом;
сна жно буб нув ши мом ка у ле ђа и бе со муч но фал ши ра ју ћи,
по чи ње да пе ва не ку не пре по зна тљи ву, без ве зну ме ло ди ју.
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Мом че се ус те же, али ипак по ку ша ва да га пра ти, тер ци ра -
ју ћи. Ти пу убр зо до са ди це ре мо ни ја, от коп ча ва шлиц, ва ди
«по ли вач», и уз гро хо тан смех мла зом мо кра ће ци ља на
стуб. За тим па да на у знак и та ко оста је, у ка лу, хр чу ћи. Мла -
да же на га те шком му ком ву че у ку ћу, по што је мом ку пру -
жи ла ве штач ку ви ли цу за бо ра вље ну у бла ту. У шта ли је тач -
но три пут мук ну ла кра ва, и опет је ку ку рик нуо пе тао, док је
пас са мо цви лео, под ви је ног ре па.

Ку ћа у круп ном пла ну, из ње из не над ни звук гла сне му -
зи ке, ве ро ват но пре ко ра ди ја, по том ври ска и ци ка, а он да
на гли мук. Ти ши на. И та ко ду го. А он да опет не ка чуд на га -
ла ма. При бли жа ва мо се про зо ру (оном кроз ко ји се мо же не -
што ра за бра ти). У ду би ни со бе ви ди мо мла ди ћа ка ко ис пред
ислу же ног, по жу те лог, за ста ре лог али још увек упо тре бљи -
вог ком пју те ра игра не ку пи ску та ву игру, у ко јој пи шта ње
озна ча ва по го дак, а не ки не при јат ни звуч ни ефек ти про ма -
ша је. Око ње га су на ре ђа не ку ти је од та ла са стог кар то на, де -
лом по по ли ца ма, де лом уза зид, пре пу не ра зних дран гу ли -
ја (по лов но оде ло, сло мље не играч ке, ко је ка кви ре зер вни
де ло ви), из ко јих ви ре, или бу квал но на ви ру, сва ко ја ке јеф -
ти не пр ње. Наш играч – док уго је на па цов ска мр ци на ко мот -
но ше та из јед не у дру гу ку ти ју – од јед ном оста вља куц ка -
ње, и ме ња про грам. По ја вљу ју се ста ре фо то гра фи је, и то
из злат ног до ба ста ни це, ка да су ову да про ла зи ли и за у ста -
вља ли се во зо ви, са љу ди ма на пе ро ну, са пут ни ци ма ко ји се
пе њу, с на мер ни ци ма ко ји сти жу и си ла зе са во за – реч ју, ка -
да је ту још те као жи вот. (Све је вр ве ло.) У гу жви се рас по -
зна је пи ја ни му шка рац, али ле по оде вен, ис пе глан, са бес -
пре кор ном ка пом на гла ви, и са «скрет ни чар ским ти га њем»,
ко јим над ви су је све оста ле љу де – као не при ко сновени го -
спо дар си ту а ци је, из над све те бе зна чај не, ужур ба не го ми ле.
У углу уса на, ис под ма лих коц ка стих бр ко ва, кри је се за до -
во љан, ман гуп ски осмех. (Го то во са свим људ ски.) 

На јед ној од сли ка ви ди мо и на ше мом че: у де чач ком уз -
ра сту, исто у ко ли ци ма. Иза ње га је упа дљи во ле па црн но ма -
ња ста же на, ко ја не тре ми це гле да у ка ме ру, док јој је длан на
де ча ко вој гла ви. Основ но осе ћа ње у ве зи ове ле пе же не пле -
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ме ни тих цр та, јесте да она не спа да у овај ми ље, ухва ћен
објек ти вом. Ви ше се и не ће по ја ви ти. Док раз гле да мо фо то -
гра фи је, из дру ге про сто ри је чу ју се зву ци во ђе ња љу ба ви.
Али та квог, у ко ме са мо јед на стра на истин ски ужи ва, док
дру га истин ски па ти. По хот но хроп та ње по ти че од му шкар -
ца, док же на са мо ду бо ко уз ди ше и сте ње. Мла дић исто ду -
бо ко уз ди ше, и опет ме ња про грам. По чи ње да пи ше пи смо,
и по сле су мор ног, ду гог окле ва ња ис пи су је сле де ће: УПО -
МОЋ! 

Спре чен је да на ста ви, јер у дру гој со би пре ста је љу бав -
ни чин, чу је се не ко вр зма ње, и отва ра ју се вра та. По ја вљу -
је се рас па са ни рм па ли ја, па мо мак бр зо из ла зи из пи сма, и
вра ћа се на по чет ну игру. Тип ста је иза ње га, ску пље них
обр ва гле да у екран, при ме ћу је по ред ње га сво је ве штач ке
зу бе, бр зо их сме шта у уста, окре ће се, и са ру ка ма на бо ко -
ви ма мер ка ку ти је. На су ми це гра би јед ну – баш ону из ко је
вре ба не ви дљи ви па цов – и по ди же је на ра ме. У за ма ху из
ку ти је ис па да је дан ма ли по ли циј ски ауто мо бил, ја ко лу пив -
ши о под, ко ји бр зо до спе ва на точ ко ве, и сви ра ју ћи си ре ном
ју ри под кре де нац, где на ле ће на зид, во зи у ри кверц али се,
и по ред свег ма не ври са ња, ко нач но за гла вљу је из ме ђу зи да
и кре ден ца, иза по ло ви не не ке опе ке. И та мо, са свим из не -
мо гао, ко нач но за мук не. Му шка рац се крат ко дво у ми, да ли
да га по тра жи или не, али за кљу чу је да не вре ди. Сло бод ном
ру ком уда ра мом ка у ле ђа, при ла зи вра ти ма, отва ра их, ис ко -
ра чу је, за тва ра их за со бом. Мо мак га, док мо же, пра ти по -
гле дом. Ли це му је без из ра жај но. На дру гим вра ти ма по ја -
вљу је се де вој ка, у из но ше ном зе ле ном ба де ман ти лу. Ски да
са пе ћи угре ја ну во ду, си па је у ла вор, но си ла вор у дру гу
со бу, за тва ра вра та. Мо мак ослу шку је зву ке за пи ра ња. 

На дво ри шту, док про ла зи по ред го ми ле ба ле ге, на то ва -
ре ног му шкар ца с ле ђа на па да ге рил ски на стро јен пе тао,
сју рув ши се са ви си не, уз ра то бор ну га ла му: по ште но га је
ишу тао, од но сно ишти пао му ли сто ве.  

– Кур вин ска пти ца! 
Му шка рац бр зо спу шта ку ти ју на ту ца ник, узи ма јед ну

сло мље ну ле тву, и ба ца је на уз јур ца ног пе тла. Ле ти пер је,
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пе тао кре шти пре ко сва ке ме ре. У то се из ку ти је про мо ли
па цов, и шмуг не у шта лу. Пас цви ли, му шка рац бо га ра те
по но во по ди же те рет на ра ме. При ла зи би ци клу, гла сно пук -
ће док ста вља и ве зу је ку ти ју за пр тља жник, па од ла зи, гу -
ра ју ћи би цикл. Са мо га кра ва ис пра ћа ду гим му ка њем. Пас
са да ми ру је, по што се усред нај за ни мљи ви јег де ша ва ња по -
све тио пре да ном ли за њу вр ха свог цр ве ног уда, ко ји се ра -
до зна ло по мо лио из дла ка ве фу тро ле. И он да се све – у рит -
му из ви ка них фил мо ва Ен ди ја Вор хо ла – ла га но за мра чу је,
не бо за по се да – на лик на са бла сни за мак над ста ни цом – тек
из ми ле ли бле ду ња ви ме сец. Жућ ка ста све тлост осве тља ва
му са ви кра јо лик. У ба ри ца ма се мр зне во да, да би се пред
зо ру опет на го ми ла ли обла ци над за ба че ним пре де лом, да би
вре ме на гло по пу сти ло, и пр во рет ко, а по сле све гу шће, по -
чео да па да снег. У ве ја ви ци, гр ла ти ко кот ис трај ним кљу ца -
њем бу ши је дан џак на сло њен на згра ду, и зо бље у сласт,
рас те ру ју ћи ко ко шке да ље од ли ла вих гра ну ла.  

Мла да же на се да на је ди ну, на пу клу, сто ли чи цу у ста ји и
за су кав ши ру ка ве по сма тра кра вље ви ме, док мо мак пар ки -
ра ко ли ца у углу, и по чи ње рав но ду шно да вр ти из ли за ну
Ру би ко ву коц ку. Де вој ка за хва та во ду и ла га но по чи ње да
пе ре ви ме, про му кло пе ву ше ћи. Са стра не јој се за сле пљу -
ју ће бе ли бу ти на, по што јој се за ди гла сук ња. Ве о ма не жно
по вла чи осе тљи ви ор ган жи во ти ње, ско ро да га ми лу је и
дра шка, не би ли Шу мен ка да ла мле ка. По глед мом ка се за -
у ста вља на при зо ру, ко ји је ви ђао и ра ни је, али га са да пра -
ти као ома ђи јан. Коц ка му са ма од се бе ис па да из ру ку док
се он до ко ту ра ва до де вој ке, и ма ша се ње не го ле ру ке ко ју,
дрх те ћи це лим те лом, по ди же до уста. Де вој ка је из не на ђе -
на, али по пу стљи ва, не бра ни се, да би по том уста ла, и об у -
хва тив ши гла ву мом ка ру ка ма, при ти сну ла сво је усне на ње -
го ве. Ду го се љу бе, док кра ва ра до зна ло гле да уна зад, да
утвр ди шта је то из не на да пре ки ну ло ре до след по сло ва. Чак
је и ста ри па цов за у ста вио по глед на овој не сва ки да шњој
сли ци. Ни ко од њих не при ме ћу је да се у раз би је ном про зо -
ру по ја ви ло пи ја но ли це му шкар ца, ко ји пр во ту по зу ри уну -
тра, а по том кре ће у ак ци ју.  
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Снег ве је над шу мо ви том во до де ри ном. Уда љен од сво -
јих ко ли ца, у сне гу ле жи мо мак, без по кре та. Вра на грак ће,
при бли жа ва се воз. Ево, већ брек та во тут њи у кри ви ни ис -
под ле сног об ро на, да би по сте пе но за мро у да љи ни. Ти ши -
на је, ни шта се не ми че у бе ли ни, ка да опет чу је мо пи ска ви
звук, и то ду го, упор но. Мо мак пр во не ре а гу је на ње га, по -
том се по ла ко ди же, и по пут не ког је зи вог зом би ја – на ле ћу -
ћи на су ми це на па ње ве, са пли ћу ћи се и по ср ћу ћи, не по мич -
ног ли ца, као да су му убри зга ли пре ве ли ку до зу бо токс пре -
па ра та, кре ће низ па ди ну. Иде ка ста ни ци, ис пред ко је сто ји
му шка рац: у јед ној ру ци му је ко фер а у дру гој гле жањ цми -
здра ве де вој ке. Ис под де вој чи ног ока пла ви се све жа мо дри -
ца. Ма ло да ље, на ши на ма плам ти ло ма ча од пре о ста лог кр -
ша и не ко ли ко на ка тра ни са них пра го ва, док се из да љи не
опет чу је воз.  

Е, па са да је вре ме да се утвр ди – већ и пре ма при ло же -
но ме – да на слов ове нео ре а ли стич не игри це ни је са свим та -
чан, и да је на сву сре ћу, и то јед ним по кре том је бе не на пра -
ве зва не joystick, мо гу ће за у ста ви ти, за ко чи ти за хук та лу
ком по зи ци је тик ис пред рас па ље не ло ма че. Пра ти лац во за
мо же и да отво ри ва тру на од бе глог зло тво ра ко ји тра жи
спа са, са сво јим упла ка ним та о цем, у па у чи ни ста нич ног ла -
ви рин та. Ако стиг не мо до тле, он да, на и ме, упа да мо усред
по те ре, у ко јој уче ству ју и пра ти лац во за, и мла ђа ни зом би,
па чак и агил ни по ли цај ци ко ји на ви ру ис под кре ден ца. Циљ
ак ци је је на рав но (у са гла сно сти са на шим осе ћа њем пра -
вич но сти) да се ка зни на сил ник и у исто вре ме из ба ви од да -
љих не во ља дра же сна ма ла кре тен ка. Из жи во тињ ског све -
та сво ју по моћ нам ну ди џу ке ла ко ја се нај зад осло бо ди ла
лан ца, и бог ће га зна ти за што – она ма то ра па цов чи на, док
се на стра ни зла по стро ја ва ју сва ка кви та мо ста нич ни фан -
то ми и сле пи ми ше ви. Игра мо же да поч не! Или тек да се
на ста ви.  

Нор мал но, пр ви по ку шај при па да мом че ту у ко ли ци ма,
ко ји ју је и на ба вио и усни мио у ма ши ну. Све је већ ми ри са -
ло на сре ћан крај, кад се иза ње га отво ри ше вра та. По ја вљу -
је се тип са из ву че ним ка ји шем. При ла зи мом ку, ста је иза
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ње га, на бра них ве ђа гле да у мо ни тор, а он да по чи ње не што
да пе тља око «ми ша». Он да му не што као си не, до дир не
уста, и уми ри се. По глед му кли зи по по ли ца ма што звр је
пра зне по окол ним зи до ви ма. Па жња му се опет за у ста вља
на мо ни то ру, чу па из ње га ка бел, спре ман је да кид не с њим,
али за па ње ни мо мак се ба ца на ње га. Тип псу је, уда ра про -
тив ни ка пе сни цом у ли це, овај од удар ца ис па да из ко ли ца,
и па да на под. Тип од ла зи, кла те ћи се. Мо мак до ла зи све сти,
бри ше крв ис под но са, на ли цу му је збла ну тост. Пу зи ка
упра во отво ре ним вра ти ма дру ге со бе, на ко ји ма се баш та -
да по ја вљу је де вој ка у зе ле ном ба де ман ти лу. Она се са ги ње,
по ма же мом ку да уђе, за тва ра вра та. Убр зо се из ну тра чу ју
стра стве ни зву ци вр то гла вог во ђе ња љу ба ви. (Чак и на ма
до ђе да уз дах не мо.)  

Док му до ња сто ји по ред го ми ле стај ња ка, опет од не куд
на ди ре куц ка ви звук, не што зви зну с ви си не, и он – у де ли -
ћу се кун де – не ста је. Као да га је сам Го спод узео с ком по -
ста, и то уз тро стру ки звук пи штаљ ке ко ја озна ча ва пун по -
го дак. У ства ри, он му ње ви то до спе ва у гу шу пе тла ко ји се
у ме ђу вре ме ну, од бе са (и од не ка квог ПЛУ СА) на ду вао до
џи нов ских раз ме ра. Огром на пти ца, по ра сла до из над ви си -
не чо ве ка, још ма ло че пр ка уоко ло, за до вољ но се огла ша ва
и бри ше кљун о за ле ђе ну зе мљу, па из не на да ис флић не ша -
рен ка сту бом би цу (по на род ски: «ва ља но се осе ре») и од ше -
та пул си ра ју ћи ду пе том. На кон све га оста је пре део пре кри -
вен мо крим сне гом, на чи сто улег нут, ско ро скло пљен под
сне жним те ре том. А он да по но во си ре на, па звук до ла зе ћег
во за. На кра ју тут њи ком по зи ци ја, са пу ша чи ма на осве тље -
ним про зо ри ма ход ни ка, са пут ни ци ма ко ји ма шу. Нај зад,
мрак. Ни шта се не кре ће. У сва ком слу ча ју, ов де ви ше не.  

Још са мо то ли ко, да се на екра ну по ја вљу је крај њи ре зул -
тат. 

С ма ђар ског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски 
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Марта Береш

One-GirlShOw

(п р е д п р е м и ј е р а)

Не до па да ти се?  Знаш шта? Има ла сам ве о ма те шку ноћ.
Већ да ни ма оче ку јем да до ђе онај  ре жи сер из Бе о гра да. Ма -
ло сам се ис фа зо ни ра ла. Имам јед не га ћи це ко је чу вам спе -
ци јал но за ова кве при ли ке, ни сам се пре ки ну ла око фа зо ни -
ра ња, али  на пра ви ла сам не што по себ но, јед ном реч ју нео -
до љи во.  Али то ни је бит но.  По сле пред ста ве ски дам шмин -
ку, од ла зим код Ба ша, се дам за шанк, ви дим да је до тич ни
ју го сло вен ски ре жи сер у се па реу. Флер ту је мо, ви дим да смо
ус по ста ви ли кон такт, ве че је до бро кре ну ло, све је ОК. Уто
ми при ла зи онај су бо тич ки фо то граф, зна те већ, Ро би ка. Ка -
же: Хај де мо, Мар ти ка, иза Ба шо ве ку ће, да по ду ва мо ган џу,
ви дим да си пре на пе та. У пра ву си, бра те, ствар но сам ма ло
на пе та, зре ла сам за је дам дим. Оде мо иза Ба шо ве ку ће, на -
ду ва ва мо се. У ме ђу вре ме ну поч не и та кок тел-про мо ци ја,
је дан кок тел, дру ги кок тел, тра ва-кок тел, кок тел-тра ва, и ка -
же ми Ро би ка, баш си се опу сти ла, а и са ма осе ћам да сам
са свим опу ште на. И ка же: Мо гла би да свра тиш ма ло код
ме не, да на пра ви мо ону се ри ју ак то ва ко ју одав но же лиш.
Ко нач но, за што да не, ка жем. Са да ка да сам та ко опу ште на,
мо гла би се сни ми ти та се ри ја ак то ва. И та ко се ство рим ја
код Ро би ке, те че сни ма ње, јед на сли ка, дру га сли ка,  а све је
ви ше на ро да око нас. Го ми ла све та на ди ре и из не на да све
пре ла зи у лу ди ло свин гер ске жур ке. И та ко... па та ко... на
све стра не се то чи ло пи ће, и на кра ју сам се са свим по гу би -
ла, не мам бла ге ве зе шта је по сле би ло, ве ро ват но су ме спа -
ко ва ли у так си и по сла ли ку ћи, осве сти ла сам се у свом кре -
ве ту, са ли цем у ја сту ку, без да ха у плу ћи ма. Знаш, ка да си
у по лу сну, и не маш сна ге да по диг неш гла ву, и не знаш да ли
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са њаш или је у пи та њу ствар на оне мо ћа лост. Ба тр гам се ја
та ко, гу шим, са гла вом у ја сту ку,  и он да...и он да се ко нач но
бу дим, и осе тим да ми се уко чио врат. Сми ри се, Мар та, ка -
жем са ма се би, дај ма ло стр пље ња. И са свим ла га но, пр -
шљен по пр шљен, поч нем да се от ко чу јем. На пре ду јем ја та -
ко, ола ба вљу јем ми шић за ми ши ћем. Осе ћам ка ко се под ма -
зу ју, раз ра ђу ју, већ мо гу да по кре нем гла ву, и та ко све. Хеј,
ћао. И до ла зим ја та ко се би, кад осе тим ка ко ми пу ца гла ва.
Ми сли ла сам да ће ми ис па сти мо зак. Сте жу га не ке  мен ге -
ле као шун ку. Зар сам ја шун ка? Елем, сте жу ми мен ге ле
гла ву, и осе ћам да ће ми се гла ва рас па сти. К’о ве лим не ма
шан се. За пу тим се до ку хињ ској ор ма на, до те ту рам се не ка -
ко до куј не. Узмем ча шу, из ва дим та бле ту пе ну ша вог аспи -
ри на, рас тво рим га у во ди, ис пи јем. И кроз ме не не што про -
стру ји, осе ћам ка ко се вра ћам у нор ма лу.  По ста јем и са ма
не ка ко ва зду ша ста. Уму тим ка фу, сед нем за сто и...се тим се
шта смо све си ноћ ра ди ли. Ју гос је остао да се ди у свом се -
па реу, а ја сам та ко зе зну ла ве че. Јер чим је не ка фур ка...не -
ка жур ка, ја не знам за се бе, ни жу се кок те ли, из гу бим се, за -
му ти ми се у гла ви. То тал на ам не зи ја. Ка жем се би ОК, сми -
ри се, шта је ту је, са бе ри се. Са бе рем се ја, та ко, ста нем
пред огле да ло. Ка кво сам ве че има ла и не из гле дам баш пре -
те ра но ло ше. До бро, ма ло сре дим ко су, уда рим шмин ку, по -
зо вем так си, иза ђем код „Па три је“, уђем у „Па три ју“. Ка жем
ре цеп ци о нер ки: По зо ви ре жи се ро ву со бу, хте ла бих да по -
при чам са го спо ди ном. А она ми, док глан ца нок те, пар ла у
сми слу да су већ сти гла ко ла из Бе о гра да, це ње ни ре жи сер
кроз пет ми ну та кре ће за Бе о град, а и шта ти имаш са це ње -
ним ре жи се ром. Ка жем јој шта те бри га шта ја хо ћу од це -
ње ног ре жи се ра, то је мо ја ствар, ти са мо те ле фо ни рај. И
уђем  ја та ко у лифт, за тво ре се вра та, и ту ми си не да се ни
Ју гос ни је до са ђи вао, те рао је ке ра, за то и ова ма ла сме та ко
да раз го ва ра са мном. Не бит но. Са бе рем све сво је жен ске
аду те, вра та лиф та се отво ре, одем до вра та со бе, отво рим
их. Та мо сто ји Ју гос, сто јим ја, гле да мо јед но у дру го. Де си -
ло се ово-оно...ах, ох, ај де др жи ме, мом чи но јед на, ти си
пра ви му шка рац... и ву че ме за ко су. Из лу ђу је ме то чу па ње,
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али др жим до се бе, не ма про бле ма, не жа лим се, жен ско
сам, тр пим, уоста лом, знаш ка ко је, из ла зиш из лиф та, по -
пут ре кла ме за „ша у му“, ула зиш му у со бу, и шта се де ша -
ва? Мо ли ћу ле по ме ни тре ба она уло га. Тре ба ми и јед но
сна жно му шко, ни је реч са мо о уло зи, же лим да осе тим за -
гр љај јед ног пра вог, ауто ри тар ног му шкар ца...

Ко ја пред ста ва ова ко по чи ње? Из ви ни мо лим те. Оста ви
се ма ло гра ђан ских што се ва. Зна мо ми зна ње. То је од ли чан
по че так, али ако се сме шим ре ћи ће да сам и ја та ква, а ако
се не сме шим, ре ћи ће да сам фри гид на. Фол, слат ка је та
Мар ти ка, али не знам ви ше шта да ми слим.

Сви зна мо шта је шта, је ли та ко? Ка да хо ће мо не што да
по стиг не мо код ше фа, или ка да смо не што упр ска ли, на бу -
џи мо си се, ста не мо на шти кле, на шмин ка мо се, уђе мо у ше -
фо ву кан це ла ри ју, на сло ни мо се на сто, и глу ми мо не ви на -
шце. И као не зна мо за што бу љи у наш де кол те, кад смо ми
до шле са мо на раз го вор. По сто ји и дру га крај ност, по ки сла
ко кош, ру го би ца, од ко је су сви леп ши, тре ба је по жа ли ти,
при гр ли ти, а по сле не ка се че ше где је не свр би. Сви зна мо
ка ко се по сти же ово-оно, ка ко се на пре ду је и од ла зи на на -
град но пу то ва ње, са мо не ко то и уме, а не ко не. 

Не ма шан се да ме Мар та Бе реш при ка же као про сти тут -
ку. Ма ка кви. Ја ни сам про сти тут ка. 

Да ли ће се ова гер ла раз го ли ти ти? Да ли је реч о нај -
о бич ни јем ег зи би ци о ни стич ком те а тру?

Не ти че ме се сек су ал ни жи вот Мар те Бе реш. Ни под
ра зно. И ја имам сек су ал ни жи вот, па га не по ка зу јем пред
сви ма, по го то во не за но вац по ре ских об ве зни ка. Не за ни ма
ме пол ни жи вот Мар те Бе реш. Па ни Мар ту Бе реш не за ни -
ма пол ни жи вот Мар те Бе реш. 

Ова на ша Мар та Бе реш ни је та ква. По зна јем на шу Мар -
ту Бе реш од ма лих но гу. По ти че из при стој не по ро ди це.
Уче ство ва ла је на ре ци та тор ским так ми че њи ма, по бе ђи ва ла
на њи ма. То је јед на   со фи сти ци ра на, суп тил на де вој ка, и не
знам да ли је ико мо гао да ма ни пу ли ше њо ме и да је на ве де
на страм пу ти цу. Е па ма ни пу ли са ли су и на во ди ли.

ШТА ЈЕ? НЕ ДО ПА ДА ВАМ СЕ? Сло бод но мо же те да
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иде те. И то ме за бо ле... Али, ипак не мој те. За ни мљи во да ме
увек ин три ги ра ју они ко ји ма се не до па дам. Знаш ка ква је
ова на ша Мар та Бе реш?

Ти хо бру ји пе сан с не ба,
Од је ку је мед ни глас.
И мом ср цу ово тре ба,
У Ису су наш је спас.

Не за ја жљи ва сам, и за то ћу све учи ни ти, са го ре ва ћу на
по зор ни ци, са мо да ва ма удо во љим. Од врат но? Сло бод но
ре ци те ако сам вам од врат на. Но? Мом ци? Да ли сам од врат -
на? А зна те ли шта сам до би ла за уз врат, за ону соб ну по се -
ту? Има ла сам пе то ми нут ни на ступ у јед ном бе о град ском
су пер-шоу. Са свим пра зна по зор ни ца. Ја у цен тру, мр тва ти -
ши на, са упе ре ним ре флек то ром. Сто јим ја та ко, сред те ти -
ши не... И он да рас па лим.

Шта ће ми жи вот без те бе дра ги?
Кад дру гу љу бав не же лим да имам
Са њам те са њам ско ро сва ке но ћи
Са мо си ти у ср цу мом
Са њам те са њам ско ро сва ке но ћи, 
Са мо си ти у ср цу мом.
Но ћас ми ср це па ти
Но ћас ме ду ша бо ли
Те шко је кад се бо ли, 
Кад оста неш сам.

Зву чи су пер, зар не? Из во ди ла сам то по сле у ре сто ра ни -
ма, го сти о ни ца ма, пред ВИП ти по ви ма, ме на џе ри ма, по ли -
ти ча ри ма, знаш оно, ма ло ће ва па, ма ло ра ки ји це, али не ма
ве зе, ни сам се уобра зи ла, не пра вим се ва жна, ура ди ћу то
исто и за тво јих 150 или 300 ди на ра. И? Где оно бе смо ста -
ли? Шта ми слиш о ме ни? Ба то? Шта ми слиш о ме ни? Бо ље
не мој ни шта да ка жеш. То је мој про блем. Не ко стал но ми -
сли не што о ме ни. Би ло  шта да ура дим, не ко има сво је ми -
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шље ње о то ме. Сма тра те да је ну жно, да је оба ве зно да  да -
те свој суд. Је сте, ма ла је до ста та лен то ва на, али је при лич -
но ру жна, због не че га јој се про ре ди ла ко са, или мо жда ће -
ла ви? Де ша ва се да вас ого ва ра ју глу ми це из дру гих по зо ри -
шта, да као при ме те да су вам ми шке мли та ве...На рав но, ме -
ни ни су мли та ве, ни су ни ва ма, јер смо ми до бре ри бе, али
има сва ка квог све та.  То за ми шљам ова ко: да ја еми ту јем
пре ма ва ма љу бав, во лим вас, а ви ме исто за уз врат во ли те,
и обра зу је се не ка ква ин тер ак тив на љу бав, ко ја пре ла зи у
ве ли ку љу бав ну сим би о зу, пре тва ра мо се у огром ну љу бав,
про жи ма мо се, и шта је то ме рав но? Шта? То да ме ни ко не
под но си, ето шта. Знам да ме и ти мр зиш. Сви ме мр зе, лад -
но. Чак и  ме ни дра ги Ко ва че ви. Го спо ђа и го спо дин Ко вач.
Ко вач ме мр зи за то што се пла ши да ће и ње го ва же на би ти
као ја, а Ко ва че ва же на стре пи да го спо дин Ко вач ма шта да
има же ну по пут ме не. Исти тај го спо дин Ко вач са да се ди и
пре вр ће очи ма, у сми слу где то има. Ово је не ка кво по зо ри -
ште? Не раз у мем шта је ово уоп ште?  Гу би дах од ја ро сти.
На и ме, ка да је ов де са др Бе лом, ка да про ла зе по ред ка се на -
кон пред ста ве, ша пу ће др Бе ли у уво: Шта ве лиш за је дан
ви кенд у Мо ра хал му са пич ки цом?  На то ће чи ка Бе ла: Ста -
вио бих јој ја тер мо ме тар, да ви ди у че му је сми сао жи во та.
Он да се ре ђа ју кри ти ча ри. Уства ри, пре њих иду мо је то бо -
жње при ја те љи це, ле по се дру жи мо, све док их фра јер не
пи та: А шта би би ло да и ја по ђем  са то бом у по зо ри ште?
Он да сле ди: не, не, и не, са мо би се до са ђи вао. То је из ра зи -
то дуг ко мад, а осим то га и она ко, са свим, жен ски. Да ли је
по ва шем ми шље њу ово жен ски ко мад? Е, са да је ред на
кри ти ча ре. Па да, кри ти ча ри. Ко ји ка жу да сам ја њи хо ва
Мар ти ка, њи хо ва та лен то ва на Мар ти ка. Мак си мал но та лен -
то ва на, све док не при хва тим не ку уло гу, или се пра вим да
ћу је при хва ти, уло гу ко ја им  ни је по во љи. Он да од мах ви -
ше ни сам њи хо ва Мар ти ка. А ја сам већ треп та ла на њих,
све ова ко, во ле ла сам их по што сам ја њи хо ва Мар ти ка, они
ме хва ле, а ја још ви ше треп ћем, и он да го то во, крај љу ба -
ви, не во ле ме ви ше, и ја не мам куд, јер мо је еми то ва ње љу -
ба ви још увек тра је.  И за то бих во ле ла да ви дим оног кри -
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ти ча ра, ко ји би се усу дио да ста не ов де по ред ме не, да га ја
ис кри ти ку јем. Још ка ко.

И? Не мој са да да пи ска раш, већ...ста ли смо код тво је пр -
ве асо ци ја ци је. Шта ми слиш о ме ни? Но? Че кај те ма ло, по -
мо ћи ћу вам.

Уве ри ли сте се да у овој пред ста ви тро шим мно го енер -
ги је, тр чим на о ко ло, сва за ди ха на, ре ди тељ ми је чак до зво -
лио да ус пут ма ло пре за ло га јим. Же лу дач на ки се ли на ми је
при лич но ја ка, а и сто мак ми се ску пио, па да га ма ло за по -
слим. Је сте. 

Ме не, ре ци мо, за ни ма да ли сам  екс тра или кул. Јер ту
по сто ји ве ли ка раз ли ка. Ме ни лич но кул зву чи  мно го сум -
њи ви је не го екс тра. Не знам ка ко за вас, де вој ке, али ме ни
кул зву чи не ка ко бљак. А екс тра је нај ви ши сте пен по ре -
ђе ња. Јер ипак...Ево, ка ко за ми шљаш наш са ста нак? Не мој
зе за ти. За ми сли ка ко би за ми слио...До бро, ни сам ти пр ва
љу бав, са ко јом би се шет као по пар ку и ис пи јао ко ка-ко лу
на слам чи цу. Ни сам? Ни сам? Не, или не знаш? Па све јед но,
он да сам она ко ју би ис пре вр тао на би ли јар ском сто лу, по -
сле би смо оти шли тво јој ку ћи, па би ме и та мо ис пре вр тао,
док  ти у су сед ној со би спа ва ју ро ди те љи. И то је мо гу ће.
Зар ни је? Чу до јед но ка ко ни си ин тер ак ти ван. Али не пре да -
јем се ја. Мо гу  да бу дем и те та. Да, те та. Че кај, а  ка ко то те -
та? Па ле по, још ни сам сре до веч на али се већ бли жим три -
де се тој. До бро, не баш она те та у ма ра ми, већ до бро др же ћа
те та пу на раз у ме ва ња,  ко ја увек има при ру ци ча ра пу, ако
слу чај но свр шиш пре вре ме на, све ће то она ле по да обри -
ше, уз осмех пун пра шта ња. И су тра дан ћеш опет код ње на
чај. Шта ти је? Шта је са да? Хо ћеш да на пу стиш пред ста ву?
Не мој. Озбиљ но. Мо лим вас, не мој те оти ћи. До ду ше, ово је
тек пр вих два де сет ми ну та, а има још ше зде се так, али за ве -
ли ка де ла тре ба и вре ме на. Ов де ћу го во ри ти о та квим ства -
ри ма, о ко ји ма ина че не го во рим ни сво јим нај бли жи ма. Ни
свом деч ку. Мо лим вас, не мој те оти ћи. Ако сте већ ку пи ли
кар ту, па још ако је да нас и бес плат но, не мој те оти ћи. ДА -
НАС ИМА ТЕ БЕС ПЛАТ НУ ПРЕД СТА ВУ. ТО ЈЕ ОНО
ШТО ЖЕ ЛИМ? ДА МЕ ГЛЕ ДА ТЕ КА КО ПА ТИМ? ДА,
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ДА, ГЛЕ ДАЈ ТЕ МЕ. ГЛЕ ДАЈ ТЕ МЕ НА ПО ЗОР НИ ЦИ!!
Би ла би баш до бра ши зи ка од ме не, а?

И? Тра жи те од ме не би ло шта. Све мо же. Да играм, да
пе вам? Да ли да раз от кри јем сво је ко мич но или пак тра гич -
но ја?  Са мо не мој те тра жи ти да од и грам Цр вен ка пи цу и ву -
ка, би ће то га ка сни је. Дај ма ло му зи ке док они раз ми шља ју.
Рас па ли! Шта вам је по во љи? Са мо хра бро! Но? Ни ко ни -
шта? На то ни сам ра чу на ла. Ми сли ла сам ћу и са ма ма ло до -
ћи се би, по што вам бу дем  ис пу ни ла же ље. Ево, има те при -
ли ке да гле да те оно што во ли те, а ви не ма те ни ка квих же ља.
Шта је сад? Не ве ро ват но. Би ло је ре чи и о то ме, а шта он да
ако ни шта не по же ли те, али ја не мо гу да ве ру јем да ствар -
но не ће те ни шта. Е па до бро.  Не ко ми је при чао да у Ја па -
ну по сто ји оби чај да се глум ци ма до ба цу ју нов чи ћи умо та -
ни у ма ра ми цу, у знак за хвал но сти. Сло бод но за ми сли те не -
што слич но. Ја као ов де сто јим, а ви као ба ца те пре ма ме ни
нов чи ће, ја сто јим, а но вац до ле ће...

Он да ћу вам ис при ча ти цео свој жи вот. Ро ди ла сам се 3.
ма ја 1984. Не се ћам се ни че га. Ма ма ми је при ча ла да је та -
та на пу нио це лу ку ћу јор го ва ном и ђур ђев ком, и од та да је
то мо је оми ље но цве ће...

Мо ја пр ва пра ва успо ме на је ка да ме та та по ди же из над
гла ве.... Знаш онај осе ћај као ка да се љу љаш, и љу ља шка те
од не се ја ко ви со ко. Ка да ти ма ле но ср це за лу па у гр лу, и са -
мо чу јеш: тук-тук-тук. Дру га успо ме на: на мо ру смо, ју тро
је, још ни је пре то пло, и ја го ли ша ва ула зим у во ду. Во да ми
је пр во до  чла на ка, па до ли сто ва, до ко ле на, бу ти на, стру -
ка, и нај зад до гру ди ко је ди шу пу ним плу ћи ма...

Ни ка да ни сам зна ла ко ли ка сам за пра во. Се ћам се ка ко се
др жим за оче ву но гу, до ко ле на сам му. Баш пра ти мо не ке
го сте. Увек сам спа ва ла код ба ке и де ке, јер су ми ро ди те љи
ра ди ли у ноћ ној сме ни или су ра но ишли на по сао. Јед но ју -
тро ле жим ја та ко у ба ки ном за гр ља ју, док ме ма ма бу ди.
Ни сам раз у ме ла о че му се ра ди, јер сам код ба ке, а ма ма
обич но ра но уста је. Он да је ма ма ски ну ла сво ју ру ку са ме -
не. Ја сам се де ла на сто ли ци, а она је оти шла у ку хи њу, да
по ку пи мо је оде ло. Про шло је до ста вре ме на док сам схва -
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ти ла да ми је ба ка умр ла. Се ћам се да су ми ве о ма зе бла сто -
па ла. Ка да сам кре ну ла у основ ну шко лу, ма ма ме је оши ша -
ла као да ми је на гла ву ста ви ла не ки ло нац. По врх све га су
ми ис па ли и млеч ни зу би, би ла сам ствар но ру жна. Та да смо
на пра ви ли мо ју пр ву ме сеч ну кар ту за ауто бус, са фо то гра -
фи јом на ко јој гор ко пла чем, јер сма трам да сам ру гоб на.
Знаш ка да у пре во зу се ди не ко де те, и сва ко ко мен та ри ше
ка ко је слат ко, ка ко ли чи на не ког битлса.  А ти си то де те, и
нај ра ђе би про па ло у зе мљу.

Love love me do
You know I love you
I always be true
So please love me do

До бро де, ни је све та ко цр но. Хте ла сам са мо да пре до -
чим, др же ћи ша ку на усти ма,  ка ко је за јед ну де вој чи цу
стра шно ка да је  кре зу ба. Он да сам по шла у шко лу и пр ва
успо ме на ми је да ви дим го ми лу де це ка ко сто је укруг док ја
не знам шта се де ша ва. При дру жу јем им се и ви дим ка ко
тап,тап,тап...Два ци ган че та ци глом уби ја ју мач ку. Мач ка је
већ би ла уги ну ла, али је они и да ље уда ра ју, све док јој ни -
су иза шла цре ва. По што нам шко лу увек пе ру не ком уки ше -
ље ном кр пом, ја ду го  да не мо гу да се осло бо дим ути ска да
је то ми рис оне мач ке. 

Већ су се сви би ли по за љу бљи ва ли у шко ли, не ко се  по -
чео и за ба вља ти, али ја ни шта ни сам осе ћа ла, ни ту ни та мо.
Он да су мо ју дру га ри цу Вил му пи та лу ка кву му зи ку слу -
шам, њу је би ло сра мо та што не слу шам ни ка кву, па је ре кла
да сам ро кер ка. Он да је до шла код ме не и ре кла ми да јој
про бу шим уши на ви ше ме ста. Ка ко ни је би ло ле да, ко ри -
сти ла сам смр зну те ја го де, и на пра ви ла јој де се так ру пи ца,
па смо оти шле на не ку панк-жур ку...Осе ћаш ка ко де лу је?
Ишла сам у осми раз ред ка да је по че ло бом бар до ва ње. Ма -
ма и брат су оти шли у Ма ђар ску а та та и ја смо оста ли код
ку ће. По што сам се пла ши ла, спа ва ли смо у истом кре ве ту,
и про бу ди ла сам се на гро мо гла сно: Ааааааааааааа. Чу ла сам
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је зи ву екс пло зи ју, за бле сну ло нас је не ко цр ве но све тло. Су -
тра дан смо оти шли до сру ше ног мо ста и по ло жи ли цве ће уз
ње го во под нож је. 

По сле за вр ше не основ не шко ле же ле ла сам да упи шем
ме ди цин ску, ба бич ки смер. Али ни су фор ми ра ли оде ље ње,
па сам са мо за то кре ну ла у гим на зи ју, ко ју сам мр зе ла из ду -
би не ду ше, ни шта ни сам учи ла, са мо сам глу ва ри ла и жур -
ка ла. Је ди на до бра ствар је би ла ђач ка сце на, ка да сам пр ви
пут кро чи ла на по зор ни цу. Осе ћа ла сам се ствар но до бро.
Ма да сам од у век ми сли ла да сам бак суз и ше пр тља. А та мо
сам се осе ћа ла си гур но. Се ћам се ка ко нам је јед на де бе ла
же на јед ном по ка за ла ка ко тре ба клек ну ти на сце ни.  Пу кли
смо од сме ха. 

Има ла сам и нај бо љу дру га ри цу, во зи мо се ми та ко би ци -
клом по ки ши, баш је пљу шта ло, би ло је ле то, по ки сле смо
до ко ле ко же, и као за и нат нам се при пи шки ло. Ка жем ја
Кин ги: слу шај, Кин га, за што се ми ле по не би упи шки ле, ка -
да смо иона ко по ки сле, на шта ће Кин га: Па ствар но, хај де.
И упи шки мо се ми, та ко, на на шим би ци кли ма. 

До шао је и крај сред ње шко ле, одем ја на фа кул тет, на
при јем ни. Мар та Бе реш, 3. мај 1984. Та мо је ста јао је дан
штап, и тре ба ло је ре ћи пар ре чи о се би, и окре ну ти  се та -
ко, да се онај штап не обо ри. Би ла сам ја ко по но сна, јер
осим ме не то ни ком ни је по шло за ру ком. Ина че сам се осе -
ћа ла са свим без вред ном и не да ро ви том. Јед ном смо до би ли
не ки за да так, ко ји ни смо ура ди ли, и за то су нас ка зни ли, и
то та ко што смо мо ра ли да се ски не мо, и та ко го ли ша ви пу -
зи мо јед но за дру гим. Ја сам пу зи ла иза Кри сти ја на, са ње -
го вим му ди ма пред но сом. Од то га је стра шни је би ло са мо
то, што је и мо је ду пе зе ва ло на не ког. Аси стент је ста јао и
по сма трао нас, ре кав ши: ала смр ди на гов но. 

Он да смо оти шли на прак су, ка да се и де сио мој пр ви сек -
су ал ни до жи вљај... Не ви ност сам из гу би ла од ра ди ја то ра до
про зо ра. То је на кра ју ипак ис па ло до бро, та ко да је усле ди -
ла ре при за. Код ку ће сам се за љу би ла у још јед ног мом ка,
та ко да сам то ком тих го ди ну да на има ла дво ји цу.  Мо мак је
био во де ћи глу мац јед ног дру гог по зо ри шта, о ње му се при -
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ча ло да је ја ко об да рен, и сва ка је хте ла да му бу де ри ба, а
ка ко сам ја у то ме и ус пе ла, сма тра на сам ка ла шту ром, не -
мам пој ма за што. 

Он да је до шао Сте ри ја, нај ве ћи по зо ри шни фе сти вал у
Ср би ји. Уче ство ва ли смо са јед ним ко ма дом ко ји смо пра -
ви ли за ма ло љу ди, за ма ло број ну пу бли ку, а та мо смо игра -
ли пред не ко ли ко сто ти на гле да ла ца. Ста ја ла сам на иви ци
сце не и осе ћа ла ка ко ми но ге све ви ше дрх те. Уто је по че ла
пред ста ва. Он да сам по пр ви пут осе ти ла да вла дам про сто -
ром. 

Тре ба ло је да иде мо у Бер лин, али се ис по ста ви ло да сам
труд на, и да тре ба да идем да абор ти рам. Већ сам ле жа ла го -
ла у опе ра ци о ној са ли, и док тор ме је пи тао да ли сам си гур -
на да то же лим. Ни сам зна ла шта да му од го во рим. По гле да -
ла сам из ме ђу но гу и ви де ла ка ко ула зи пет на е стак сту де на -
та ме ди ци не. Пи тао је да ли ми то сме та. Шта сам мо гла да
од го во рим. Он да је још јед ном пи тао, да ли сам си гур на, а
ја сам ре кла да све оба ви, са мо да већ јед ном бу де го то во.
Искре но ре че но био је то мој нај леп ши сан. Кад сам се про -
бу ди ла, би ла су спо је на два кре ве та, и на њи ма смо ле жа ле
нас три. Са де сне стра не јед на ше сна е сто го ди шња де вој ка,
са ле ве јед на вре ме шна те та, ко ја је ја у ка ла у сну, јер је има -
ла рак ма те ри це. Кад се де вој ка про бу ди ла пи та ла ме је: Ово
вам је пр ви пут? Ре кла сам да је сте. Ре кла је не бој те се, ме -
ни је дру ги. 

Ра ди ли смо на јед ној дру гој пред ста ви ка да ми је мај ка
ја ви ла да је та та на са мр ти. То је већ био тре ћи пут, али сам
би ла си гур на да ће са да и умре ти. До шла сам ку ћи у Но ви
Сад, оти шла у бол ни цу, и ви де ла га ка ко ви си са бол нич ког
кре ве та. Из ру ке су му штр ча ли ка те те ри, про бао је да их
иш чу па. Ис тр ча ла сам на ход ник, и по ку ша ла да на ђем не -
ког ле ка ра, али сам се се ти ла да је пр ви мај, и да се пра зну -
је у ле кар ској со би. Вра ти ла сам се, по ло жи ла та ту на кре -
вет, и на ле гла на ње га це лом те жи ном, да га не ка ко  сми рим.
По сле сам се де ла по ред ње га, и схва ти ла да ни шта, ама баш
ни шта ни је ва жно, и да ја са вр ше но до бро знам и за што. По -
ста ло је бе сми сле но чак и то да ли сам до бра глу ми ца, да ли

111



ме не ко мр зи или во ли, да ли сам згод на ри ба, и шта је уоп -
ште сми сао мог жи во та, ка да ов де ле жи мој сна жни та та у
пе ле на ма, и ка да је пи та ње са ти ка да ће умре ти. Он да је не -
што ова ко по ка зао, и ре као хлеб, ви но. Ни сам раз у ме ла о че -
му је реч, ре кла сам да му  не мо гу да ти ни шта. По ква си ла
сам је дан пе шкир и при не ла му усна ма, а он је иси сао во ду
из ње га. По сле по ла са та је из дах нуо, и тек та да сам схва ти -
ла да је же лео да се по след њи пут при че сти. 

Ан драш и ја смо пра ви ли јед ну мо но дра му, у ко јој  сам
не по сред но раз го ва ра ла са гле да о ци ма, о свом жи во ту. По -
сле три да на су ме по тра жи ле фил ма џи је, ну де ћи ми филм -
ску ро лу. Те го ди не сам се уда ла, по сле сам ро ди ла дво је де -
це, све ми сле ћи да сам  из гу би ла ону уло гу, али су се фил -
ма џи је опет по ја ви ле и ре кле да...је сте, у пра ву сам, то не ће
ићи, мо ра ју уло гу да да ју не ком дру гом. То ме је при лич но
по го ди ло, јер смо би ли у ствар но ло шем ма те ри јал ном ста -
њу. Он да је би ла она афе ра са ру ским га сом, из био је рат, по -
че ле су ре гру та ци је, и муж ми је ре гру то ван. Ни сам ни зна -
ла где је. Си на сам по сла ла у Аме ри ку код бра та, по чео је да
се дро ги ра, за тво ри ли су га у не ку ин сти ту ци ју, и ви ше га
ни сам ви де ла, јер ни сам има ла но ва ца за ави он ску кар ту.
Вра ти ла сам се ку ћи, где жи вим са дру гим си ном, ко ји има
ин су фи ци јен ци ју ср ча ног за ли ска, би ла сам при ну ђе на  да
играм у Бу дим пе шти у не ким јеф ти ним про дук ци ја ма, све
док ме јед ном ни је по звао Ан драш и ре као ми да је до ста са
ву ца ра њем по Пе шти, опа сно смо се по џа па ли, већ ви ше не
знам да ли сам ја да ла от каз или ме је он из ба цио, у сва ком
слу ча ју, раз и шли смо се. И да ље сам ра ди ла ону Ја нош Ви -
тез те згу у Ма ђар ској, све док ми ни су ја ви ли да је му жу ам -
пу ти ра на но га. По сла ли су га ку ћи, али он то ни ка ко ни је
мо гао да при хва ти, све ви ше је пио, по стао је агре си ван, ту -
као је и ме не и де те, и он да је оно, без об зи ра на бо лест ср -
ца, на пу сти ло ку ћу, и ви ше га ни смо ви де ли. Јед но вре ме
смо га тра жи ли, али уза луд. И да ље сам има ла ан га жман у
Ма ђар ској, све док ме ни су по зва ли да ми са оп ште да су
про на шли му жа смр зну тог на ули ци, смрт га је у за те кла у
пи ја ном ста њу. Вра ти ла сам се, по ку ша ла да из ва дим ста ре
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фле ке код ов да шњих ре ди те ља, али ме је сна шла не ка стра -
шна бо лест, из гу би ла сам све зу бе...

Реч ју: на пра ви ли смо са Ан дра шем ову мо но дра му, ко ја
го во ри о мом жи во ту, у ви ду  не по сред ног са раз го во ра са
гле да о ци ма. На кон пар да на сам до би ла не ко ли ко по ну да, па
чак и за филм ску уло гу. Те го ди не сам се уда ла, и ро ди ла два
див на син чи ћа. По тра жи ли су ме ти љу ди са фил ма, с ре чи -
ма: По што ва на умет ни це, че ка ће мо ко ли ко тре ба. Сло бод но
сре ди те свој при ват ни жи вот. Си но ви су ми би ли див ни, ни -
сам хте ла да се одва јам од ди во та до је ња, и ка да сам по сле
по вра ти ла топ фор му, но си ла сам их на сни ма ње, та мо сам
их и до ји ла. По сле се муж пре ба цио код Миц ро соф та, и по -
чео да про из во ди сто ма то ло шке чи по ве. До бро смо за ра ђи -
ва ли, и од то га ку пи ли ви лу на Па ли ћу. По сао је кре нуо, по -
сле смо гра ди ли игра ли шта за те нис, ба зе не. Јед ног си на
сам по сла ла у Аме ри ку јер су ми ре кли да је на да рен, да има
фан та стич но ке фа ло. Дру ги син ми је сту ди рао књи жев ност
у Пра гу, био је ве ли ки та ле нат за пи са ње. И мо ја ка ри је ра је
до би ла на за ма ху. До вр ши ли смо тај филм ко ји је до био на -
гра ду у Ка ну, а по сле био но ми но ван за Оска ра у ка те го ри -
ји нај бо ља стра на глу ми ца. Оска ра ни сам до би ла, али су ми
по сле мно ги го во ри ли да сам га за слу жи ла. До ла зим ку ћи,
об на вљам са Ан дра шем ову мо но дра му, да је мо јој на слов
Ја нош Ви тез, уба цу је мо  и пар сон го ва, ма ло ола ба вљу је мо
це лу ствар. За и ста, ус пе ли смо да по пр ви пут ускла ди мо
естра ду и ви со ку умет ност. По сти же мо ве ли ки успех,  а по -
сле  до би јам оба ве ште ње да су ми си на ода бра ли за чла на
све мир ске екс пе ди ци је, и за мо ље на сам да лич но од бро ја -
вам уочи по чет ка екс пе ди ци је. Па... ка жем сва срећ на. Мо -
же, има мо ten... nine... eight... seven... six... five... four... three...
two... one... zero. По ле ће ра ке та, ја из ла зим на по ди јум, пла -
ти на сто пла ва ко са ми ле лу ја на ве тру, све тла ре флек то ра,
сал ве апла у за. Ни сам зна ла да сам та ко по зна та и та мо, у
Аме ри ци, да ме та ко во ле, јед но став но сам се пи та ла, љу ди
мо ји, шта је сад ово. Дај те, са бе ри те се. Че ти ри ми ну та су
ми апла у ди ра ли, и по сле сам кроз су зе ре кла са мо ово ли ко:
Мој син је про ду же так мог жи во та. 
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Код ку ће ме је већ че ка ло пи смо од дру го си на, ко ји ме је
звао у Праг, на про мо ци ју сво је но ве књи ге, да бу дем при сут -
на ка да је бу де пот пи си вао. Ре кла сам на рав но, па ти знаш,
си не мој, да ка да је реч о по ро ди ци, ма ми ца ле ти без окле ва -
ња. Одем ја та мо, сед не мо, син је на рав но др жао у тај но сти о
че му је књи га, по гле дам ко ри це, про чи там на слов: МАР ТА
БЕ РЕШ.  Из књи ге зра чи де ти ња за хвал ност и љу бав пре ма
мај ци. Те исте го ди не сам до би ла и Ко шу то ву на гра ду, и ни -
ка да не ћу за бо ра ви ти да је пре ми јер са мо ме ни по љу био ру -
ку, још увек осе ћам до дир ње го вих уса на на на дла ни ци. По -
сле сам при хва та ла са мо по јед ну уло гу го ди шње, пре те жно у
ме ђу на род ним по зо ри шним про дук ци ја ма, а филм ске уло ге
сва ке две го ди не, али увек са ве ли ким успе хом,  уз ве ли ку из -
бир љи вост у по гле ду са рад ни ка. Му же вљев би знис је исто
цве тао, ку пи ли смо још јед ну ви лу на Па ли ћу, има ли смо стан
у Бе о гра ду, Бу дим пе шти, Бе чу и јед ну ма лу гар со ње ру у Па -
ри зу. Исте го ди не уми ре ми муж, се де ла сам крај ње го ве по -
сте ље, ру ка у ру ци, и ни смо има ли шта јед но дру гом да опро -
сти мо, то ли ка је ме ђу на ма би ла љу бав. Исте го ди не ме про -
гла ша ва ју и за нај леп шу же ну Ис точ не Евро пе и Бал ка на, док
ра сте број мо јих по што ва ла ца и обо жа ва те ља, та ко да до би -
јам ор ден за слу жног умет ни ка и та ко зва ну на ци о нал ну пен -
зи ју. По сле сам још ма ло игра ла у Ма ђар ској, сва ка ко и Ја но -
ша Ви те за, ко ји је обе ле жио сво ју пе то хи ља ди ту из вед бу за
про те клих пе де се так го ди на. По том до би јам ве ли ку на гра ду
Евро пе, и у сво јој де ве де се тој, по што ми по зли при ли ком до -
де ле Европ ске  на гра де, до спе вам у бол ни цу, где сви ми сле да
не ћу пре жи ве ти те шку бо лест, али по сле це ло днев не бор бе
ле ка ра и огром не енер ги је мо јих обо жа ва ла ца, успе шно пре -
бро дим кри зу и оздра вим. По сле су из Ма ђар ске, из окол них
др жа ва,  из ре ги о на, сви до ла зи ли код ме не по са вет. У слу ча -
ју би ло ка квог умет нич ког стру ја ња  обра ћа ли су се тет ка
Мар ти. Увек су ме по хо ди ли мла ђа ни згод ни ме на џе ри, и не -
где око 104. сво је го ди не већ сам осе ти ла да не мам ви ше шта
да оче ку јем од жи во та, иза бра на сам за нај ста ри ју же ну Вој -
во ди не, и у 106. го ди ни уми рем у сво јој по сте љи без бо ле сти
и бо ло ва. 
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Ово ми је та та. Умро је 2007. го ди не, и ду го ни сам мо гла
то  да при хва тим. Кад бих за ми сли ла ка ко му тру не ко жа и
рас па да ју се уну тра шњи ор га ни, осе ћа ла сам се ужа сно, све
док ми је дан при ја тељ ни је ре као да тре ба са мо да за ми слим
да еле мен ти иду на зад у еле мен те, зе мља  у зе мљу, ва здух у
ва здух, да во да по но во по ста је во да. По сле  та те је за пра во
остао са мо ко стур, ко ји уоп ште не за у да ра, чак  се мо же сма -
тра ти и естет ским при зо ром.  Та та је ове го ди не до био ви те -
шки ор ден, али му га ни смо мо гли ста ви ти, про пао би  кроз
ре бра. 

Пук, пук, пук.
Уства ри, дан ка да је умро за ме не је  био  сре ћан дан, не

за то што сам се ра до ва ла, већ за то што смо не ка ко дру га чи -
је по че ли да по сто ји мо јед но за дру го. Од у век сам же ле ла да
га по диг нем, али је био ису ви ше те жак, а са да, ка да на се би
не ма ме са, без про бле ма га мо гу по ди ћи. Зна те ли шта сам
још од у век же ле ла да ура дим са њим? Оно, ка да...знаш
оно...Да га по диг нем на ра ме на. Да ли удоб но се диш? 

До не ла сам ова мо свог та ту, отво ри ла ср це и ду шу на
сце ни, и шта то ви дим?

Знаш ли ка ко је то ка да глу миш а у гле да ли шту ви диш
ова ква ли ца? Он да осе ћам да је по треб но још ве ће ула га ње
енер ги је, тре ба још ви ше да се тру дим не бих ли се до па ла
пу бли ци; да ме бар ти за во лиш, а по сле ће већ и оста ли да
се угле да ју на ту осо бу ко јој на сто јим да се до пад нем, и тро -
шим упра зно огром ну ко ли чи ну енер ги је. Осим то га ту су и
ко ле ге глум ци, ко ји исто има ју сво је ми шље ње о ме ни, и о
мо јој глу ми. Е па, по ру чу јем сво јим ко ле га ма глум ци ма да ја
ми слим оно исто о њи ма што и они о ме ни. 

До бро си?
Ви де ла сам је дан сни мак на ин тер не ту, ни сам га ја из ми -

сли ла, али је по мом ми шље њу бо жан ствен. По ка за ћу ти га,
ва жи? Хај де са да  да сед не мо.

Ви диш, до ве ла сам те у Су бо ти цу. Баш чуд но да смо по -
сле три го ди не опет за јед но. Да је мо ов де не ке пред ста ве ко -
је си ти већ ви део, а има и но вих... пре ла зи мо у ову са лу, ко -
ју ви ше во лим, јер је про стра на, има гар де ро бу, гле да о ци су
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још љу ба зни ји. 
Мо лим вас бу ди те љу ба зни ји, ма ло је пре пла шен.
Ено оно су ске ле. Са њих нам спу шта ју раз не ре кви зи те.

Ода тле мо мак до ба цу је они ма до ле пи смо, ода тле по не ка да
ве је па пер је. 

Мо лим те. Ме ни за љу бав...
Знаш, има оно... да ске ко је жи вот зна че.  Већ ду го ма -

штам да на пра вим пред ста ву без пи са ног тек ста,  да го во -
рим оно што ми  је на ср цу, да при чам о се би. От ка да сам
по че ла са тим, стал но ми је стег нут сто мак, и ве о ма ми је
муч но за вре ме про ба.  Са да, ка да су ту гле да о ци, и ка да ми
се сан оства ру је, ни са да не осе ћам да сам са свим си гур на у
се бе. Не знам да ли ово би ло ко ме ишта зна чи. Да ли ти се
до па да?

Ма ми це, па ре се ке ро ви
Не гле дај та мо, кће ри
Али то бо ли

За ми сли, ју че сам би ла на  те сту за AIDS
И? Да ли су би ла те шка пи та ња?

Не де лу је ди је та ко ју си ми пре по ру чи ла.  Ле гла сам већ
са сва ким из ули це, пре ко ме не је пре шао чи тав фуд бал ски
тим... и је два сам зба ци ла не ко ли ко де ка гра ма.

Он да ћу још јед ном да по но вим.  Ку ра с во дом.

Хаппy бирт хдаy то yоу, хаппy бирт хдаy то yоу, хаппy
бирт хдаy ми стер пре си дент, хаппy бирт хдаy то yоу.

Ово ме је под се ти ло на је дан про мо тив ни са ста нак у Бе -
о гра ду уочи  по чет ка тран зи ци је: Ма ђар ска-Ср би ја, на ко ји
су и ме не по зва ли, и за мо ли ли  ме да не што од ре ци ту јем.
Ка жем не ма про бле ма, од ре ци то ва ћу Хим ну. Сва ки пр ви
ред у ори ги на лу, на ма ђар ском, сва ки дру ги у ори ги на лу, на
срп ском. Та мо су би ли са срп ске стра не Јо во Јо ви чић а са
ма шар ске др Ђу ла Ка змер, обо ји ца са вет ни ци за пи та ња ма -
њи на. Од ре ци ту јем ја хим ну. Об ра до ва ли се они, апла у ди ра -
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ју, по сле су нас по зва ли на пар ти, где је би ло и шам пањ ца, и
ка ви ја ра, и сва ка квих сен дви ча. Се ди мо ми, та ко, пи јуц ка мо
шам пањ, раз го ва ра мо, све се ле по од ви ја, кул тур но да  кул -
тур ни је не мо же би ти, кад од јед ном, сви по ла ко из ла зе, је -
дан по је дан, као да их је не ко по ви јао. Оста до смо са мо нас
тро је, њих дво ји ца и ја. Осе ћам да си ту а ци ја из ми че кон тро -
ли, Јо во ма жња ва тор ту без има ло са мо ди сци пли не, а и онај
дру ги већ пре ви ше је де, ја сам пак при шам па њу, кад Јо во
грак не: ски дај га ће!

Ни сам зна ла ка ко на то да ре а гу јем, кад чу јем и с дру ге
стра не: Ха ло, ма че, ски дај га ће! Ја се ту збу ним, на кон по -
вре де мо јих де во јач ких осе ћа ња ни сам зна ла шта ми је чи -
ни ти, пре вр нем ча шу и про спем шам пањ. На то онај опет:
ски дај га ће! А и онај дру ги, на ма ђар ском, ски дај па ски дај.
Све је по че ло да ли чи на не ку сим фо ни ју, и ја  осе тим сад
или ни кад. Не смем да ука љам образ свог по зо ри шта. Ако
им не иза ђем у су срет, за тво ри ће нам по зо ри ште. Ка жем, до -
бро, су пер, не ма ве зе, од мах ћу ски ну ти га ће, хо ћу…Уто Јо -
во већ иде да укљу чи му зи ку…а онај дру ги ми већ от коп ча -
ва груд њак. Он да ми пру жа јед не му шке га ће. Ка же, на ву ци
то. На ву ци те га ће.  ОК, ка жем, не ма про бле ма. На вла чим
га ће, са мо да не по ву ку срп ске и ма ђар ске па ре. Не ма шан -
се. На вла чим га ће, но про блем, знам, жур ка тек што ни је по -
че ла, већ пе ва ју ти си мо ја Ма ђа ри ца и чу ве ну ма ђар ску по -
ско чи цу: џеп са пру гом, и олов ком ду гом. Спа са ва мо по зо -
ри ште…

Од лу чиш ли да ћеш  уве че ићи у по зо ри ште, ти не где  у
по ла се дам по чи њеш да се спре маш. По мом ми шље њу мно -
ги од вас у по ла се дам  још уоп ште ни су ни си гур ни да ли
ће ићи у по зо ри ште. А ја сам у по ла се дам већ ту, за гре вам
се. Ти си још код ку че, фар баш тре па ви це, не због ме не, већ
због оста лих, да ви де ка ко си ле па. Док се ја при пре мам, ти
гриц неш не што. Док ја про бам текст, ти па лиш ТВ на де се -
так ми ну та, ја се пе њем и обла чим ко стим, а ти за кљу ча ваш
вра та ста на. А ка да ја већ си ла зим на сце ну, ти он да на пу -
шташ стан. Док ти у по ла се дам уве че ре ша ваш да идеш у
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по зо ри ште, ја већ у по ла осам ују тру ми слим на те бе. Чим
се про бу дим, још у по лу сну, го во рим сво ју уло гу, он да ста -
нем на ва гу и об ра ду јем се што имам по ла ки ло гра ма ма ње,
по пи јем сво ју ка фу. Ако имам сре ће, ко зме ти чар ка ме де пи -
ли ра, ту и ту, јер ов де ни сам дла ка ва. Же не зна ју ко ли ко то
бо ли, али  имаш ли на ступ у би ки ни ју, ако из ви ри, џбун мо -
же све да по ква ри. Он да идем у те ре та ну, по сле по на вљам
текст, у де сет до ла зим на про бу. Тру дим се да слу шам ре жи -
се ра, да ура дим оно што тра жи, одем ку ћи, је дем, и то не ма -
кар шта, па зим шта уно сим у ор га ни зам, да не до би јем це -
лу лит, па да ме кри ти ку јеш. По сле пра вац ку ћа, од ма рам се,
чи там ле пу књи жев ност, То мас Ман и та ко то. Ни је што ми
се баш то чи та, већ ви ше због кул ту ре, а и да тре ни рам мо -
зак. По сле идем на час пе ва ња, да бих ов де што је мо гу ће
ма ње фал ши ра ла, он да идем у по зо ри ште, ма ло про ба мо па
од и гра мо пред ста ву, а по сле ње не идем ку ћи већ од се дим у
свла чи о ни ци бар де се так ми ну та, тек он да идем ку ћи, и би -
ло да сам до бро или ло ше глу ми ла, осе ћам се ис пра жње но,
и са мо гле дам у пра зно. 

Има јед на хо до ча снич ка ту ра, од око 800 км, зо ве се Ца -
ми но. За њу вам тре ба око 30 да на, ако про сеч но пре ла зи те
око 28 км. Е па ја сам мо ра ла да је са вла дам за 22 да на, јер
ми по зо ри ште ни је да ло до вољ но од су ства.  По цео дан сам
хо да ла, оде ра ног ра ме на, на жу ље них но гу, го ре-до ле по
пла ни на ма, са те ре том на ле ђи ма. Про ба ла сам да ра дим на
се би, и то све за рад вас. И ово сам ра ди вас  пред у зе ла. Да
се су о чим са со бом. И да ускла дим фи зич ку и ду хов ну ра -
ван. Да бу дем што бо ља глу ми ца, да бу дем што ис кре ни ји
чо век. И да мо гу да ста нем пред вас са свим чи ста, и да вам
отво рим ду шу, и да ми ви по ве ру је те. Да стек нем што ви ше
ис ку ства. И све то ра ди вас. За то сам пе ша чи ла, за то сам хо -
да ла та мо, да бу дем што бо љи чо век и  глу ми ца. Ако ми до -
зво ли те са да бих то ме по све ти ла не ко ли ко тре ну та ка. 

По сле та ти не смр ти ни сам мо гла да је дем: би ло шта да
узмем у уста,  не мо гу да гу там, и за то сам ја ко смр ша ла.
Оти шла сам код јед ног ле ка ра, ко ји је мо крим ру ка ма не што
ова ко из во дио на мом сто ма ку, као да ми ле не ке бу бе. И по -
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сле сам већ мо гла да је дем, ма ло сам се чак и уго ји ла, али не
ма ри, јер сам се до бро осе ћа ла. 

Од лу чи ла сам да по ђем на то пу то ва ње. Ни сам та мо има ла
ни ка квог по сла. Ни сам по не ла ни фо то а па рат, ни књи гу, ни
му зи ку. Ни је тре ба ло ни шта дру го ра ди ти, са мо хо да ти, је сти,
пра зни ти се, мо кри ти, спа ва ти, уста ти, хо да ти, је сти, пра зни -
ти се, мо кри ти, спа ва ти, уста ти,  хо да ти, је сти, пра зни ти се,
мо кри ти, ка да сам и  сре ла је дан брач ни пар, мо гли су има ти
не где око 70-80 го ди на, са ко ји ма сам на ста ви ла пут. Пи та ла
сам их зар им не сме та што стал но мо ра ју да се са че ку ју. Де -
ка ми је ре као да већ та ко ду го жи ве за јед но да им је и тем по
по стао исти. И не па да им те шко да за јед но пе ша че. 

На ста ви ла сам пут. Хо дам, је дем, пра зним се, мо крим,
спа вам, уста јем, хо дам, и он да јед ног да на срет нем јед ног
ста рог Цр но гор ца, ко ји се ди крај пу та и др жи се за но гу. Ви -
дим да има гној не ме ху ро ве по њој. Узмем иглу и из бу шим
их, па их  пре ма жем  јо дом. Би ла сам се већ из ве шти ла. Ка -
да је чуо да до ла зим из Ср би је, за пла као се. Ка же да је Цр -
но го рац али жи ви у Пра гу. Ота да сам би ла код ње га, а и он
код ме не, и то ви ше пу та. Кре нем ја да ље, хо дам, је дем, пра -
зним се, мо крим, спа вам, и јед ног ју тра не где око 11 са ти
сти жем до не ког свра ти шта, и то мр тва умор на. Ми слим, по -
пи ћу јед ну шо љу бе ле ка фе, од мо ри ћу сво је бол не но ге.
Сед нем, ски нем ба кан џе, и до бро на ма жем та ба не ва зе ли -
ном. Док сам ма си ра ла та ба не, осе тим да ме не ко по сма тра,
и уско ро се и уве рим у то.  У обич ном жи во ту љу ди обич но
скре ну по глед ка да им се де си та ко не што, али са да ми се
учи ни ло да мо гу да до зво лим се би да не обо рим очи. Да кле,
по гле да ла сам га. Гле да мо се ми та ко,  а он да он по ђе да ље,
а ја по пи јем сво ју ка фу, али ци пе ле ни сам мо гла да на ву чем
та ко да сам кре ну ла бо са. 

Би ла је то ја ко те шка де о ни ца. Пе кло је сун це, ди гла се
пра ши на, и по ми сли ла сам да не мо гу да ље. Но ге су ми по -
ста ле као од ка ме на. Ма ку да да по гле дам, ниг де ни ког, ниг -
де ни ка квог на се ља, ни ти пу та,  да за пла чеш  од му ке. Он да
угле дам јед но се ло, са бу на ром по сред чи сти не. Но ге ме са -
ме од ве до ше та мо. Ста нем крај бу на ра и ... По што сам се на -
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пи ла ле де не во де, би ла сам си гур на да ћу из гу би ти глас, али
ми  ни шта ни је фа ли ло. 

На ста вим ја пут. Стиг нем опет до не ког од мо ри шта, од -
но сно хо те ла, и ују тру иза ђем на те ра су, ми сле ћи дај да по -
је дем јед ну нек та ри ну. Сец ка ла сам је сво јом швај цар ском
бри тви цом, кад ви дим та мо сто ји и пу ши онај исти мо мак
што ме је оно мад по сма трао. Пру жим му бре скву, ако же ли.
Он клим не гла вом. Од не сем му, и он по је де ре жањ. Се ћам
се да сам, док је узи мао бре скву, за па зи ла да су му нок ти
крат ко под се че ни, али не до вољ но да се не ви ди пр љав шти -
на. Био је то по след њи пут да га ви дим, ни смо ни шта ни раз -
го ва ра ли. При ча се да ов де сва ко срет не сво ју љу бав. Ме ни
се то  про ро чан ство ова ко оства ри ло. 

Он да сам кре ну ла да ље. Хо дам, је дем, пра зним се, мо -
крим, спа вам, уста јем, све док јед ног да на у Ле о ну ни сам за -
па ти ла сте ни це. Бу дим се ја из ју тра и осе тим ка ко ме свр би
ле ва ру ка. Одем код опа ти це и пи там је да ли зна од че га је
то. Из бе чи ла се и ре кла да то ни је ни шта, да сло бод но на ста -
вим пут. По слу ша ла  сам је, али сва ким да ном ме је све ви -
ше свр бе ло, и свраб се већ  ши рио пре ма тр бу ху. И но ге су
ме по че ле свр бе ти. Би ло је све то пли је, све пра шња ви је, и
све ме је ви ше свр бе ло. Он да стиг нем до не ког је зе ра у ко је
су се ули ва ли пла нин ски по то ци, ми слим дај да се ски нем,
и  ма ло се рас хла дим у ње му. Чим сам се ла у во ду, осе тим
ка ко не ста је свраб, ка ко се сми ру јем. По гле дам се, и ви дим
да су и цр ве не пе ге са свим не ста ле. Уста нем и иза ђем на
оба лу. Али опет ми се ја ве они  кур вин ски ује ди, па за мо лим
ста но дав ца да ме во ди код ле ка ра јер ћу ина че по лу де ти од
свра ба. Све оде ло сам ста ви ла у ма ши ну и опра ла на 100
сте пе ни. Од не ког Ита ли ја на сам по зај ми ла крат ке пан та ло -
не и ма ји цу. Оти шла сам код ле ка ра и он ме је уз по моћ реч -
ни ка пи тао: Ар ју прег нант? Ре кла сам да но. Он да је он ре -
као да ће ми да ти две ињек ци је. Са мо да спу стим пан та ло -
не. Ја сам ски ну ла Ита ли ја нов шорц, уми ру ћи од сти да што
не мам ис под ње га га ћи це. Мо гу да ми слим шта је ле кар по -
ми слио, ка кав сам ја то хо до ча сник. За сва ки слу чај ми је
дао пр ву ињек ци ју, ко ју ни сам ни осе ти ла, а по сле дру ге...
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Про бу ди ла сам се на то да ме се стра др жи ова ко за но гу
и бла го ша ма ра. До ла зим к се би. Ту је и га зда ри ца, гр ди ме
што до но сим сте ни це у њен хо тел, на шта ја гру нем у плач,
јер ни сам зна ла шта да ра дим, док ме ни је уте ши ла јед на се -
стра, ко ја се упра во од ви ка ва ла од пу ше ња, и сто га се ја ко
уго ји ла,  па је има ла мно го ле пе оде ће ко ју би мо гла  да ми
усту пи. Отр ча ла је ку ћи и до не ла две огром не ке се пу не оде -
ла, и пред ло жи ла ми да се об у чем. Би ле су то ја ко чуд не ха -
љи не, ве о ма дре ча вих бо ја. Ис про ба ла сам их. Би ле су ту и
јед не цр ве не ла ко ва не ци пе ле, ко је сам исто на ву кла. Из гле -
да ла сам као ју на ки ња не ког Ал мо до ва ро вог фил ма, че му
смо се сви сме ја ли. 

Су тра дан сам на ста ви ла пут. Спа ли ла сам сво је ста ро
оде ло, јер се ин сек ти ни су ни ка ко мо гли ис тре би ти. Ишла
сам да ље, и сва срећ на сти гла до не ке ре чи це, на чи јој оба -
ли сам се од ма ра ла и ми сли ла ка ко сви хва ле Ца ми но, због
то га што се ов де чо век   не ка ко про чи сти, и од ба ци све су -
ви шно са се бе,  док ја ни сам осе ћа ла ни ка кву про ме ну у се -
би. Као да ни шта ни сам зба ци ла са се бе. Ми сли ла сам и ка -
ко бих во ле ла да сам ве ге та ри ја нац, али пре ви ше во лим
свињ ско ме со. Во лим и ми рис свињ ског ме са, во лим и сви -
њо кољ, чак и пе че ну свињ ску крв во лим. Знам да је ху ма ни -
је ка да си ве ге та ри ја нац, али ја во лим и ср жа ну кост, а нај -
по сле ка кво је то име, МАР ТА?? За што су ме та ко кр сти ли?
И до ста ми је не во ља са кич мом. И она је кри ва. До ја ди ло
ми је це ло мо је те ло. За што мо рам да га но сим са со бом?
Он да ми је при шла јед на же на и ре кла да Ца ми но има три
фа зе: за ба ва, уми ра ње и по нов но ра ђа ње. Ја сам већ да ни ма
у фа зи уми ра ња. 

Он да сам кре ну ла да ље, хо дам, је дем, пра зним се, мо -
крим, спа вам, и срет нем јед ног Нем ца, и јед ну Аме ри кан ку,
са ко ји ма сам  за јед но ве че ра ла и раз го ва ра ла на ре ли ги о зне
те ме, па су се они по сле у сво јој со би на 30 сте пе ни та ко гла -
сно ту ца ли да ни сам мо гла ока да скло пим.  По том сам сти -
гла у Га ли ци ју, где је све би ло пре див но, по пе ла сам се из -
над обла ка, по сву да обла ци, са мо из обла ка штр че вр хо ви
пла ни на, на лик на не ка ве ли ка го ла ду пе та, баш сам се та мо
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до бро осе ћа ла. Сти гла сам ку ћи, без да сам се про ме ни ла.
Ни сам по ста ла ни бо ља глу ми ца, ни бо љи чо век, а ни ви ни -
сте по ста ли дру га чи ји.

Love me tender, love me sweet
never let me go.
You have made my life complete
and I love you so

Love me tender love me true
All my dreams fulfilled.
Oh my darling I love you 
and I always will.

Love me tender love me long
Take me to your heart.
For it’s there that I belong
and we’ll never part

love me tender love me true
all my dreams fulfilled
For my darling I love you and 
I always will

Love me tender, love me dear, 
tell me you are mine.
I’ll be yours through all the years,
till the end of time

love me tender love me true 
all my dreams fulfill 
for my darling i love you 
and i always will

....во лим,во лим, во лим  те...

Ја сам вр ху нац ва ших же ља. Шта још же ли те? Ура ди ћу
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све што хо ће те. Шта би сте же ле ли? Да ме уда ри те? Сло бод -
но ме уда ри те, ни ко не ће зна ти за то, осим ме не и вас. За ми -
сли те мој дах на ва шем по тиљ ку, и ка ко вам ја го ди ца ма пр -
сти ју ми лу јем ушне ре си це. Тај вре ли дах. На твом по тиљ -
ку. Са да ћу си ћи у пу бли ку и ода бра ти не ког. Онај ко осе ти
угриз на гор њем де лу де сног ра ме на, не ка до ђе са мном на
по зор ни цу. Ево га.  Ка кве са мо бр чи ће има... Не, не мој те ре -
ћи име. Пра ти те ме. До ђи те са мном на по зор ни цу. А са да се
ле по ски ни те го ли. Ле зи те ов де, а са да, мо лим вас, при сло -
ни те де сну бра да ви цу уз де сни ми кро фон. Да, још је дан пут.
До бро, би ло је  ве о ма до бро. Во лим вас. Ви сте за ме не оно
пра во. Ми по ста је мо јед но. Шта би сте још хте ли? Спа ја мо
се, про жи ма мо се. Во лим вас као што ја ма во ли сво ју ти ху
ду би ну. Го ли ша вог го спо ди на мо лим да се по ла ко об у че.
Још јед ном бра да ви цу уз ми кро фон... До бро. До бро, обу ци -
те се. Иди те на зад на сво је ме сто, па жљи во, па зи те да ни ког
ус пут не шут не те. И ис при чај те оста ли ма у ка квом  сте до -
жи вља ју има ли уде ла. Во лим вас, је ди но вас. И све ово мо -
же би ти ва ше, за 150 или 300 ди на ра, од но сно ве че рас  са -
свим бес плат но.

То сам ја, а са да ћу вас уве сти у нај ин тим ни је сфе ре свог
жи во та. 

Цр ни лук    140 дин
Ки се ли ку пус 143 дин
1 ли тар јо гур та   93 дин
Кром пир     38 дин
Мле ко 69 дин
кон зер ве ту ње ви не 210 дин
3 по мо ран џе 131 дин
Мр ква  32 дин
Ба на на    163 дин
Бе ли лук   102 дин
Пре зла  20 дин
Кра ста вац 58 дин
Па вла ка   40 дин
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Па ште та    42 дин
Ур ме    97 дин
Ма јо нез   30 дин
Ра чун за гас и стру ју   10367
Ро ђен дан ски по клон за Ру ди ку   1000 дин
2 пе ре ца и јо гурт    130 дин
Пек мез од кај си ја   224 дин
Кли за ње и унајм љи ва ње  кли заљ ки  600 дин
Ки ри ја   100 евра
Ин тер нет 1380 дин
Де пи ла ци ја  750 дин
Те ре та на  4000 дин
Ра чун за ТВ и те ле фон  1000 дин
Услу га Ра иф ха и сен бан ке 600 дин
ку ва на ви на  350 дин
Пла ви Ца мел   160 дин
3 фла ше во де  165 дин
На кит за по клон  5360 дин
Тро шко ви за Ин ди ју 100 евра
Це де ви та   160 дин
2 го то ве су пе од па ра дај за   123 дин

Укуп но: 40.000 дин

Вре ли на ле та фа та мор ган ски при вид њи ше.
Пур пур не ва тре свет сво јим сја јем  скри ше.
На бре жуљ ци ма ми ри сно ви но са зре ва,
Бе ли се не ве стин бу кет древ них ба гре ма.
Зе ле не тра ве сви ла, пла вог је зе ра сре бро.
Ма ђар ске тру бе глас је ца у та ми ноћ ној. 

Та мо где ху че че ти ри ре ке, ле по се па ти ти да,
Та мо где крв ца се ли ла, ве тар при по ве да са да,
Хар ги ти ног ју на ка је чи тру ба с древ ног бе де ма,
На све те об рон ке Ер де ља, ви со ко, ви со ко,
По но во сле те ће  ту рул, ма ђар ски  со ко!
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И још не што, за крај: ни сам вам ја ни ка ква Ма ђа ри ца.
До ди ја ло ми је да увек вр шим не ка кву ми си ју, да увек сто -
јим иза не ке ва жне ства ри. Да мо рам не што да пот пи су јем
због та мо не ких по ли ти ча ра.  Не раз у мем о че му се ра ди,
ме не се не ти че 1848. го ди на, баш као ни Бал кан ска кри за.
Јер,  шта  се де ша ва: ако не ко из ја ви  да је Ла још Ко шут био
луд, тре ба ло би  да Ла јо ша Ко шу та узмем у за шти ту, јер је
то и мо ја ствар, док ми Ла још Ко шут за пра во уоп ште  ни је
сим па ти чан; а ни је ми дра го ни ка да ми ка жу да имам ле пу,
је дру ма ђар ску фи зи о но ми ју, јер ја за пра во имам сло вен ске
цр те ли ца. И шта он да ако ми де ца по ста ну Ср би? Па ни -
шта, он да ћу се аси ми ло ва ти. Оста ви те ме на ми ру са тим
ва шим вој во ђан ским Ма ђа ри ма. Умет ност ни је на ци о нал на
по вла сти ца.  До ста ми је већ то га. Во ле ла бих да јед ном по -
ста нем Не ми ца из Не мач ке, да се не бих за ма ја ва ла ова квим
ства ри ма. Или Фран цу ски ња из Фран цу ске. Већ ми је до -
зло гр ди ло да стал но слу шам ка ко  спа дам у  три ја нон ске
Ма ђа ре. 

Гле да ли сте One-Girl Shaw Мар те Бе реш.

С ма ђар ског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски 
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Ха са на Бла си ма

ЗЕЦ ИЗ ЗЕ ЛЕ НЕ ЗО НЕ

Пре не го што се ја је по ја ви ло, с ве че ри бих чи тао не ку
књи гу о ре ли ги ји или пра ву и ра но од ла зио на спа ва ње. Као
и мој зец, нај ак тив ни ји сам у зо ру и пред ве че. Сал сал пак
се део је но ћу до ка сних са ти. Бу дио се око под не и, још пре
не го што уста не, укљу чи вао лаптоп и отва рао феј сбук. Пре -
гле дао би нај но ви је ко мен та ре на ди ску си је од прет ход не
но ћи, за тим би оти шао у ку па ти ло. Одан де би до шао у ку -
хи њу, укљу чио ра дио и слу шао ве сти док би пр жио ја ја и
ку вао ка фу. До ру чак би од нео у баш ту и сео за сто у хла ду.
Јео би, пио ка фу и пу шио и по сма трао шта ја ра дим.

„До бро ју тро, Ха џа ру, ка ко тво је цве ће?“
„Ове го ди не су страш не вру ћи не, сла бо ра сте“, од го во -

рио бих оре зу ју ћи жбун ру же.
Сал сал би за па лио дру гу ци га ре ту и гле дао у зе ца с иро -

нич ним осме хом на ли цу. Ни сам схва тао заш то га тај пи то -
ми зец нер ви ра. Зе ца је до не ла ста ра Ум Де ла, ре кав ши да га
је наш ла у град ском пар ку. Од лу чи ли смо да га при чу ва мо
док Ум Де ла не са зна чи ји је. Отад је прош ло ме сец да на, а
већ су два ме се ца отка ко сам ја са Сал са лом у овој лук су зној
ви ли на се вер ном кра ју Зе ле не зо не.1 Ви ла је уса мље на и
окру же на соп стве ним ви со ким зи дом, а ка пи ја је опре мље -
на нај мо дер ни јом елек трон ском опре мом за над зор. Не зна -
мо ка да ће куц ну ти нул ти час. Сал сал је про фе си о на лац, а
ме не зо ву пи лен це, јер ми је ово пр ва ак ци ја.

Јед ном не дељ но оби ђе нас го спо дин Сел ман. Про ве ра ва
је смо ли до бро и уми ру је нас го во ре ћи да све иде ка ко тре -
ба. Сел ман сва ки пут до не се не ко ли ко бо ца же сто ког пи ћа и
ма ло ха ши ша. Увек нам ис при ча не ки глуп по ли тич ки виц и
опо ме не нас да је опе ра ци ја тај на и изу зет но ва жна. Тај Сел -
ман био се уро тио са Сал са лом и, по ред то га што ме ни ни је
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по ве ра вао го то во ни ка кве тај не, обо ји ца су се про сто упи -
ња ла да раз го ли те мо ју сла бост и не ис ку ство. Ни сам об ра -
ћао па жњу на то, био сам ду бо ко уто нуо у че мер свог жи во -
та и при жељ ки вао сам смак све та у јед ном је ди ном суд бо но -
сном уда ру.

Ста ра Ум Де ла до ла зи ла је два пут не дељ но. До не ла би
нам ци га ре та, ку ва ла нам и чи сти ла ку ћу. Јед ном при ли ком
Сал сал ју је спо пао – ухва тио је за стра жњи цу док је спре -
ма ла пу ње не ти кви це за ру чак. Опа у чи ла га је по но су вар -
ја чом да му је крв уда ри ла на нос. По сле то га Сал сал ју је
оста вио на ми ру, али ни је ви ше го во рио с њом. Би ла је
окрет на же на у сво јим пе де се тим, има ла је де ве то ро де це и
исти ца ла је да мр зи муш кар це. Го во ри ла је да су се бич ни и
бед ни ку ро глав ци. Муж јој је ра дио у елек тро ди стри бу ци ји,
али је пао са ра свет ног сту ба и по ги нуо. Био је пи ја ни ца и
она би га, кад га спо ме не, на зи ва ла пи ја ном па цов чи ном.

Са гра дио сам зе цу ка вез у јед ном углу баш те и до бро се
ста рао о ње му. Знам да су зе че ви осе тљи ве жи во ти ње ко је
во ле чи сто ћу и тра же до бру хра ну. Чи тао сам о то ме док сам
ишао у гим на зи ју. Кад ми је би ло че тр на ест го ди на би ла ме
је ухва ти ла пра ва чи та лач ка по ма ма. У по чет ку сам чи тао
ру ске ро ма не у пре во ду и арап ску кла сич ну пое зи ју. А он да
ми је од јед ном све то по ста ло до сад но. Не ки наш ком ши ја
био је слу жбе ник у Ми ни стар ству по љо при вре де и јед ном,
док сам се с ње го вим си ном Се ла мом играо на кро ву њи хо -
ве ку ће, наш ли смо ве ли ки др ве ни ков чег за тр пан ко је ка -
квом ста ру ди јом. Се лам ми от кри тај ну: ков чег је био пре -
пун књи га о ра зним по љо при вред ним усе ви ма и ири га ци о -
ним си сте ми ма, бо та нич ких и ен то мо лош ких ен ци кло пе ди -
ја, а ис под књи га на ла зи ли су се пор но граф ски ча со пи си са
сли ка ма тур ских глу ми ца. Се лам ми је и дао је дан ча со пис,
а ја сам при до дао књи гу о свим мо гу ћим вр ста ма ур ми них
пал ми ко је ра сту у на шој зе мљи. По том ми Се лам ви ше ни -
је ни био по тре бан – ушу њао бих се с кро ва на ше ку ће на
кров њи хо ве, у по се ту би бли о те ци-ков че гу. Узео бих јед ну
књи гу и је дан ча со пис, а вра тио оно што сам по зај мио пре
то га. Ма ло-по ма ло, по стао сам луд за књи га ма о жи во ти ња -
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ма и биљ ка ма и ни сам про пуш тао ни јед ну та кву но ву књи -
гу ко ја би сти гла у град ске би бли о те ке, све док ни сам оти -
шао у вој ску. За па њу ју ће је ко ли ко сам ужи вао у чи та њу! А
сва ка за ме не но ва ин фор ма ци ја пре тва ра ла се у пра ву оп се -
си ју. Ухва тио бих се за не ку по је ди ност и по чи њао да по тај -
ним ка та ком ба ма књи га истра жу јем сва ки њен по јав ни об -
лик и све ко ли ку са др жи ну. 

Се ћам се, та ко, да сам вр ло ду го пре тра жи вао све што се
од но си ло на по љу бац. Чи тао сам и чи тао, док ме не би ухва -
ти ла вр то гла ви ца, као да сам по јео ка кву пси хо троп ну воћ -
ку. Екс пе ри мен ти ма је до ка за но да шим пан за при бе га ва по -
љуп цу да би се осло бо дио на пе то сти, пре мо ра и стра ха.
Утвр ђе но је и да жен ка шим пан зе бе жи к муж ја ку, гр ли га и
љу би кад осе ти да су ту ђин ци упа ли у њи хо во ста ниш те.
По том сам, по сле ду гог истра жи ва ња, на ле тео на је дан дру -
га чи ји по љу бац – ду ги троп ски по љу бац. По љу бац не ких
троп ских ри ба ко је се љу бе по по ла са та и ду же, без пре да -
ха! Мрач ни да ни у го ди на ма еко ном ских санк ци ја за ме не су
би ли вре ме ка да сам гу тао књи ге. Елек трич не стру је ни је
би ло по два де сет са ти днев но. По го то во по сле аме рич ких
ва здуш них на па да на пред сед нич ке па ла те. За ву као бих се у
по сте љу око по но ћи и чи тао уз све ћу. Та ко сам са знао за још
је дан по љу бац: не ки ин сект ког зо ву бу ба-уб и ца, из фа ми ли -
је ре ду ви да, не љу би се са при пад ни ци ма сво је вр сте – не,
тај се не сми ру је док не стиг не до уста за спа лог чо ве ка!
Гми же му по ли цу док не до пре до угла уса на, ту се сме сти
и за по чи ње љу бље ње. Кроз по љу бац тај ин сект ис пуш та
отров у ми кро скоп ски ма лим ка пљи ца ма. Ако је спа вач
здрав и има чврст сан, кад се про бу ди на усти ма ће му би ти
отров ни по љу бац ве ли чи не че ти ри круп не киш не ка пи.

Из вој ске сам по бе гао. Ни сам мо гао ду го да тр пим ону
по ни жа ва ју ћу сте гу. По сле то га сам ра дио но ћу у јед ној пе -
ка ри. Мо рао сам не ка ко да из др жа вам мај ку и пе то ри цу бра -
ће. Же ља да чи там уга си ла се у ме ни. Свет ми је из гле дао
по пут не ке нео пи си ве мит ске зве ри. Го ди ну да на пош то сам
по бе гао из вој ске, пао је ре жим и то ме је осло бо ди ло стра -
ха да ћу до па сти ро би је због де зер тер ства. Но ва власт уки -
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ну ла је вој ну оба ве зу. Кад је за по че ла се ри ја сек таш ких су -
ко ба с од се ца њем гла ва, хтео сам да по бег нем из зе мље у
Евро пу. Али, та да су ми по ги ну ла дво ји ца бра ће. Вра ћа ли су
се с по сла у ло кал ној фа бри ци жен ске обу ће. Так си ста их је
пре дао па ра вој ној фор ма ци ји „Бог је ве ли ки“ на јед ном ла -
жном кон трол ном пунк ту. Та ми ли ци ја од ве ла их је не зна но
куд. Од се кли су им гла ве, али су им нај пре елек трич ном бу -
ши ли цом избу ши ли без број ру па у те ли ма. Ле ше ве смо про -
наш ли на сме тлиш ту из ван гра да. Био сам пот пу но ван се бе
и оти шао сам од ку ће. Ни сам био у ста њу да под не сем гро -
зу на мај чи ном ли цу и ли ци ма пре о ста ле бра ће. Осе ћао сам
се као из гу бљен у ла ви рин ту и ни сам знао шта хо ћу од овог
жи во та. Био сам узео со бу у не ком отр ца ном хо те лу. А он да
ми је, јед но га да на, до шао брат од стри ца и по ну дио ми да
ра дим за на шу вер ску гра ну да би смо се осве ти ли.

Лет њи да ни у ви ли би ли су ду ги и до сад ни. Исти на, ви -
ла је би ла удоб на, има ла је ба зен и сау ну, али ме ни је из гле -
да ла као ка кав дво рац из фа та мор га не. Сал сал бе ше за по сео
со бу на спра ту. Ја сам се за до во љио ће бе том и ја сту ком на
ка на бе ту у про стра ној днев ној со би, где је би ла би бли о те ка.
Хтео сам да др жим очи отво ре не и па зим на дво риш те и
ула зну ка пи ју, да пред у пре дим сва ко из не на ђе ње. Ве ли чи на
би бли о те ке у днев ној со би оп чи ни ла ме је. Са др жа ла је
мнош тво књи га из тео ло ги је и до ма ћег и ино стра ног пра ва.
По по ли ца ма би ле су рас по ре ђе не фи гу ре жи во ти ња из ра ђе -
не од ти ко ви не, чи ји су об ли ци и по кре ти би ли у сти лу
африч ких то те ма. Ове то тем ске жи во ти ње раз два ја ле су гру -
пу вер ских књи га од оних прав них. Чим би пао мрак, узео
бих ко ји за ло гај и уг не здио се на ка на бе. Пре би рао бих по
ус по ме на ма, за тим бих до гра био не ку књи гу и по лу од сут но
чи тао. Свет ми је из гле дао по пут пау ко ве мре же из ко је до -
пи ре ти хи бруј. Бруј жи во та ко ји се га си. Дах ко ји се гу би.
Та нуш на, је зи ва кри ла што ле пр ша ју по след њи пут.

Ја је сам на шао три да на пре по след ње по се те го спо ди на
Сел ма на. То га да на про бу дио сам се као и обич но, у сви та -
ње. По нео сам чи сте во де и ма ло хра не и кре нуо да оби ђем
свог дру га ра зе ца. Отво рио сам му вра та на ка ве зу и он је
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жи вах но ис тр чао у баш ту. А та мо, у ка ве зу, ле жа ло је јед но
ја је. Узео сам га и зу рио у ње га, по ку ша ва ју ћи да схва тим у
че му је виц. Би ло је неш то ма ње од ко ко ши јег. За бри нуо сам
се и по жу рио у Сал са ло ву со бу. Про бу дио сам га и ис при чао
му за ја је. Сал сал га узе у ру ку, бу ље ћи у њ не ко ли ко ча са -
ка, за тим се под ру гљи во на сме ја и уз вик ну:

„Ха џа ру, не мој да се зе заш са мном!“
Го во ре ћи то, био је упро прст пре ма мом ли цу.
„Шта хо ћеш да ка жеш? Ни сам ја снео ја је!“, од вра тих

чвр сто.
Сал сал про тр ља очи, за тим ско чи из по сте ље као мах нит,

псу ју ћи ме на сва уста. По жу ри смо пре ма ка пи ји ви ле и про -
ве ри смо елек трон ски над зор. Обиш ли смо це ли оград ни зид
и пре тра жи ли врт и све про сто ри је у ку ћи. Све је из гле да ло
са свим уо би ча је но – ни тра га не кој про ме ни. Ја је у зеч јем
ка ве зу! Је ди но што нам је па да ло на ум би ло је да нам се не -
ко ти ме ру га. Не ко ко се уву као у ви лу и ста вио ја је под зе -
ца...

„Мо жда се то она од врат на кур ве ти на Ум Де ла ше га чи с
на ма? Цр као да бог да и ти и твој зец!“

Ре кав ши то, Сал сал за мук ну.
Јер, обо ји ца смо зна ли да је Ум Де ла бо ле сна – ни је нас

оби ла зи ла це ле прет ход не не де ље. Страх нам се удво стру чи
кад се се ти смо да уза се не ма мо ни ка квог ва тре ног оруж ја.
Ни је нам би ло до зво ље но да га др жи мо до да на атен та та.
Пла ши ли су се из не над них кон тро ла, јер је Зе ле на зо на вла -
ди но под руч је, где ста ну ју нај ви ши др жав ни зва нич ни ци.
Ми смо у ви ли оби та ва ли под крин ком лич ног обез бе ђе ња
јед ног од по сла ни ка у пар ла мен ту. Сал са ла за хва ти хи сте -
рич ни на пад – зах те вао је од ме не да се ота ра сим зе ца, да га
за ко љем. Ја од бих. Об ја снио сам му да зец не ма ни ка кве ве -
зе с тим што се до го ди ло.

Пе њу ћи се у сво ју со бу, сав бе сан, упи та:
„А зар ни је твој све ти зец снео ово ја је?!“
Ску вао сам ка фу и сео у врт по сма тра ју ћи зе ца. Јео је

соп стве ни из мет. Ка жу да он из от па да ка ко је изба ци из ор -
га ни зма до би ја ви та мин Бе, ко ји про из во де ми кро би у ње го -
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вим цре ви ма. Ма ло ка сни је, Сал сал се вра ти с лаптопом.
Мр мљао је за се бе и, ма ло-ма ло, псо вао Сел ма на. За тим,
пре гле да ју ћи стра ни цу на феј сбу ку, ре че да мо ра мо би ти
стал но буд ни. Зах те вао је да оста нем у ње го вој со би на спра -
ту, пош то се из ње мо гу осма тра ти улаз у ви лу и цео оград -
ни зид. По га си ли смо сва све тла и се де ли у Сал са ло вој со -
би, сме њу ју ћи се у оби ла ску про сто ри ја у ку ћи. 

Прош ле су две но ћи без ијед ног сум њи вог зна ка. Ви ла је
би ла уто ну ла у мир и ти ши ну. Док сам био у Сал са ло вој со -
би, при ме тио сам да се он на феј сбу ку ја вља под псе у до ни -
мом „Рат и мир“ и да је на свој про фил по ста вио Тол сто јев
пор трет ура ђен сли кар ским угљем. Имао је пре ко хи ља ду
„при ја те ља“, ве ћи ном пи са ца, но ви на ра и ин те лек ту а ла ца.
Ко мен та ри сао је њи хо ве иде је и пред ста вљао се као ин те ли -
ген тан чо век ко ји се ди ви дру ги ма. При том је скром но и па -
мет но из но сио сво је по гле де и ана ли зе ма ни фе ста ци ја на си -
ља у зе мљи. Јед ном при ли ком стао је да ми при ча о лич но -
сти по моћ ни ка ми ни стра за кул ту ру. Ре че ми да је тај чо век
заи ста кул ту ран, пра ви ху ма ни ста и фан та стич но ин те ли -
ген тан. Ме не та да ни је за ни ма ло да раз го ва рам о по моћ ни -
ку ми ни стра. Од вра тио сам да онај ко је у на шем по слу тре -
ба да се др жи по да ље од кон так ти ра ња с ма сом љу ди на ин -
тер не ту. Он ми до ба ци иро ни чан по глед струч ња ка и ре че:

„Бо ље ће ти би ти, го спо ди не Ха џа ру, да па зиш на сво га
зе ца ко ји но си ја ја!“

На по кон нам је до шао го спо дин Сел ман. Сал сал се раз -
ви ка на ње га, опи су ју ћи му до га ђај са зе ч јим ја је том. Сел -
ман нам се под смех ну и од ба ци на ше сум ње у Ум Де лу, твр -
де ћи да је та же на про ве ре на и да већ ду го ра ди за њих. Али
Сал сал га на па де да нас је из дао. Сва ђа ли су се, а ја сам се -
део и по сма трао их. Из њи хо ве сва ђе раз у мео сам да се у
све ту сек таш ких и по ли тич ких ли кви да ци ја до га ђа ју број не
из да је из ин те ре са. Вла да ју ће пар ти је су у мно гим слу ча је -
ви ма от кри ва ле јед на дру гој иден ти тет пла ће них уби ца у
ме ђу соб ној по ли тич кој тр го ви ни да би до би ле фо те љу на
не кој ви со кој функ ци ји или да би се при кри ла ка ква круп на
ко руп ци о наш ка афе ра. Али, Сел ман је по ри цао све Сал са -
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ло ве оп ту жбе. Зах те вао је да се при ми ри мо, са општив ши да
ће ли кви да ци ја „ме те“ би ти за два да на. Се де ли смо у ку хи -
њи и Сел ман нам ста де до у де та ље об јаш ња ва ти план. По -
том из таш не из ва ди два пиш то ља с при гу ши ва чи ма и ре че
да ће нам на ше на гра де би ти ис пла ће не од мах по оба вље ној
ак ци ји, а да ће мо по том би ти пре се ље ни на дру го ме сто, не -
где на пе ри фе ри ји пре сто ни це.

Од ла зе ћи, Сел ман ми до ба ци:
„Зеч је ја је! Ха, пи лен це на ше! Ве ли ки си ти ше рет,

знаш!“
По след ње но ћи остао сам бу дан, за јед но са Сал са лом, до

ка сно у ноћ. Бри нуо сам се због зе ца, јер је би ло очи глед но
да ће Ум Де ла би ти још ду го од сут на. Зец ће уги ну ти од гла -
ди и же ђи. Сал сал је, по свом оби ча ју, био за ду бљен у феј -
сбук, док сам ја се део крај про зо ра и осма трао врт ви ле. Он
ре че да упра во рас пра вља о сек таш ком на си љу и ње го вим
ко ре ни ма с по моћ ни ком ми ни стра за кул ту ру. Схва тио сам
да је тај по моћ ник ми ни стра за кул ту ру у вре ме Са да мо ве
вла да ви не био пи сац. Об ја вио је три ро ма на с те ма ма из су -
фи зма. Јед ном при ли ком био је са су пру гом на про сла ви ко -
ју је при ре ђи вао не ки бо га ти ар хи тек та у сво јој ку ћи што
гле да на Ти гар. Же на му је би ла пре ле па, изу зет но атрак тив -
на и ви со ко о бра зо ва на, као и он, и ба ви ла се из у ча ва њем
ста рих ислам ских ма ну скри па та. Ме ђу зва ни ца ма био је и
на чел ник тај не по ли ци је, ина че пред сед ни ков ро ђак. Кад се
сла вље за вр ши ло, на чел ник тај не по ли ци је на ло жио је
Упра ви за цен зу ру да се иш чи та ју ро ма ни на шег при ја те ља.
Ни је прош ло ни не ко ли ко да на, а ње га ухап си ше и за тво ри -
ше под оп ту жбом да у сво јим књи га ма по зи ва на ру ше ње
др жа ве и пар ти је. Та да на чел ник тај не слу жбе по ну ди пиш -
че вој су пру зи да му се по да у за ме ну за му же вље ву сло бо ду.
Ка да га је од би ла, на ре дио је јед ном од сво јих љу ди да је си -
лу је пред му жем. Же на је по том избе гла у Фран цу ску и та -
мо не ста ла, а муж је сре ди ном де ве де се тих осло бо ђен. От -
пу то вао је да на ђе су пру гу, али од ње ни је би ло ни тра га ни
гла са. По па ду дик та тор ског ре жи ма вра тио се у зе мљу и до -
био ме сто по моћ ни ка ми ни стра за кул ту ру. 
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Жи вот на при ча по моћ ни ка ми ни стра ли чи ла је на за плет
из ин диј ских фил мо ва. Али ме не је за чу ди ло от ку да Сал сал
зна то ли ко по је ди но сти из по моћ ни ко ве био гра фи је. Осе тио
сам да се он ди ви лич но сти и кул ту ри тог чо ве ка. Упи тах га
ко јем вер ском прав цу при па да по моћ ник ми ни стра, али се
он оглу ши о мо је пи та ње. Кад сам по ку шао да га уву чем у
раз го вор о то ме ко нам је ме та, Сал сал од вра ти да пи лен це,
по чет ник ка кав сам ја, не сме да зна та кве ства ри. Мој за да -
так сво дио се на то да во зим ко ла, а Сал сал је био тај ко ји ће
пу ца ти из пиш то ља с при гу ши ва чем. 

Из ју тра на ред ног да на че ка ли смо ис пред јед ног пар кин -
га у цен тру гра да. Тре ба ло је да ме та стиг не ту у цр ве ној
„то јо ти краун“. Чим ко ла тог чо ве ка уђу у пар кинг, Сал сал
ће изи ћи из на ших ко ла, пра ти ти га пеш ке и ли кви ди ра ти га.
За тим би смо по бе гли ко ли ма до но вог скло ниш та на пе ри -
фе ри ји. Због то га сам по нео зе ца и сме стио га у пр тља жник
ау та. 

У јед ном ча су, Сал са лу сти же по ру ка на мо бил ни те ле -
фон. Пре бле део је. Би ло је пред ви ђе но да не че ка мо ме ту
ду же од де сет ми ну та. Упи тах га да ли је све у ре ду. Он гла -
сно опсо ва, уда ра ју ћи се пе сни цом о бе дро. За бри нуо сам
се, а он ми, окле ва ју ћи ма ло, пру жи те ле фон и по ка за ми
сли ку зе ца ка ко се ди на ја је ту. Сли ка је би ла не спрет но мон -
ти ра на у фо то шо пу.

„Знаш ли ко ми је по слао сли ку?“, упи та.
Од мах нух гла вом од рич но.
„По моћ ник ми ни стра за кул ту ру!“
„Мо лим?!“
„По моћ ник ми ни стра за кул ту ру је ме та, Ха џа ру!“
Иза шао сам из ко ла док ми је крв кљу ча ла због Сал са ло -

ве глу по сти и ап сурд но сти це ле ове бед не опе ра ци је. Би ло
је прош ло већ ви ше од че тврт са та, а ме та се ни је по ја вљи -
ва ла. Са општ их Сал са лу да се по вла чим из ак ци је. На то и
он изи ђе из ко ла мо ле ћи ме да се стр пим и да још ма ло са -
че кам. Обо ји ца смо би ли у опа сно сти. Вра тио се у ко ла у
намери да те ле фо ни ра Сел ма ну, а ја се за пу тих ка об ли жњој
про дав ни ци да ку пим ци га ре те. Ср це ми је уда ра ло као лу до
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од сил ног гне ва. Са мо што сам при шао про дав ни ци, ко ла
од ле те ше у ва здух, бук ну пла мен, а зец и Сал сал пре тво ри -
ше се у угље вље.
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Ха са на Бла си ма

ИРАЧ КИ ХРИ СТОС

Ута бо ри ли смо се у де во јач кој шко ли. Сви ре ко ше да ће
пре спа ва ти у скло ниш ту, са мо хриш ћа нин Да ни јел узе сво је
ће бе и рас про стре га да ле ко у школ ском дво риш ту, под ве дрим
не бом.

„По гле дај га! Хри стос Жваћ ко је из лу део!“, ре че је дан вој -
ник ви сок као пал ми но ста бло, уста пу них су вог хле ба.

„Или, мо жда, не ће да спа ва с му сли ма ни ма!“, ко мен та ри -
сао је дру ги.

Ти мом ци су обич ни мај му ни. Не ма ју пој ма ка кав је уи сти -
ну Да ни јел. Је ди ни им је по сао да она ни шу на школ ским клу -
па ма на ко ји ма су се де ле де вој ке. Са мо јед на ра ке та, и пре тво -
ри ће се у угље ни са не пе ни се. У ова квим су лу дим ра то ви ма
Да ни је лов дар је је ди ни по јас за спа са ва ње. Би ли смо ску па у
ку вајт ском ра ту. Да ни је би ло ње го вих не ве ро ват них мо ћи, не
би смо пре жи ве ли. Осим то га што је ве чи то уту чен, Да ни јел
као да ни је од тва ри од ко је су љу ди са зда ни. Он је при јат ни
да шак по ве тар ца.

Про стро сам сво је ће бе по ред ње га и ис пру жио се на ле ђа
као он, гле да ју ћи у не бо.

„Спа вај, Али, дру же! Спа вај... Но ћас не ма ни ка квих зна ко -
ва. Спа вај.“

По том је сме ста за хр као.
Да ни јел је по вас це ли дан жва као гу му. Вој ни ци су га за то

про зва ли Хри стос Жваћ ко. Мно го пу та учи ни ло ми се да је
Да ни је лу жва ка ћа гу ма као не ка ба те ри ја ко јом на па ја екран
свог мо зга. Жи вот ни сан био му је да ра ди у ра дар ској је ди ни -
ци. Чим је за вр шио сред њу шко лу под нео је мол бу да га при -
ме као до бро вољ ца у про тив а ви он ску од бра ну. Мол ба му је
од би је на, мо жда сто га што му је отац био ру ко во ди лац у Ко -
му ни стич кој пар ти ји то ком се дам де се тих. Ње го ва љу бав пре -
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ма ра дар ским уре ђа ји ма би ла је рав на љу ба ви дру гих љу ди
пре ма же на ма или фуд ба лу. Са ку пљао је фо то гра фи је ра дар -
ских си сте ма и го во рио о сиг на ли ма и фре квен ци ја ма као што
дру ги мом ци при ча ју о сво јим го ли ша вим љу бав ним аван ту -
ра ма на бер би грож ђа. Пам тим шта ми је ре као у прош лом ра -
ту: „Чо век, мој Али, има моћ ни ји ра дар од свих оста лих жи во -
ти ња! Све што је по треб но је сте да из ве жба дух да из ла зи из
ње га и за тим се вра ћа, као што се уди ше и из ди ше.“ И дао је,
та ко ђе, да му уте то ви ра ју на де сну по длак ти цу ма те ма тич ку
фор му лу за из ра чу на ва ње ра дар ског ефек та:

Пош то су се на де Да ни је ла Хри ста да ће се при кљу чи ти је -
ди ни ца ма ПВО рас пр ши ле, при ја вио се до бро вољ но у вој ни
са ни тет. Али ни је се ока нио љу ба ви пре ма ра да ру. Ко год га је
по зна вао, ни је се ни нај ма ње чу дио тој ње го вој љу ба ви, јер је
исти тај Хри стос Жваћ ко био нај чуд но ва ти ји ра дар на све ту!
Се ћам се оних ужа сних да на то ком на шег ра та у Ку вај ту. Ус -
па ни че ни вој ни ци пра ти ли су га по пут па чи ћа, ку да год да је
кре нуо. Ави о ни али јан се бом бар до ва ли су на ше ро во ве а да
ми ни смо мо гли да ис па ли мо ни је дан је ди ни ме так. Као да
смо ра то ва ли про тив ви ше, не бе ске си ле. Све што смо мо гли
би ло је да ко па мо још и још ро во ва и да се пре меш та мо с ме -
ста на ме сто, као па цо ви. На по кон смо се уло го ри ли на ру бу
пу сти ње. Је ди но што нам бе ше пре о ста ло би ла је ве ра у бо га
и – у мо ћи хриш ћа ни на Да ни је ла. Јед не ве че ри је ли смо у ро -
ву с оста лом вој ском, кад се Да ни јел ста де жа ли ти на бол у
сто ма ку. Вој ни ци пре ста до ше да је ду, згра би ше оруж је и спре -
ми ше се да уста ну, гле да ју ћи сви ску па у Да ни је ло ва уста.

„Хо ћу да се од мо рим у хла ду оног во до тор ња!“, нај зад про -
го во ри Хри стос.

Вој ни ци по ђо ше за њим гу ра ју ћи се и на сто је ћи да се за ле -
пе уз ње га, као да је он ка кав штит про тив ра ке та. По се да ли су
око ње га у сен ци во до тор ња. По сле са мо три де сет пет ми ну та
три бом бе па ле су на ров. И то ни је био је ди ни слу чај. Хри сто -
ве прог но зе спа сле су мнош тво вој ни ка. Оно што се у том ра -
ту до га ђа ло у Да ни је ло вој бли зи ни ли чи ло је на при че из цр -
та них фил мо ва. У маг но ве њу, ствар ност гу би ко хе рент ност,
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кре ће да се рас па да и по чи ње бу ни ло. Шта ми сли ти о, ре ци -
мо, оном на па ду свра ба на Да ни је ло ве мош ни це, ко ји је пред -
ска зао пад аме рич ког хе ли коп те ра на се диш те шта ба? И мо же
ли ико по ве ро ва ти да кад Да ни јел  Хри стос три пут за ре дом ки -
не, то от кри ва мах ни ти на пад ра ке та ма. И то су их би ли лан -
си ра ли с мо ра. Би ли смо вој ни ци-ов це, во ди ли смо ко мич не
ра то ве.

Чуо сам при че да је из веш тај ви шим ко ман да ма о то ме са
Хри стом под но шен у ви ше на вра та. Али, ха ос у тим да ни ма и
по раз на ше ар ми је, то што је би ла збри са на по пут му ва, спре -
чи ли су вла сти да се ти ме по за ба ве. Ко ли ко је са мо би ло гла -
си на о пред сед ни ко вом сил ном ин те ре со ва њу за ма ђи о ни ча -
ре, ча роб ња ке и љу де с нат при род ним мо ћи ма! Твр ди се да су
оне књи ге ко је су то ком осам де се тих на пра сно пре во ђе не у зе -
мљи јер се ба ве па ра пси хо лош ким по ја ва ма – а не зна им се ни
бро ја –  об ја вљи ва не по на ло гу пред сед ни ка, јер је он, на вод -
но, чуо да су на пред не зе мље ра ди ле на раз во ју те ле пат ских
спо соб но сти и ко ри сти ле то у шпи јун ским опе ра ци ја ма. То
оту да што је пред сед ник ми слио да су на у ка и окул ти зам јед -
но те исто, са мо им се ме то де у от кри ва њу тај ни раз ли ку ју. 

Хри стос се ни је хва ли сао сво јом мо ћи да пред ска зу је, ни -
ти ју је сма трао не чим нео бич ним. На во дио нам је при че о
људ ским спо соб но сти ма за пред ви ђа ње до га ђа ја кроз исто ри -
ју. За па зио сам да Да ни је ла ње го ва теш ка ме лан хо ли ја спре ча -
ва да ужи ва у по се до ва њу та квог да ра. Чак ни ње го ва страст
за ра да ри ма ни је му до но си ла за до вољ ство. Ње го во по и ма ње
сре ће би ло је за го нет но. Ра зу мео сам из ње го вих при ча да га
је ужа сно пла ши ла та ма ко ју је но сио у се би. За свој та ле нат
ми слио је да је то са мо до дат ни до каз ве ли чи не на ше не мо ћи
и ниш тав но сти у овом та јан стве ном све ту. Ис при чао ми је да
је, још у ра ној мла до сти, про чи тао при чу не ког ирач ког пи сца.
Лич ност ау то ро ва би ла је сар ка стич на и пре пла ше на исто вре -
ме но. Ју на ка при че би ла је про гу та ла ај ку ла по сле же сто ке
бор бе у има ги нар ној ре ци вре ме на и он се ди та мо, сам и за ро -
бљен у та ми и раз миш ља: „Ка ко мо гу да ускла дим свој лич ни
жи вот са схва та њем да се свет пред мо јим очи ма уру ша ва?“2
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„То пи та ње оп те ре ти ло ми је жи вот. Од ње га ми сан ни ка -
ко не до ла зи на очи, пе че као отво ре на ра на“, ре као ми је Хри -
стос.

Кад смо се на ред ног ју тра про бу ди ли, аме рич ке сна ге би ле
су на до мак Баг да да. По сле не ко ли ко са ти обо ри ли су дик та то -
ров спо ме ник. Био је то над ре а ли сти чан шок. Пре сву кли смо
се у ци вил ну оде ћу и вра ти ли се по ро ди ца ма. Био је то са мо
још је дан рат сле па ца у ко јем ни ко из на шег ба та љо на ни је ис -
па лио ни мет ка. 

По сле ра та не ко ли ко пу та сам се срео с Да ни је лом. Био се
вра тио да жи ви са сво јом ста ром мај ком. Ка да је зе мљом за -
вла дао ха ос, по се тио сам га у њи хо вој ку ћи у Баг да ду. Хтео
сам да по раз го ва рам с њим о по врат ку у вој ску. Ре као ми је да
је мр зео дик та то ра, али да не ће да да је свој до при нос ар ми ји
ко ја је под па тро на том оку па то ра. По сле то га га ви ше ни сам
сре тао. Ја сам се вра тио у вој ску, а Да ни јел се вра тио ста ра њу
о мај ци. Обе ње го ве се стре би ле су се још дав но исе ли ле у Ка -
на ду, а и оста так род би не на пу стио је зе мљу, јед но по јед но,
го ње ни ра то ви ма и лу ди лом вер ског фа на ти зма. Од це ле ве ли -
ке фа ми ли је оста ла је са мо ње го ва ма ти. Знао сам да Да ни јел
глав ни ну вре ме на про во ди у ку ћи, чи та ју ћи ро ма не и на уч не
ен ци кло пе ди је, пра ти ве сти и бри не о мај ци ко ја је би ла из гу -
би ла и слух, и вид, и пам ће ње, ста рост ју је од се кла од све та.
Ста ри ца ви ше ни је кон тро ли са ла те ле сна лу че ња и Хри стос
јој је ме њао пе ле не и ке се за мо кра ћу на сва ких не ко ли ко са -
ти. Мај чи на смрт за ње га би зна чи ла ки да ње ни ти ко ја га ве -
зу је за то ме сто, а ни је имао во ље да се исе ља ва. Ста ри ја се -
стра га је у ду гом пи сму пре кли ња ла да бе жи из зе мље, али
Хри стос је био твр до глав на мај ку – обо је су од би ја ли ђа во ље
ис ку ше ње, да на пу сте свој из гу бље ни рај.

Јед не не де ље по сле ми се, Хри стос је из вео мај ку у је дан
на род ски ре сто ран, по знат по до бром ке ба бу. Во лео га је јер је
био чист и имао је по себ не сто ли це за де цу. Али, ло кал се у
ме ђу вре ме ну ја ко про ме нио. Он се ни је ни се ћао кад је ту до -
ла зио по след њи пут. Хри стос ода бра је дан пра зан сто у углу и
по мо же мај ци да сед не. Раз ве дрио га је кел не ров ху мор: у на -
зи ве по пу лар них је ла уме тао је име на сва ко днев них ин стру ме -
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на та смр ти. Го сти су се сме ја ли и во ле ли га. Та ко, он до ви ку -
је на руџ би ну: „Пор ци ја ке ба ба са осве тља ва ју ћим ми на ма за
ум и тр бух... Јед на шрап нел-чор ба, рас пр ска ва ју ћа... Пи ри нач
с ку ва ним ба ли стич ким бо бом на ра кет ни по гон!“

Хри стос на ру чи пор ци ју и по ке ба ба и на по ме ну да му до -
не су љу те па при чи це, ча шу јо гур та и бо чи цу хлад ног воћ ног
со ка. Кел нер се вра ти с на руџ би ном и ус пут ис при ча по пу ла -
р ни виц о оно ме што је био вр ло ра до знао. Хри стос се из уч -
ти во сти на сме ши. Узе не жно у ру ку два мај чи на пр ста и спу -
сти их да она опи па то пли ке баб и пе че ни па ра дајз, за тим их
вра ти на ме сто, на иви цу сто ла. Сво јим пр сти ма уме си за њу
леп за ло гај и гур ну јој га у уста, осме ху ју ћи се с ве ли ком, бо -
жан ском љу ба вљу.

Не ки мла дић за пи та да ли је сло бод но да сед не за Хри стов
сто. Био је вр ло кру пан и окрут них цр та ли ца, али то ни је сме -
та ло да се од мах ви ди да му ни је ви ше од два де сет. На ру чио
је пор ци ју ке ба ба и на гла сио да му ста ве ви ше лу ка. Мла дић
је ле по том ли ка при вла чио по гле де, али се стал но че шао по
вра ту као да има шу гу и очи су му игра ле као на зеј ти ну. Да -
ни јел при ма че чи ни ји цу са са ла том до мај чи не ру ке и пу сти да
она пр сти ма опи па зе ле ниш у чи ни ји ци, а он јој при пре ми но -
ви за ло гај. Мла дић их је кри шом по сма трао и, уопште, чуд но
се др жао. По ла ко је жва као свој за ло гај и упи њао се да га про -
гу та, кад му из ле пих очи ју по те ко ше су зе. Да ни јел то опа зи,
на же гла ву пре ма мла ди ћу и упи та га да ли мо же ка ко да му
по мог не. По но во га је за пи тао то исто, али мо мак ни је ди зао
по глед са свог та њи ра и из гле да ло је да ни је ни чуо Да ни је ло -
во пи та ње. На ста вио је да жва ће обил но ли ју ћи су зе. Из ва дио
је ма ра ми цу, обри сао очи и уш мрк нуо се. Кру жио је по гле дом
по це лој са ли, за тим се за гле да у очи Хри сту. Плач не цр те ли -
ца из ме ни ше се от кри ва ју ћи јед но друк чи је ли це – из гле да ло
је као да је стр гао ма ску с ли ца. Ухва ти се за ре вер са коа и рас -
тво ри га ма ло, као кад ко об на жу је гру ди:

„Ви ди, имам на се би екс пло зив ни по јас; на пр ву тво ју реч
ди ћи ћу се бе у ва здух!“

Ре кав ши то, мо мак упу ти пре те ћи по глед пре ма ста ри ци.
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Ја сам по ги нуо од при ја тељ ске ва тре. Би ли смо у за јед -
нич кој па тро ли с Аме ри кан ци ма кад је из јед не ку ће у том се -
лу при пу ца ло. Аме ри су уз вра ти ли хи сте рич но, ми сле ћи да
ми пу ца мо на њих и ја сам до био три зр на у гла ву. На на шем
но вом све ту срео сам се с Хри стом. Мо јој сре ћи ни је би ло кра -
ја. Ис при чао ми је да га је онај мла дић у ре сто ра ну на нео -
бјаш њив на чин при ву као. И ни је био са мо страх и ужас оно
што га је па ра ли са ло већ је у том ча су Хри ста об у зе ла не ка та -
јан стве на же ља да се осло бо ди. Не ко ли ко тре ну та ка зу рио је у
мла ди ће во ли це. Овај дру ги на же гла ву и на ре ди му да уста не
и по ђе с њим до то а ле та. У пр вом маг но ве њу он се и не по ме -
ри с ме ста као да се бе ше ска ме нио, за тим по љу би мај ку у че -
ло и уста де.

Мо мак га уве де у то а лет, ста де иза вра та др же ћи прст на
пре ки да чу за ак ти ви ра ње екс пло зив ног по ја са, из  ког дру гом
ру ком из ву че пиш тољ и упе ри га у Да ни је ло ву гла ву. Уну тра
је би ло те сно и мла дић об гр ли Хри ста, оба ви ње го ве ру ке око
се бе и украт ко об ја сни шта хо ће: да се за ме не – по јас за ста -
ри чин жи вот.

Мла дић је био у хи сте рич ном ста њу и је два се кон тро ли -
сао. Ре као је да на по љу не ко че ка да сни ми екс пло зи ју и ако
он се бе не диг не у ва здух, они ће га уби ти. Да ни јел ни је од го -
ва рао на ово ни јед ном реч ју. Обо ји ца су се ку па ли у зно ју. Не -
ки гост по ку ша да гур не и отво ри вра та кло зе та на шта се мла -
дић ис каш ља. По том по но ви Хри сту обе ћа ње да ће ста ри цу
без бед но из ве сти из ре сто ра на, али ако се Христ не де то ни ра,
он ће је уби ти. По ла ми ну та вла дао је та јац, он да Да ни јел
клим ну гла вом у знак при стан ка све вре ме зу ре ћи као од у зет
у мла ди ће ве очи. Овај му на ре ди да от коп ча по јас с ње га и
опа ше га око се бе. То је иш ло теш ко у та ко те сном про сто ру.
За тим се мо мак опре зно по ву че оста вља ју ћи Хри ста у кло зе -
ту с по ја сом на се би, а он се бр зо за пу ти до ста ри це у углу са -
ле. По тап ша је не жно по ра ме ну и узе је за ру ку, а она уста де
и по ђе за њим као ма ло де те. Гу жва у ре сто ра ну би ла је све ве -
ћа и жа мор се по ја ча вао. љу ди су се гла сно сме ја ли, а при бор
за је ло зве ке тао је као да је свуд уна о ко ло у то ку бор ба са бља -
ма. 
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Христос ма лак са ло па де на ко ле на. Теш ко је ди сао, за тим
му пи шаћ ка по цу ре у пан та ло не. Отво ри вра та кло зе та и ис -
пу за пре ма са ли за ру ча ва ње. На вра ти ма то а ле та су сре те га
не ки чо век, ко ји се на да де у бег ви чу ћи: „Са мо у би ца! Са мо у -
би ца!“

Сред па ни ке љу ди, же на и де це што су га зи ли јед но пре ко
дру гог, Хри стос угле да мај чи ну сто ли цу пра зну. И при ти сну
пре ки дач...

Белешка о писцу:

Пр ва збир ка при ча ирач ког си не а сте, пи сца и од пре не ко -
ли ко го ди на гра ђа ни на Хел син ки ја Ха са на Бла си ма (Баг дад
1973) Лу дак са Тр га сло бо де би ла је у Енглеској за па же на од -
мах и 2010. уш ла и у ши ри из бор за пре сти жну на гра ду Ин ди -

пен дент. Сле де ћа збир ка, Ирач ки Хри стос, као дру га књи га
истог ау то ра, та ко ђе об ја вље на у пре во ду на ен гле ски пре не -
го што су се ње не при че по ја ви ле као књи га на арап ском је зи -
ку, до не ла је на ста вак се ри је језивих при ча у ко ји ма се осли -
ка ва жи вот у са даш њем Ира ку као у над ре ал ном па клу. У ош -
трој кон ку рен ци ји с де ли ма пи са ца из свих кра је ва све та, она
је 2014. по бе ди ла с ве ли ком ве ћи ном гла со ва на кон кур су за
исту на гра ду. 

То су при че пр о фа ног ли ри зма, ис ко ше не сим бо ли ке и је -
зи ве, за гроб не ро ман ти ке. Мо жда су ове но ве са мо још ма ло
ап стракт ни је, те же, чак оту ђе ни је. Ис при ча не су бр зо, не по -
сред но, често крат ким ре че ни ца ма и увек јед но став ним је зи -
ком, ли ше ним свих укра са. Уз при мер ну спи са тељ ску тех ни ку
и ја сно ре а ли стич ке опи се та ко чу де сних до жи вља ја да се у
њих про сто не мо же по ве ро ва ти, а очи то се мо ра ве ро ва ти, то
је оно што их чи ни књи жев но атрак тив ним пре ко сва ке ме ре.
Цен трал на те ма збир ке је про це су и ра ње тра у ме, или, ра ди је,
не мо гућ ност ње не об ра де. 

Суд би на у пишчевом ужем и ши рем за ви ча ју ни је би ла ни
из бли за та ко бла го на кло на пре ма ње го вим де ли ма као што је
била на Западу, захваљујући у великој мери одличном Рај то -
вом преводу (Jo nat han Wright). Бла си мо ва про за плод је ње го -
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вог спи са тељ ског да ра и про вла че ња лич них ис ку ста ва кроз
фил те ре соп стве них сно ви ђе ња да би их у не ком ча су тран -
спо но вао у књи жев ни текст, али се та тран спо зи ци ја до го ди ла
у пра вом тре нут ку – онда када је За пад по чео да пер ци пи ра
(ма и са свим из да ле ка, али ипак ма сов ни је) сво ју кључ ну уло -
гу у ирач кој све на род ној тра ге ди ји. Без то га, ни Бла си мо ве
при че не би наш ле сво је плод но тло у тој, но вој по ли тич кој ре -
ал но сти на за пад ној из да вач кој и чи та лач кој сце ни.

Де си ло се да до про ле ћа 2014. ни сам ни чуо за Ха са на Бла -
си ма, ко ји је, уо ста лом, врш њак мо је ћер ке. Но, већ по сле чи -
та ња две ју ње го вих при ча, Зец из зе ле не зо не и Ру па, ко је ми
је у Је мен, где сам се та да на ла зио, с мол бом да их пре ве дем с
арап ског за ки кин ђан ски ме ђу на род ни Фе сти ва л крат ке при че
по сла ла Ве ра Па пић, ди рек тор ка тог фе сти ва ла (на ко ји пре за -
у зе ти пи сац те го ди не на  кра ју не ће ни до ћи), схва тио сам да,
уз те две, на про сто мо рам пре во ди ти и дру ге ње го ве при че. У
сеп тем бру 2015. „Ге о по е ти ка“ је об ја ви ла збир ку Лу дак са Тр -

га сло бо де у мом пре во ду на срп ски, а ове године код истог
издавача изашла је и друга Бласимова збирка, Ирачки

Христос.

Српко Лештарић

1 Не ду го по аме рич кој оку па ци ји Ира ка 2003. та ко је на -
зван део од де се так ква драт них ки ло ме та ра у цен тру Баг да да
око Ам ба са де САД, ам ба са да још не ких зе ма ља, глав них
ирач ких вла ди них уста но ва и, не из бе жно, из ве сног бро ја при -
ват них ку ћа, у ко ји се мо гло ући са мо са спе ци јал ном до зво -
лом јер је био заш ти ћен ви со ким бе тон ским зи дом с ула зним
кон трол ним пунк то ви ма и стал ним хе ли коп тер ским па тро ла -
ма. – Прим. прев.

2 Ре чи Инг ма ра Берг ма на из јед ног ин тер вјуа. – Прим. ау -
то ра.
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Луис Фернандо Верисимо (1936), Бразил

МАЧ

Дом породице из вишег средњег сталежа. Муж, жена, си-
нчић. Тог дана дете пуни седам година.  Ноћ је и мајка раз-
диже после забаве. Отац помаже сину да спреми поклоне
које је добио од другара.  Отац, као отац, примећује је да је
мали тих и озбиљан, али мисли: „Уморило се дете.“  Читав
дан је јурцао наоколо,  јео hot dog-ове и сладолед, играо се с
гостима по кући и по дворишту. Наравно да је уморан.

– Колико си поклона добио! 
– Аха. 
– Види овај мач.  Баш је диван. Откуда ти? 
– Тата… 
– Како је само тежак! Као прави правцати мач. Од правог

метала. Ко ти га је поклонио? 
– Тата,  о томе сам хтео да разговарам с тобом.
Син оцу делује мало преозбиљно. Никад га није видео

оваквог.  У ствари, никад није видео тако озбиљно седмо-
годишње дете.  Тако је важан док говори. Баш необично…
Син преузима мач из очевих руку. Каже:

– Тата, ја сам Thunder Boy.
– Како?
– Thunder Boy. Дечко- Гром. 
– Одлично, Thunder Boy. А сад, ‘ајмо на спавањац. 
– Чекај.  Овај мач… Он је морао доспети у моје руке на

дан када напуним седам година.  Тако је било писано.
Оцу је ово смешно. Како је лепо научио да говори из

стрипова. „Морао доспети…“ Мали наставља:
– Данас је стигао. То је знак. Време је да прихватим

улогу коју ми је наменила судбина. Мач прелази у руке
новог Дечка-Грома из генерације у генерацију. Тако је било
увек, одкада се мач спустио с неба у свету долину Bem Tael,
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пре седам хиљада година, од када ју је у руке узео Рамил,
пр ви Дечко Гром.

Оцу се ово више баш и не допада. Детету се изменио
глас. Чудно га посматра. Мораће да мало да смањи дожив-
љај са стриповима. Макар на неко време.

– Важи, сине. Ајде сад, љуби га тата…
– Мораћу да напустим дом. Молим те ти објасни све

мами. Неће јој бити лако. Рачунам да ћеш јој помоћи. Реци
јој да је тако било писано. Таква ми је судбина намењена. 

– И никада те више нећемо видети? –  отац сад свесно
улази у игру са сином лагано га водећи ка кревету. 

– Наравно да хоћете. Мој мач је у служби правде. Докле
год будете ишли правим путем,  можете рачунати на моју
помоћ!

– Одлично! – каже тата.
Само то је и стигао да каже. Његов син се окренуо на

пети, кренуо ка прозору, подигао онај мач као свети крст, и
викну ка небу „Рамил! “ Тад пуче гром и цела се кућа
протресе. Мач засветли плавим светлом.  И дечак исто.

Отац је у дневној соби затекао мајку. Она каже:
– Сачувај ме боже овог времена. Јел си чуо гром? 
– Ко му је поклонио онај мач? 
– А ниси ти? Ја сам мислила да си ти.
–  Слушај, имам нешто да ти испричам. 
– Шта? 
– Ајде седи прво овде.

Luis Fernando Veríssimo (luis fernando verisimo) 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Verissimo

Избор и превод Дејан Дијаго Станковић

144



Мигел Торга (1907-1995), Португал

ВЕЛИКА ДУША

Риба Дал је јеврејско село. Бадава је поп-Жоао читаве го-
дине благосиљао, отпуштао грехе, крстио и подучавао веро-
науку кроз питања и одговоре.

– Ко је Бог?
– Бог је свемогућ, Творац Неба и Земље.
По томе како су се спретно сналазили док их пропитује,

нико не би посумњао да је ту, иза Светог Писма, у крви кри-
ло Петокњижје. А крило се. И у самртним часу, кад је чове-
ку једнако је ли Тора или Јеванђеље, пре него што би поп до-
шао да се побрине за последње ситнице око духовне чисто-
ће јањета, и да не би од смрћу испрепаданог језика у испо-
вести изнудио признање, одувек су постојали давитељи.

Од свих рабова Мојсијевих задужених да прекрате ово-
светске муке и сачувају заједничку тајну, најбоље је упам-
ћен један звани Велика Душа.

Висок, намрштен човек, сломљеног носа, живео је улици
на вису где станује и северни ветар, што неуморно звижди
преко целе године. Ономе ко би пошао да позове тог оца
смрти није било друге него да се пентра узбрдо, уз падину
олујну, с напором брода на узбурканом мору.

– ‘Бем ти ветруштину! – као што се засигурно знало да
се Велика Душа налазио у кући на углу, увек уз огњиште,
сигурно је било да ће ветар са планине брисати низ брдо.

Кад се стигне пред негову кућу, било је доста позвати га
по имену.

– Чича Велика-Душо! Ој, Чича Велика-Душо!
Ето њега… А убрзо ће кљешта његових руку и тежина

његовог колена смирити умирућег.
Ушао би, прошао би, неустрашив и тих, кроз гужву људи

који су већ три дана у кући нестрпљиво чекали да се човек
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у агонији растави од душе, ушао би у спаваћу собу, затворио
врата за собом, да би убрзо изашао на лицу носећи мир, под-
једнак спокоју на лицу онога ко је остао да лежи мртав. љу-
ди би га посматрали с мешавином језе и захвалности. С вре-
мена на време, усред кошмара, јавио би се понеки глас про-
теста из дубине савести; али већ следећег дана нечији глас
би се горе на брегу надгласавао са ветром, зовући:

– Чича Велика Душо! Ој, Чича Велика Душо!
– Ево ме… – И одмах би изашао на врата.
Када је стигао Исааков судњи час, његов син, Абел, по-

пео се уз падину. Био је узнемирен, од необичне узмувано-
сти по кући, од чудног начина на који га је мајка послала по
чича Велику-Душу и од великог ветра.

– Шта је, дечко? Шта ти је с оцем?
Малишан је разрогачен посматрао давитељево суво ли-

це.
– Грозницу има…
– Добро, идемо да видимо…
– И шта ћеш му радити?
– Прегледаћу га…
Низ улицу је зборио само ветар. Прозукао од толиког ху-

кања, монотон, упоран, он је најбоље одражаво осећања у
њима двојици: први, малишан, неспокојан, узнемирен, ухва-
ћен у коштац са збрканим предосећајима која су одбијали да
му изађу из главе; и други, старац, који је прихватао свој за-
датак да убрза смрт онако како река прихвата свој ток.

Кућа је била сва у сузама, од самог прага. Чим је Велика
Душа ушао, све су наједном пресахле. Иза његових тешких
и спорих корака у ходнику остадоше само нема тескоба и
прекинуто дисање.

– А шта ће му он учинити? – питао је поново Абел своју
мајку, када су се врата од очеве собе затворила.

Лиа је сину одговорила двема тихим сузама низ образе.
Унутра, залепљен за постељу натопљену знојем Исаак је

био на издисају. Блед, очију упалих дубоко у лице, поти-
штен, као да је само чекао да се пусти низ воду. Разболео се
пре петнаест дана. Таква га је грозница тресла да је доктор
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Самуел изгубио наду. Долазио је једном, долазио други пут,
и на крају их посаветовао да набаве сандук. Али Исаак је у
сржи био либански кедар, жилав. Болештина га је глодала
још пуних шест дана, али га није прождрала. Поглед му је
био жив. Стењао је, јечао, копнио, али се два зрна ћумура
нису гасила. Све то му је на крају преко лица превукло чуд-
ну сенку; па је и жена му, Лиа, почела да губи наду. Пар да-
на касније, када их је госпођа Роза у разговору подсетила на
неопходност последње исповести, један од Исаакове браће,
Даниел, пришао је снаји и, између две речи утехе, као уз-
гред поменуо име Велике Душе. Лиа се у почетку бунила ко-
лико је могла, али ју је на крају и сама помисао да ће јој поп
ући у кућу поразила. Тек се било разданило, а она је, гласом
од кога се престрашио, сину наредила да позове давитеља.

Када је Велика Душа ушао, Исаак је водио битку какву
измучено тело скоро увек води кад се бори да задржи душу.
Непријатељ му је био један део сопственог бића који као да
је хтео да пусти живот, док је друга половина, оно што је
племенитог и захвалног остало у њему, храбро бранила оно
што је од зидина остало. Онолике грашке зноја низ слепооч-
нице и убрзани ритам дисања били су знаци тог рата. Али
ономе који би то посматрао чистим људским погледом ни-
шта више није било потребно да осети колико је велебан и
свечан био тај час.

На несрећу, Велика Душа то није био у стању да осети.
Неосетљив за дубину мистерије живота, упути се ка посте-
љи рутинским кораком, да му ни једно влакно у телу није за-
играло. Његово није било да гледа; његово је било да зграби
шакама за врат, притисне коленом груди, и да се, неколико
минута касније, повуче као неки инструмент који је исправ-
но послужио сврси.

А кућа као некаква гробница насељена окамењеним и не-
мим људима. Само је у соби било покрета и пулсирања.
Нем, Велика Душа је кренуо. Али када је отворених шака и
савијеног колена требало да се обруши на Исаака, зауставио
га је глас, различит од свих гласова коју је раније чуо у ова-
квим тренуцима, као да је долазио са другог света. Говорио
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је
– Не… Још не… Још не…
Колико је пута давитељ већ био чуо такве очајничке кри-

ке, вапаје за милост, а да га никад нису спречила да обави
своју свету дужност! Ех колико пута! Овај пут, међутим,
молбе и јечање другачије су му звонили у ушима.

– Не… Не… Још не…
Тамна тканина која је дотад покривала очи Велике Душе,

хтела је да се расцепи, од врха до дна. Давитељ, парализо-
ван између таме навике и светла које се помаљало, стао је
као бујица која изненада остане у месту.

– Не… Још не… Још не…
Страшна се ствар догађала. Усред борбе који је Исаак во-

дио против непознатих злих сила догодио се сусрет два чо-
века, једног који је знао да ће убити, другог свестан да ће
бити убијен.

Стајали су тако неко време, загледани један у другог, од-
меравали се. Тежак зној је лио низ Исааково лице; врућа,
крв је бубњала у слепоочницама Велике Душе. Један изне-
надни звук, шкрипа врата, био је варница која је изазвала
експлозију.

Кад се зачуо тај звук, Велика Душа је као откачен утег
нагло пао поврх умирућег. Ниједна реч. Само тупи ударац, и
руке нападача које су тражиле Исааково грло.

Али кроз врата која су зашкрипала, био је ушао неко.
Обрис који је Велика Душа осећао иза својих леђа стајао је
непомично, без капи крви у лицу, покушавајући да схвати.

Невероватна сила којом је Исаак настојао да се ослободи
од канџи које су га стезале и нечујно Абелово присуство, ис-
црпли су из руку и тела Велике Душе уобичајену снагу. Ла-
ко се у њему ослободио убица, животиња која великим гу-
тљајима испија воду живота на коју би наишао уз пут! Био
је свестан да је убијање смисао његове судбине! Бадава. На-
просто није имао куражи да пред сведоком усмрти човека.

Устао је. Лица покривеног бледилом једнаког бледилу са-
мртниковом, окренуо се. И недовољно храбар да погледа у
разрогачене и испрепадане очи дечакове које су биле прико-
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ване за њега, тихо је напустио просторију. Кроз кућу је про-
шао потиштен, без трага оне трагичне величенствености од
раније. За собом је оставио живот, а није живот било то што
му је давало на величини.

Када је секунд касније у собу ушла Лиа, с бременом кри-
вице на леђима, син је седео у крај постеље ручице положе-
не на очево чело. Дете се покушавало снаћи у непрозирном
мору магле; а срце му је говорило да треба да стави ручицу
баш тамо, на ужарено чело онога коме дугује живот, исто
онако као што му је мало пре наложило да узнемирен ушу-
ња у собу.

Биће да је тај невини синовљев гест учинио да кроз Иса-
акове жиле поново потече крв самоуверености. Није се ис-
поведио, а двадесет дана доцније јео је чорбу крај ватре, као
да се ништа није било догодило. И ништа се заиста и није
случило за све остале сељане, осим за њега, за маленога и
за Велику Душу. Други су видели како се агонија претвара у
смрт па смрт у васкрснуће, као да би гледали како време за-
хладни и како потом поново отопли. Само су ова тројица
знала, сваки на свој начин, да је драма била мрачнија и ду-
бља. Исаак је био видео канџе смрти пред очима; Велика
Душа је по први пут завирио у таму свог бунара; а дечак, он
је предосећао ствари које није био у стању да разјасни у ми-
слима.

Полагано, време је клизило; и са њиме се са овога света
избрисало сећање на Исаакова болест. Миса и Шабат.

Њих тројица, међутим, надвијали су неуморно над језе-
ром у ком се огледала црна слика прошлости. Исаак, све по-
вређенији, гледао је, и гледао, и видео је освету; Велика Ду-
ша, све кривљи и кривљи, гледао је, и гледао, и видео страх;
а малени, невино детенце, осећао је само муку неразумева-
ња, па су сва тројица сачињавали нешто налик острву очаја
у мирном мору насеља. Нису ни разговарали осим кад би
син молио оца за благослов, кад би га отац благосиљао, и ка-
да би Велика Душа поздравио Исаака немуштим једносло-
жни при сусретима. Али држали су се скупа, као да ниједан
од њих није желео да пропусти онај час у коме ће, једном за-
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навек, с неба својих савести уклонити тежак облак који га је
покривао.

И тај је час напокон стигао. Велика Душа је ишао у посе-
ту кћери и унуцима у Бобаделу, када је Исаак, који га је сле-
дио као пас гонич, скочио на њега на друму. Сведоци су би-
ли само Бог и Абел који га је, да отац не посумња, пратио на
све стране и тада је посматрао призор сакривен иза једне го-
леме стене.

– Не убиј…
Тако је писало у Јеванђељу. Али ван Књиге, у једном дру-

гом закону, морал је имао друге путеве, то је и сâм Велика
Душа знао.

– Не убиј…
Исаак је, пак, гледао Велику Душу са истим оним неумо-

љивим погледом какав је видео у његовим очима у када је
био у агонији.

– Не… Не…
Али Исаак беше млађи и снажнији. И када се Велика Ду-

ша освестио, копрцао се на тлу, оборен на леђа, туђе руке су
му стезала врат, а грудна кост се угибала под неиздрживом
тежином колена.

– Не… Не…
Малени је са чуке гледао је згрчено лице Велике Душе и

снажно дисање док се стезала смртоносна стега.
– Не…
Моћно, немилосрдно, стезање није попуштало. И после

само још трен кркљања, сва тројица су нашла свој мир. Иса-
ак је успео да се освети, Велика Душа се више није плашио,
а дете је, напокон, разумело све.

Мигуел Торга (Мигуел Торга), приповетка из збирке
„Нове приче са планине“. 

Торга је португалски мајстор кратке форме. Иначе лакар
по селима, записивао приче по забитима. У школској је лек-
тири.

https://pt.wi ki pe dia.org/wi ki/Mi guel_Tor ga
Избор и превод Дејан Дијаго Станковић
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Ијан Мaкјуан

МОЈ РУ ЖИ ЧА СТИ, НА МИ РИ СА НИ РО МАН

Си гур но сте чу ли за мог при ја те ља, не ка да чу ве ног ро ма -
но пи сца Џо сли на Тар бе та, али ми се чи ни да се ћа ње на ње -
га по чи ње да бле ди. Вре ме уме да бу де не ми ло срд но пре ма
ре пу та ци ји. Он вас ве ро ват но асо ци ра на не ки ско ро за бо ра -
вље ни скан дал и сра мо ту. Би ће да ни кад ни сте чу ли ни за
ме не, не ка да оп скур ног ро ма но пи сца Пар ке ра Спе ро уа, све
док мо је име ни је јав но до ве де но у ве зу с ње го вим. За не ко -
ли ци ну упу ће них, на ша име на оста ју чвр сто по ве за на, као
кра је ви клац ка ли це. Ње гов успон, ма да му ни је био узрок,
по кло пио се с мо јим па дом. По том је ње гов су но врат по стао
мој жи вот ни три јумф. Не по ри чем да је би ло не прав де.
Украо сам жи вот, и не мам на ме ру да га вра тим. Мо же те по -
сма тра ти ових на ред них не ко ли ко стра ни ца ко је се на ла зе
пред ва ма као мо ју ис по вест. 

Да би она би ла пот пу на, мо рам да се вра тим че тр де сет
го ди на уна зад, у вре ме кад су се на ши жи во ти срећ но и пот -
пу но по кла па ли, са свим из гле ди ма да ће те ћи па ра лел но ка
не кој за јед нич кој бу дућ но сти. Сту ди ра ли смо на истом уни -
вер зи те ту, у ис тој сту диј ској гру пи – Ен гле ска књи жев ност
– и об ја ви ли на ше пр ве при че у сту дент ским ча со пи си ма
под псе у до ни ми ма по пут „Нож у твом оку“ (ко се још зо ве
та ко?) Би ли смо ам би ци о зни. Хте ли смо да бу де мо пи сци,
слав ни, чак ве ли ки пи сци. Ишли смо за јед но на од мор и раз -
ме њи ва ли при че, из но си ли ве ли ко ду шне, бру тал но ис кре не
ко мен та ре, пре пу шта ли је дан дру гом сво је де вој ке, и, у не -
ко ли ко на вра та, по ку ша ли да се за ин те ре су је мо за хо мо е -
рот ски од нос. Са да сам де бео и ће лав, али он да сам био ви -
так и имао гу сти сплет ко вр џа на гла ви. Во лео сам да ми -
слим ка ко ли чим на Ше ли ја. Џо слин је био ви сок, плав, ми -
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ши ћав, са ја ком ви ли цом, сли ка и при ли ка на ци стич ког
„Übermensch“-а. Али ни је имао ни ка квог сми сла за ди пло -
ма ти ју. На ша афе ра је би ла пу ко бо ем ско по зи ра ње. Сма тра -
ли смо да нас то чи ни фа сци нант ним. Пра ва исти на је да је
за обо ји цу при зор ту ђег пе ни са био од бо јан. Ма ло то га смо
ура ди ли је дан дру гом или је дан са дру гим, али нам је би ло
дра го што љу ди ми сле да је то га би ло мно го. 

Ни шта од то га ни је ста ло на пут на шем књи жев ном при -
ја тељ ству. Ми слим да у то вре ме ни смо би ли на ро чи то так -
ми чар ски на стро је ни. Али, ка да се освр нем на то вре ме, ре -
као бих да сам у по чет ку ја имао пред ност. Пр ви сам об ја -
вио у пра вом, од ра слом књи жев ном ча со пи су – Тhe North

London Review. На кра ју на шег уни вер зи тет ског шко ло ва ња,
ја сам до био ди пло му ја ке пр ве, а Џо слин дру ге ка те го ри је.
Ре ши ли смо да ве ру је мо да су та кве ства ри не бит не, што се
ка сни је по ка за ло као тач но. Пре се ли ли смо се у Лон дон и
узе ли јед но кре вет не со бе на са мо пар ули ца уда ље но сти у
Брик сто ну. Ја сам об ја вио и сво ју дру гу при чу, те сам осе тио
не ко олак ша ње ка да је он об ја вио пр ву. И да ље смо се ре -
дов но ви ђа ли, на пи ја ли, чи та ли је дан дру гом ра до ве, и по -
че ли да се кре ће мо у истим при јат но аут сај дер ским књи -
жев ним кру го ви ма. Чак смо по че ли от при ли ке у исто вре ме
да пи ше мо књи жев не кри ти ке за углед не др жав не но ви не и
ча со пи се. 

Те две го ди не на кон за вр шет ка фа кул те та пред ста вља ле
су вр ху нац на шег мла да лач ког по бра тим ства. Од ра ста ли
смо ве ли ком бр зи ном. Обо ји ца смо ра ди ли на на шим пр вим
ро ма ни ма, ко ји су има ли пу но то га за јед нич ког: секс, ха ос,
при ме се апо ка лип се, ма ло на си ља, ма ло по мод ног оча ја ња,
и од лич не ша ле у ве зи са сви ме што мо же да кре не ло ше из -
ме ђу не ког мом ка и де вој ке. Би ли смо срећ ни. Ни шта нам
ни је ста ја ло на пу ту. 

А он да су се две ства ри ис пре чи ле. Џо слин је на пи сао ТВ
дра му а да ми ни шта ни је ре као. Та кав по сту пак, ми слио
сам у то вре ме, био је до ста ис под на шег ни воа. Ми смо се
мо ли ли у хра му књи жев но сти. Те ле ви зи ја је би ла пу ка за ба -
ва, сме ће пра вље но за ма се. Сце на рио за дра му је од мах на -
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пи сан, и извођен са два чу ве на глум ца у глав ним уло га ма, и
ва тре но се за ла гао за до бро бит угро же них – да ли бес кућ ни -
ка или не за по сле них – у ве зи са ко ји ма ни ка да ни сам чуо ни
по ме на од Џо сли на. Дра ма је би ла успе шна; о Џо сли ну се
при ча ло, пи са ло. Ње гов пр ви ро ман је био уна пред иш че ки -
ван. Ни шта од то га не би би ло ва жно да ни сам баш у то вре -
ме срео Ара бе лу, ен гле ску ру жу, буј ну, ве ли ко ду шну, бла гу,
ду хо ви ту де вој ку ко ја је и дан-да нас мо ја же на. Пре то га сам
имао де се так де во ја ка, али сам стао код Ара бе ле. Она ми је
ну ди ла све што ми је тре ба ло у по гле ду сек са и при ја тељ -
ства, аван ту ре и ва ри ја ци ја. Та ква страст ни је би ла са ма по
се би до вољ на да се ис пре чи из ме ђу Џо сли на и ме не, или из -
ме ђу ме не и мо јих ам би ци ја. Да ле ко од то га. Ара бе ли на
при ро да је би ла ши ро ко гру да, све о бу хват на и ни ма ло по се -
сив на, а Џо слин јој се од мах до пао. 

Про ме ну је пред ста вља ло то што смо Ара бе ла и ја до би -
ли де те, де ча ка по име ну Мет, на чи ји пр ви ро ђен дан смо се
вен ча ли. Ни смо мо гли још за ду го да оста не мо у мо јој со би
у Брик сто ну. Се ли ли смо се све да ље на југ, ка пе ри фер ним
на се љи ма ју го за пад ног Лон до на, пр во са по штан ским ко -
дом JZ12, а за тим JZ17. Ода тле се сти за ло до Че ринг Кро са
во зом за два де сет ми ну та, али тек на кон два де сет пе то ми -
нут не шет ње кроз пред гра ђа. Ни смо мо гли да се из др жа ва -
мо од мог хо но рар ног пи са ња. На шао сам по сао у на ста ви
са не пу ним рад ним вре ме ном на обли жњем ко ле џу. Ара бе -
ла је опет за труд не ла – во ле ла је да бу де труд на. До био сам
пу ни фонд ча со ва на ко ле џу упра во у вре ме ка да сам об ја -
вио свој пр ви ро ман. Би ло је по хва ла, а би ло је и бла гих по -
ку да. Ме сец и по да на ка сни је, иза шао је Џо сли нов пр ви ро -
ман – тре нут ни успех. Иако се ни је про да вао мно го бо ље од
мог (у то до ба, про да ја ни је пу но зна чи ла), ње го во име је већ
по ста ло звуч но. Жуд но се тра жио не ки но ви глас, а Џо слин
Тар бет је пе вао умил ни је не го што бих ја ика да мо гао. 

Ње гов из глед и ви си на (да ли чи на на ци сту ни је ле по да
се ка же – ре ци мо, ра ди је, на Бру са Че тви на, са ке зом Ми ка
Џе ге ра), ве ли ки обрт за ни мљи вих де во ја ка и олу па ни
спорт ски ауто мар ке „МГ“ ко ји је во зио пот хра њи ва ли су
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ње го ву ре пу та ци ју. Да ли сам му за ви део? Ми слим да ни -
сам. Био сам за љу бљен у тро је љу ди – на ша де ца су ми из -
гле да ла као бо жан ска би ћа. Био сам оп чи њен сви ме што су
го во ри ли и ра ди ли, а и Ара бе ла ме је и да ље оп чи ња ва ла.
Уско ро је опет за труд не ла, те смо се пре се ли ли на се вер, у
Но тин гем. Уз на став нич ке и по ро дич не оба ве зе, тре ба ло ми
је пет го ди на да на пи шем дру ги ро ман. Би ло је по хва ла, ма -
ло ви ше не го про шли пут; би ло је по ку да, ма ло ма ње не го
про шли пут. Ни ко осим ме не ни је ни за пам тио тај про шли
пут. 

До та да, Џо слин се спре мао да об ја ви тре ћи. Пр ви је већ
био екра ни зо ван са Џу ли Кри сти у глав ној уло зи. Био се раз -
вео, ку пио дво ри шну ку ћу на Но тинг Хи лу, пу но ин тер вјуа
за те ле ви зи ју, пу но фо то гра фи ја у лај фстајл ча со пи си ма.
Пра вио је ужа сно сме шне, ци нич не опа ске о пре ми је ру. По -
ста јао је глас на ше ге не ра ци је. Али ево шта је за па њу ју ће:
на ше при ја тељ ство ни је би ло уз др ма но. На рав но, ре ђе смо
се ви ђа ли. Би ли смо за у зе ти, сва ки у свом до ме ну. Мо ра ли
смо да пла ни ра мо мно го уна пред да би смо мо гли да се срет -
не мо. Он би по вре ме но до шао да ви ди ме не и мо ју по ро ди -
цу. (Кад смо до би ли че твр то де те, од се ли ли смо се још се -
вер ни је, у Да рам.) Али обич но сам ја пу то вао на југ да ви -
дим ње га и ње го ву дру гу же ну, Џо ли ет. Они су жи ве ли у ве -
ли кој вик то ри јан ској ку ћи у Хемпсте ду, баш крај вре си шта.

Углав ном смо при ча ли уз пи ће и ше та ли се по вре си шту.
Да сте мо гли да нас слу ша те, не би сте чу ли ни шта што би
на го ве сти ло да је он зве зда а да мо ји књи жев ни из гле ди све
ви ше бле де. Он је сма трао да су мо ји ста во ви под јед на ко ва -
жни као и ње го ви; ни ка да ме ни је гле дао са ви си не. Чак би
се се тио и да че сти та ро ђен дан мо јој де ци. Увек би ме сме -
сти ли у нај бо љу го стин ску со бу. Џо ли ет је би ла го сто љу би -
ва. Џо слин је звао у по се ту при ја те ље, ко ји су ми де ло ва ли
као жи вах ни и при јат ни. При пре мао је ве ли ке обро ке. Он и
ја смо би ли, као што смо че сто го во ри ли, „по ро ди ца“. 

Ме ђу тим, по сто ја ле су не ке раз ли ке ко је ни ко од нас ни -
је мо гао да иг но ри ше. Мој стан у Да ра му је био до ста то пао
и при ја тељ ски, али пун де чи јих ства ри, са пре ма ло про сто -
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ра и хла дан то ком зи ме. Сто ли це и те пи хе су уни шти ли наш
пас и две мач ке. Ку хи ња је увек би ла пу на ве ша, јер нам је
та мо ста ја ла веш-ма ши на. Ку ћа је за па ти ла го ми лу цр вен ка -
стих да шчи ца из пар ке та ко је ни ка да ни смо има ли вре ме на
да обо ји мо или за ме ни мо. Рет ко је би ло ви ше од јед не фла -
ше ви на у ку ћи. Де ца су би ла за бав на, али ха о тич на и буч -
на. Жи ве ли смо од мо јих скром них при ма ња и Ара бе ли ног
по сла бол ни чар ке са скра ће ним рад ним вре ме ном. Ни смо
има ли ни ка кву уште ђе ви ну, и тек по не што лук су за. У мо јој
ку ћи ни је би ло ни ма ло ла ко про на ћи ме сто где мо же да се
чи та књи га. Или да се на ђе књи га. 

Био је то, да кле, пра зник за сва чу ла кад бих до шао код
Џо сли на и Џо ли ет за ви кенд. Огром на би бли о те ка, чај ни
сто чи ћи на ко ји ма су би ла на сла га на нај но ви ја из да ња у твр -
дом по ве зу, про стран ства ула ште них по до ва од там не хра -
сто ви не, сли ке, ћи ли ми, кон церт ни кла вир, му зи ка за ви о ли -
ну на стал ку, пе шки ри у мо јој спа ва ћој со би, фе но ме нал на
туш-ка би на у ку па ти лу ко је јој при па да, ку ћа ис пу ње на ти -
ши ном од ра слих, у ко јој вла да бли ста ва чи сто ћа и ред ко ји
мо же да по да ри са мо со ба ри ца ко ја до ла зи сва ко га да на.
Има ли су и ба шту са јед ном пра ста ром вр бом, трем у Јорк -
стон сти лу об ра стао ма хо ви ном, про стра ни трав њак и ви со -
ке зи до ве ко ји су га опа са ва ли. Ко нач но, то ме сто је из над
све га би ло про же то ду хом отво ре них ви ди ка, ра до зна ло сти,
то ле ран ци је и сми слом за ко ми ку. Ка ко сам мо гао да му одо -
лим?

Прет по ста вљам да би тре ба ло да при знам јед ну је ди ну
цр ту мрач ног осе ћа ња, јед ног пи та ња ко је ме је до во ди ло до
нео д ре ђе не не ла год но сти ко јој ни кад ни сам дао из ра за.
Искре но, ни је ме то то ли ко му чи ло. На пи сао сам че ти ри ро -
ма на за пет на ест го ди на – хе рој ско по стиг ну ће, с об зи ром
на мо је на став нич ке ду жно сти, оба ве зе око де це и не до ста -
так про сто ра. Сва че ти ри су би ла из ван штам пе. Ни сам ви -
ше имао свог из да ва ча. Увек сам слао ко нач ну вер зи ју свог
по сле дњег ро ма на мом ста ром при ја те љу са лич ном по све -
том. Он би ми се за хва лио, али ни ка да ни је да вао ко мен тар.
При лич но сам си гу ран да на кон на ших брик стон ских да на
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ни је про чи тао ни ред од оно га што сам на пи сао. И он је ме -
ни слао ра не вер зи је сво јих ро ма на – де вет пре ма мо јих че -
ти ри. Ја сам му пи сао ду га пи сма пу на хва ле за пр ва два или
три, а он да сам од лу чио да за рад рав но те же у на шем при ја -
тељ ству од го во рим истом ме ром. Та ко ви ше ни смо раз го ва -
ра ли или пи са ли о на шим књи га ма – и то је на из глед би ло у
ре ду. 

За ти че те нас, да кле, на кон сред њег до ба, око пе де се те го -
ди не. Џо слин је био на ци о нал но бла го, а ја – па, по гре шно
је ми сли ти на то као не у спех. Сва мо ја де ца су већ про шла
или су про ла зи ла кроз уни вер зи тет, још увек сам при стој но
играо те нис, мој брак се још увек др жао, на кон пар тр за ви -
ца и две екс пло зив не кри зе, и при ча ло се да ћу по ста ти ре -
дов ни про фе сор до кра ја те го ди не. Та ко ђе, пи сао сам свој
пе ти ро ман – али то ни је ишло баш сјај но. 

И сад до ла зи мо до су шти не ове при че, до кључ ног спу -
шта ња клац ка ли це. Би ло је то по чет ком ју ла, ишао сам из
Да ра ма у Хемпстед, што сам че сто ра дио од мах по што пре -
гле дам за вр шне ис пи те. Као и обич но, био сам у ста њу при -
јат не ис цр пље но сти. Али ово ни је би ла обич на по се та. На -
ред ног да на, Џо слин и Џо ли ет су ишли у Ор ви је то на не де -
љу да на и тре ба ло је да оста нем да чу вам ку ћу – да хра ним
њи хо ву мач ку, за ли вам цве ће и да ис ко ри стим про стор и ти -
ши ну да ра дим на ви ју га вих пе де сет осам стра ни ца мог ро -
ма на. 

Ка да сам сти гао, Џо слин је био на по љу не ким по слом и
до че ка ла ме је Џо ли ет. Она је би ла спе ци ја ли ста за ренд ген -
ску кри ста ло гра фи ју на Им пе ри јал ко ле џу, ле па, вит ка же на
бар шу на стог, ду бо ког гла са и не жног оп хо ђе ња. Док смо се -
де ли у ба шти и пи ли чај, раз ме њи ва ли смо ве сти. А он да,
по што је пр во за ћу та ла и на мр шти ла се, као да је то уна пред
ис пла ни ра ла, ис при ча ла ми је за Џо сли на, ка ко ства ри не
иду та ко до бро са ње го вим ра дом. За вр шио је ко нач ну вер -
зи ју ро ма на и упао је у де пре си ју. Ро ман ни је ус пео да за до -
во љи ње го ве ам би ци је, бу ду ћи да је овај пут то тре ба ло да
бу де ва жна књи га. Био је оча јан. Ми слио је да се не мо же
по пра ви ти, а опет, ни је мо гао ни да на те ра се бе да га уни -
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шти. Упра во је Џо ли ет пред ло жи ла да оду на кра ћи од мор и
про ше та ју се пра шња вим бе лим ста за ма око Ор ви је та. Био
му је по тре бан од мор и дис тан ца од стра ни ца ру ко пи са. Док
смо се де ли у хла до ви ни оне огром не вр бе, при ча ла ми је о
то ме ка ко је Џо слин био уту чен. По ну ди ла му је да про чи та
тај ро ман, али он је то од био – што је са свим ра зу мљи во, бу -
ду ћи да она баш и не ма књи жев не афи ни те те. 

Ка да је за вр ши ла, нон ша лант но сам ре као: „Уве рен сам
да би за ње га био спас да от пу ту је на не ко вре ме.“

Кре ну ли су на ред ног ју тра. Ја сам на хра нио мач ку, ску -
вао се би дру гу ка фу, а он да по ре ђао сво је стра ни це по сто -
лу у го стин ској со би. У огром ној ку ћи без трун ке пра ши не
би ла је пот пу на ти ши на. Али у ми сли ма сам се стал но вра -
ћао на Џо ли е ти ну при чу. Би ло ми је та ко чуд но што се мој
ве чи то успе шни при ја тељ на ла зи у кри зи. Та ми је чи ње ни -
ца би ла ин те ре сант на, чак ме је ма ло и раз ве се ли ла. Је дан
сат ка сни је, без ика кве од лу ке, од лу тао сам до Џо сли но ве
рад не со бе. За кљу ча но. У истом рас по ло же њу отво ре ног ду -
ха, од лу тао сам у глав ну спа ва ћу со бу. Се ћао сам се још из
на ших да на у Брик сто ну где је обич но чу вао ма ри ху а ну. Ни -
је ми пу но тре ба ло да на ђем кључ, у ду би ни ње го ве фи о ке
за ча ра пе.   

Не ће те ми ве ро ва ти, али ни шта ни сам уна пред ис пла ни -
рао. Са мо сам хтео да по гле дам. 

На ње го вом сто лу, огром на, ста ра, елек трич на пи са ћа ма -
ши на је зу ја ла – за бо ра вио је да је ис кљу чи. Био је ме ђу
број ном гру пом љу ди у књи жев ном све ту ко ји су одо ле ва ли
ком пју тер ској об ра ди ре чи. Ку ца на ко пи ја је ле жа ла упра во
та мо, уред но сло же на коц ка ста го ми ла од шест сто ти на
стра на – ду гач ка али не и мо ну мен тал на. На слов је гла сио
„Ме теж“, а ис под то га ви део сам да је пи са ло олов ком „пе -
та вер зи ја“, и да тум од прет ход не не де ље. 

Сео сам у рад ну фо те љу свог ста рог при ја те ља и по чео
да чи там. Два са та ка сни је, у не кој вр сти сна, на пра вио сам
па у зу, оти шао у врт на де сет ми ну та, а он да од лу чио да тре -
ба да на ста вим са мо јим бед ним књи жев ним по ку ша јем.
Уме сто то га, не што ме је ву кло на зад ка Џо сли но вом сто лу.
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Не ко вре ме сам окле ва ју ћи ста јао крај ње га, а он да сам сео.
Чи тао сам цео дан, на пра вио па у зу за ве че ру, чи тао до ка -
сно, устао ра но и за вр шио у вре ме руч ка. 

Био је ве ли чан ствен. Да ле ко нај бо љи од свих ње го вих
ро ма на. Бо љи од би ло ког са вре ме ног ро ма на ко га се се ћам
да сам про чи тао. Ка да бих ре као да је тол сто јев ски по сво -
јој ам би ци ји, мо рао бих да до дам да је и мо дер ни стич ки,
пру стов ски, џој сов ски по сво јој ре а ли за ци ји. У ње му је би -
ло тре ну та ка ужи ва ња и стра шног ја да. Ње го ва про за пе ва -
ла је леп ше не го ика да пре. Би ла је све тов на, да ла нам је
Лон дон; да ла нам је два де се ти век. Опи си пет глав них ли ко -
ва осво ји ли су ме сво јом исти ном, сво јом бли ста во шћу. Осе -
ћао сам ка ко од у век по зна јем та кве љу де. По не кад се чи ни -
ло да су пре ви ше бли зу, да су пре ви ше ствар ни. Сам крај –
од не ких пе де се так стра на – био је сим фо ниј ски по сво јој
гран ди о зно сти ко ја се ла га но раз от кри ва, се тан, по ву чен,
искрен, и до вео ме је до су за. Не са мо због не при ли ка ко је
су за де си ле те ли ко ве, већ због це ле из ван ред не кон цеп ци је,
ко ја се за сни ва на раз у ме ва њу љу ба ви, ка ја ња и суд би не, као
и на не жном са о се ћа њу пре ма крх ко сти људ ске суд би не. 

Устао сам од сто ла. Ра се ја но сам по сма трао раш че ру па -
ног дро зда ка ко ска ку ће на пред-на зад пре ко трав ња ка у по -
тра зи за цр ви ма. Не го во рим ово у сво ју од бра ну, али и овај
пут сам био сло бо дан од уна пред ско ва них пла но ва. Са мо
сам ис ку сио оза ре ње ко је до ла зи са јед ним из у зет ним чи та -
лач ким ис ку ством, не ком вр стом ду бо ке за хвал но сти ко ја је
до бро по зна та сва ко ме ко во ли књи жев ност. 

Ка жем да ни сам имао план, али сам знао шта ћу сле де ће
ура ди ти. Про сто сам из вео оно што би дру ги са мо по ми сли -
ли да ура де. Кре тао сам се као зом би, дис тан ци ра ју ћи се од
соп стве них по сту па ка. Та ко ђе, го во рио сам се би да са мо
пред у зи мам ме ре опре за, да нај ве ро ват ни је ни шта не ће ис -
па сти од оно га што сам ра дио. Та фор му ла ци ја је би ла мо ја
за шти та, ва жно упо зо ре ње. Ка да се освр нем на то, пи там се
да ли сам био по так нут гла си на ма о кри во тво ре њу Ли Изра -
е ла, Бор хе со вим „Пје ром Ме на ром“ или Кал ви но вим „Ако
јед не зим ске но ћи не ки пут ник”. Или епи зо дом из ро ма на
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ко ји сам про чи тао го ди ну да на ра ни је – „Ин фор ма ци ја“
Мар ти на Еј ми са.

Знам из по у зда них из во ра да је сам Еј мис на пи сао ту
епи зо ду на осно ву ве че ри про ве де не у пи ћу са још јед ним
ро ма но пи сцем, оног (пам ће ње ме из да је) са шкот ским име -
ном и ен гле ским ста вом. Чуо сам да су се та два при ја те ља
за ба вља ла из ми шља ју ћи све мо гу ће на чи не на ко је би је дан
пи сац мо гао да уни шти жи вот дру гом. Али ово је би ло дру -
га чи је. Мо жда ће зву ча ти не ве ро ват но, кад се узме у об зир
оно што је усле ди ло, али тог ју тра ни сам ни по ми шљао да
на у дим Џо сли ну на би ло ко ји на чин. Ми слио сам са мо на
се бе. Имао сам ам би ци је. 

Од нео сам стра ни це у ку хи њу и стр пао их у нај лон-ке су.
Од ве зао сам се так си јем пре ко це лог Лон до на до јед не за ба -
че не ули це где сам знао да се на ла зи фо то ко пир ни ца. Вра -
тио сам се, ста вио ру ко пис на Џо сли нов сто, за кљу чао рад -
ну со бу, обри сао сво је оти ске са кљу ча, вра тио га у ње го ву
фи о ку за ча ра пе. 

Ушав ши по но во у го стин ску со бу, узео сам из сво је та -
шне јед ну од мо јих пра зних бе ле жни ца – увек их до би јам за
Бо жић – и при о нуо сам на по сао, озби љан по сао. По чео сам
да пра вим де таљ не бе ле шке за ро ман ко ји сам упра во про -
чи тао. Пр ви унос сам да ти рао две го ди не ра ни је. На мер но
сам се уда љио од те ме пар пу та, раз ви јао ире ле вант не иде -
је, али сам се стал но вра ћао на глав ну нит при че. Пи сао сам
бр зо три да на, ис пу нив ши две све ске, ски ци ра ју ћи сце не.
На шао сам но ва име на ли ко ви ма, из ме нио не ке аспек те њи -
хо ве про шло сти, њи хо во окру же ње, њи хо ве цр те ли ца. Ус -
пео сам да угра дим не ке спо ред не те ме из мо јих прет ход них
ро ма на. Чак сам и ци ти рао са мог се бе. По ми слио сам да би
Њу јорк до бро по слу жио уме сто Лон до на. Он да сам схва тио
да ни ка да не ћу мо ћи да до ча рам не ки град она ко ка ко Џо -
слин то уме, те сам пре пра вио на Лон дон. На пор но сам ра -
дио и по чео сам да осе ћам ка ко сам истин ски кре а ти ван.
Ово ће, на кра ју кра је ва, би ти мој ро ман као и ње гов. 

До кра ја мог бо рав ка, ис ку цао сам мо ја пр ва три по гла -
вља. Не ко ли ко са ти пре не го што је тре ба ло да стиг ну, оста -
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вио сам Џо сли ну и Џо ли ет по ру ку у ко јој им об ја шња вам да
сам мо рао да се вра тим на се вер због са стан ка ис пи ти ва ча.
Мо гли би сте да по ми сли те да сам ис пао ку ка ви ца, да ни сам
мо гао да се су о чим са чо ве ком ко га сам по крао. Али ни је би -
ло та ко. Хтео сам да по бег нем и на ста вим да ра дим. Већ сам
имао два де сет хи ља да ре чи и очај нич ки сам же лео да гу рам
да ље.

Код ку ће, ре као сам Ара бе ли, са свим исти ни то, да је мо -
ја не де ља би ла ап со лут ни успех. Био сам на тра гу не че га ва -
жног. Хтео бих да про ве дем лет њи рас пуст у раз ви ја њу те
иде је. Ра дио сам до кра ја ју ла. Сре ди ном ав гу ста, од штам -
пао сам пр ву вер зи ју а фо то ко пи ју сам спа лио у ба шти. На -
пра вио сам го ми лу ис прав ки на стра ни ца ма, унео их у текст,
и по чет ком сеп тем бра но ва вер зи ја је би ла спрем на. Ре ал но
гле да ју ћи, ро ман је још увек био Џо сли нов. Имао је ње го ве
сјај не па са же ко је сам оста вио го то во не так ну те. Али би ло
је ту до вољ но мог тек ста да ми до зво ли осе ћај по но сног по -
се до ва ња. По суо сам по стра ни ца ма ру ко пи са трун чи це мог
иден ти те та. Чак сам уба цио и осврт на мој пр ви ро ман, ко ји
је дан од ли ко ва чи та – на пла жи. 

У јед ној од оних ди вљач ких чист ки та ко зва не „сред ње
ли сте“, мој из да вач ме је са „нај ду бљим жа ље њем“ от пу -
стио. Остао сам без уго во ра. Уме сто да сам об ја вим књи гу
на ин тер не ту, ви ше ми је од го ва ра ло да то бу де са мо стал но
из да ње јед не ста ро мод не из да вач ке ку ће под име ном „Пре -
див не књи ге“. Све се од и гра ло му ње ви том бр зи ном. За не -
де љу да на имао сам у ру ка ма је дан од пр вих при ме ра ка
„Пле са ко ји је од би ла“. Ко ри це су би ле ру жи ча сте бо је, са
злат ним ре љеф ним сло ви ма уре за ним на ба кар ној пло чи са
цвет ним мо ти ви ма, а стра ни це бла го на ми ри са не. На пи сао
сам по све ту у јед ној и по слао је препорученoм по штом свом
дра гом при ја те љу. Знао сам да је ни кад не ће про чи та ти.  

Све сам ово за вр шио пре по чет ка школ ске го ди не, кра јем
сеп тем бра. То ком је се ни, у сло бод но вре ме слао сам при -
мер ке књи ге при ја те љи ма, књи жа ра ма, но ви на ма, стал но
па зе ћи да при до дам и не ку фи ну ма лу по ру ку. Де лио сам
при мер ке про дав ни ца ма чи ји при ход иде у до бро твор не свр -
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хе у на ди да ћу до сти ћи не ки скром ни ти раж. Уба ци вао сам
при мер ке на по ли це ан ти квар них књи жа ра. Из јед ног Џо -
сли но вог меј ла чуо сам да је ста вио „Ме теж“ на стра ну и да
ра ди не не че му но вом. Тад сам знао да ми ни је пре о ста ло
ни шта дру го осим да че кам – и да се на дам. 

Про шле су две го ди не. Ишао сам у сво је уоби ча је не по -
се те у Хемпсте ду, и обо ји ца смо, као и увек, из бе га ва ли да
при ча мо о на шем соп стве ном ра ду. У том пе ри о ду, ни сам
ап со лут но ни са ким раз го ва рао на те му „Пле са ко ји је од -
би ла“ осим са сво јом же ном. Ара бе ла је би ла пр во љу та, па
бе сна, рас па ме ће на чи ње ни цом да је ро ман про шао не за па -
же но. Ре кла ми је да би мој слав ни при ја тељ тре ба ло не ка ко
да ми по мог не. Мир но сам јој са оп штио да је ствар по но са
да га не пи там. При ли ком од ла за ка у Лон дон, де лио сам још
при ме ра ка „Пле са“ по ан ти квар ним књи жа ра ма. За Бо жић,
ско ро че ти ри сто ти не при ме ра ка је по сла то у свет.

Три го ди не су про те кле из ме ђу по ја вљи ва ња „Пле са ко -
ји је од би ла“ и „Ме те жа“. Као што сам оче ки вао, при ја те љи
су ре кли Џо сли ну да му је ово нај бо љи до са да и да мо ра да
га об ја ви. Ка да је то и учи нио, штам па је та ко ђе, у скла ду са
мо јим оче ки ва њи ма, слат ко цвр ку та ла у хо ру ек ста тич не
хва ло спе ве. Био сам уз др жан за слу чај да про цес ко ји сам
по кре нуо про на ђе свој соп стве ни за мах. Но, бу ду ћи да ни ко
ни је про чи тао мо ју на ми ри са ну вер зи ју, ни шта ни је мо гло
да се де си. Био сам ду жан да по гу рам чи та ву ствар. По слао
сам сво је де ло у обич ној ко вер ти огор че ном, је зи ча вом кри -
ти ча ру „Лон дон ив нинг стан дар да“. Мо ја не пот пи са на по -
ру ка, ку ца на у фон ту Ку ри је од ше сна ест та ча ка, гла си ла је:
„Да ли Вас ово под се ћа на ве о ма успе шан ро ман об ја вљен
пре ме сец да на?“

Шта се да ље де ша ва ло углав ном зна те и са ми. При ча је
би ла са вр ше на. Ди вља олу ја је про тут ња ла кроз мо ју и Џо -
сли но ву ку ћу. Сви пра ви са стој ци. Бед ни зли ко вац, ти хи хе -
рој. На ци о нал но бла го ко је је од ле те ло са свог тро на, не по -
ште ни пр сти ду бо ко у ка си, ста ри при ја тељ ко га је по те ра ла
ло ша сре ћа, из дан, чи та ви па су си пре у зе ти, чи та ва кон цеп -
ци ја укра де на, ли ко ви, та ко ђе, ни ка кво увер љи во об ја шње -
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ње од стра не крив ца, чи ји при ја те љи са да раз у ме ју ње го во
окле ва ње око об ја вљи ва ња, де се ти не хи ља да при ме ра ка
„Ме те жа“ по ву че но из књи жа ра и уни ште но. А ста ри при ја -
тељ? Уз ви ше но је од био да осу ди, не до сту пан за ин тер вјуе
– и, на рав но, ге ни је је от кри вен, нај бо ља књи га по след њих
го ди на, мо дер ни кла сик, бла ги чо век ко га и сту ден ти и ко ле -
ге во ле, из да вач му је от ка зао, књи ге су му ван штам пе. По -
том јаг ма око до би ја ња пра ва, свих пра ва, за ра ни је на сло ве
као и за „Плес“, укљу чу ју се аген ти и аук ци је, филм ска пра -
ва и фил ма џи је ула зе у игру. А он да на гра де – Бу ке ро ва,
Вит бред, Ме ди чи, Круг кри ти ча ра, у јед ној ду гој и буч ној
го зби. При мер ци са мо стал ног „Пре див ног“ из да ња ко ји се
про да ју за пет хи ља да фун ти на сај ту „Ејб Букс“. А он да, кад
се пра ши на сле гла, и док је мо ја књи га још увек „ле те ла“ са
по ли ца, про ми шље ни члан ци о при ро ди књи жев не клеп то -
ма ни је, о чуд ној ком пул сив ној же љи да се бу де ухва ћен, о
чи но ви ма умет нич ке са мо де струк ци је у по зном сред њем
до бу.

Кад сам раз го ва рао са Џо сли ном те ле фо ном или пу тем
меј ла, био сам ста ло жен. Зву чао сам увре ђе но иако ни сам то
спо ми њао, спре ман да рас ки нем, ба рем за сад. Кад ми је ре -
као ко ли ко је по ме тен, на ка шљао сам се, за ћу тао на тре ну -
так, а он да га под се тио на при ме рак књи ге ко ју сам му по -
слао. Ка ко би то ина че мо гло да се де си? Ко нач но, дао сам
је дан ин тер вју за не ки ка ли фор ниј ски ча со пис. То је по ста -
ла ауто ри та тив на вер зи ја, ко ју су сви оста ли ча со пи си пре у -
зи ма ли. Дао сам но ви на ру при ступ мо јим све ска ма, од би је -
ни ца ма и пи сми ма, ко пи ја ма по ру ка пу них на де ко је сам
приложио уз ру жи ча сте при мер ке. Ви део је наш ску че ни
жи вот ни про стор; упо знао мо ју ве се лу, шар мант ну су пру гу
и дру штве ну де цу. Пи сао је о мо јој по све ће но сти ве ли ком
по зи ву мо је умет но сти, мом ти хом окле ва њу да кри ти ку јем
ста рог при ја те ља, о по ни же њи ма ко ја пра те са мо стал на из -
да ња а ко ја сам ћут ке тр пео, по нов но от кри ће сјај них ра ни -
јих де ла ко ја се мо гу са ме ри ти са фе но ме ном Џо на Ви ли јам -
са. За хва љу ју ћи ка ли фор ниј ској штам пи, по стао сам све тац. 
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У мом при ват ном жи во ту, све је ишло са свим пред ви -
дљи во. На кра ју смо ку пи ли ве ли ку ста ру ку ћу на ру бу се ла
уда ље ног три ми ље од Да ра ма. Ве ли чан стве на ре ка те че
пре ко на шег има ња. На за ба ви за мој ше зде се ти ро ђен дан
би ло је при сут но и на ших дво је уну ча ди. Го ди ну да на ра ни -
је, при мио сам ор ден ви те за. Остао сам све тац, крај ње
имућ ни све тац, и бли зу сам то ме да по ста нем на ци о нал но
бла го. Мој ше сти ро ман ни је про шао та ко до бро код кри ти -
ча ра, иако је про да ја би ла ро у лин гов ска. Ми слим да ћу мо -
жда пре ста ти да пи шем. Ми слим да то ни ко ме не ће сме та -
ти. 

А Џо слин? Та ко ђе пред ви дљи во. Ни ко из из да ва штва ни -
је хтео ни да му при ђе, као ни чи та о ци. Про дао је ку ћу, пре -
се лио се у Брик стон, у на ше ста ро ме сто, где му је, ка ко ка -
же, иона ко удоб ни је. Пре да је кре а тив но пи са ње у ве чер њој
шко ли у Лу и ша му. Дра го ми је што је Џо ли ет оста ла уз ње -
га. Ме ђу на ма не ма ни ка квих тр за ви ца. Оста ли смо бли ски.
Све сам му опро стио. Че сто до ла зи код нас у по се ту и увек
до би ја нај бо љу го стин ску со бу, ону с по гле дом на ре ку, и во -
ли да пе ца па стрм ке и ве сла ки ло ме три ма низ ре ку. Не кад
му се и Џо ли ет при дру жи. Сви ђа ју им се на ши ста ри при ја -
те љи са уни вер зи те та, ко ји су при јат ни и отво ре ни. Че сто
при пре ма је ла за све нас. Ми слим да је за хва лан што сам од -
ба цио сва ки на го ве штај оп ту жбе да он ни ка да ни је отво рио
то ру жи ча сто, на ми ри са но из да ње.

По не кад, ка сно но ћу, ка да се ди мо крај ва тре (има мо ве -
ли ки ка мин), пре тре са ју ћи уз пи ће ову нео бич ну епи зо ду,
ову ка та стро фу, он ми на но во из но си сво ју те о ри ју, ко ју до -
ра ђу је то ком го ди на. На ши жи во ти су се увек пре пли та ли. О
све му смо при ча ли на хи ља де пу та, чи та ли исте књи ге, про -
жи ве ли и де ли ли то ли ко то га, да су се на не ки чу дан на чин
на ша ми сао и на ша ма шта то ли ко сто пи ли да смо на кра ју
на пи са ли ма ње-ви ше исти ро ман. 

При ла зим са дру гог кра ја со бе са фла шом при стој ног По -
ме ро ла да бих на пу нио ча ше. То је са мо те о ри ја, од вра ћам
му, али до бро ду шна те о ри ја, див на иде ја ко ја сла ви са му су -
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шти ну на шег ду гог, не рас ки ди вог при ја тељ ства. Ми смо по -
ро ди ца.

У то име по ди же мо ча ше да на здра ви мо.
Жи ве ли!

Ијан Ма кју ан је аутор три на ест ро ма на и три збир ке
крат ких при ча. 

Прича МОЈ РУ ЖИ ЧА СТИ, НА МИ РИ СА НИ РО МАН об -
ја вље на је у ча со пи су „Њу јор кер“, 28. март 2016.

Пре вод са ен гле ског: Та тја на Ру жин Ива но вић
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Ени Пру

ЂУБРЕ СА ДЕПОНИЈЕ

Ста ра го спо ђа Стај фел, ко ја је умр ла ове зи ме, ро ди ла се
као Ви ви јан Ло хофт у Шеј ди Гро у ву, у Ајо ви, 1901. го ди не, а
1915. уда ла се за Мак си ми ли ја на Стај фе ла из Фа јер кре ке ра, у
окру гу Фри монт, у Ва јо мин гу. Њен муж, Макс, пре ми нуо је
про шле го ди не пр вог то пли јег да на у ја ну а ру. Обо је су по жи -
ве ли пре ко сто го ди на; он је имао 102, а она 101 кад су ба ци -
ли ка ши ку. Ку ћа им је од по дру ма до та ва на би ла пре тр па на
ста рим и пра шња вим ђу бре том – ни шта ни су ба ца ли.

Њи хо вој де ци, Кри сти ни, сит ној и про се дој же ни у по -
зним ше зде се тим, и осам де се то го ди шњем „Ри су“, ко ји је и
да ље био ус пра ван као ме тал ни ди рек за огра ду, за па ло је да
раз дво је до бре и вред не ства ри од ђу бре та. Ри со ве ћер ке
бли зна ки ње, Пет си Сноу и Вен ди Доб сон, од мај ке су на сле -
ди ле ру пи це на обра зи ма, али већ с пр вим се дим, до шле су
да им по мог ну. При пад ни ци нај мла ђе ге не ра ци је, Вен дин
син, Џе ки, и Пет син де чак, Рин голд, обо ји ца рм па ли је од
два де се так и не што го ди на, при ста ли су да из не су те шке
ства ри и оте ра ју их на де по ни ју.

„На дам се са мо да ће мо ус пе ти да по кре не мо ста ри ка ми -
о нет“, ре као је Рис.

„Ми ће мо га по кре ну ти“, ре као је Џе ки са мо у ве ре но по -
пут ка квог мла дог кра дљив ца аута са за вид ном ка ри је ром
иза се бе.

Ни Рис ни Кри сти на ни су оста ли у Ва јо мин гу, ни ти су
би ли у кон так ту, осим сла ња бо жић них че стит ки, та ко да је
ово раз вр ста ва ње пред ста вља ло не што по пут са бла сног по -
ро дич ног оку пља ња. Би ло је то и пу то ва ње у дру го вре ме,
јед но па ле о зо ич ко ис ку ство. Иако се Кри сти на и Рис ни су
ви де ли че тр де сет го ди на, ста ре не тр пе љи во сти од мах су се
рас плам са ле. Као де ца су се уда ра ли и мла ти ли, а Рис је не -
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ко ли ко пу та да вио Кри сти ну док се ни је оне све сти ла. На де -
ва ње по грд них име на бе ше мо жда и го ре од фи зич ког зло -
ста вља ња, јер он јој се стал но ру гао, го во ре ћи јој да је ру -
жна, да од врат но смр ди, да би учи ни ла све ту услу гу ако би
се би про сви ра ла мо зак. По не кад би упе рио сво ју ма ло ка ли -
бар ску пу шку у њу и ре као: „БУМ!“ Ка ко би из бе гли ме ђу -
соб ну же сто ку авер зи ју, Кри сти на је пред ло жи ла да се же не
при хва те уну тра шњо сти ку ће, а му шкар ци по бри ну за га ра -
жу и од воз ђу бре та.

„Ако сма траш да ти је ту ме сто, Кри сти на“, ре као јој је
Рис по дру гљи во. „Уко ли ко се пре до ми слиш, сло бод но иза ђи
и при дру жи се мом ци ма.“

Кри сти на ни је ре кла ни шта.

„Гле дај овај не ред“, ре као је Рис, сто је ћи са Џе ки јем и
Рин гол дом у алат ни ци ста рог Мак са. Ње гов отац је во лео
пра зне ку ти је, ек се ре и ча вли ће, укљу чу ју ћи и оне ис кри -
вље не ко је је на ме ра вао јед ног да на да ис пра ви, по ло мље не
алат ке ко је је тре ба ло по пра ви ти, ра зно вр сне зам ке, на пу кле
ча ше, улу бље не кан те, пре го ре ле елек трич не при кључ ке и
кон зер ве са уљи ма и ма зи ви ма ко ја су се с вре ме ном стврд -
ну ла. У Ри со вој ду ши уз бур ка ше се не при јат на осе ћа ња.
Већ од са мог ми ри са тог ма сног хлад ног ме те жа учи ни ло му
се да по но во има че тр на ест го ди на и да је ка жњен. А опет, у
га ра жи је би ло нео бич них и ску пих ства ри, по пут го то во но -
вог трак то ра ко си ли це, ле пог цир ку ла ра и ков че га од ма ха -
го ни ја у ко јем су, кад су га отво ри ли, угле да ли ком плет ста -
рин ских дле та.

Ње гов отац је у вре ме Ве ли ке кри зе ди гао ру ке од сто чар -
ства и за по слио се као на став ник тех нич ког у сред њој шко -
ли, под у ча ва ју ћи го ми лу тра па вих де ча ка по тан ко сти ма уга -
о них са ста ва ка, пре ци зног ме ре ња, пи ро гра фи је и из ра де
нов ча ни ка. Го то во сва ке го ди не де си ла би се не ка не зго да у
ко јој би је дан или ви ше уче ни ка од се као или оса ка тио не ки
прст. Ре ћи не ком са ка том или са ожиљ ком: „Ви дим да ти је
го спо дин Стај фел пре да вао тех нич ко“, с вре ме ном је по ста -
ла већ отр ца на ша ла.
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Рис се као де се то го ди шњак по но сио ти ме што му је отац
на став ник. Но, кад је кре нуо у сред њу шко лу, уми рао је од
сти да због то га. Ње гов отац бе ше пред мет оп ште спрд ње,
оса ка ћи вач омла ди не, ње го ви ча со ви пред ста вља ли су не ку
вр сту ини ци ја ци је, јер тек је не ко ли ци на уче ни ка про шла
без по се ко ти на, огре бо ти на, озбиљ них оде ро ти на. У том
кра ју го ди на ма се пре при ча ва ла чу ве на зго да са Едвар дом
Ни ко ком, си ном ле ка ра, ки лав цем ко ме су сву кли пан та ло не
и шлај фе ри цом из бру си ли ду пе док је го спо дин Стај фел био
у на став нич ком то а ле ту, у ко ји је че сто од ла зио. У пре на ду -
ва ној вер зи ји при че при по ве да ло се да су је дан или два де -
ча ка гур ну ли не што – ни кад ни је пре ци зи ра но шта – у
Едвар до ву зад њи цу. Док тор Ни кок је зах те вао да уче ни ци
ко ји су то ура ди ли бу ду ухап ше ни, а Мак си ми ли јан от пу -
штен, али све се сми ри ло и Ни ко ко ви су се од се ли ли у Ка -
ли фор ни ју.

Тех нич ко је би ло нео п ход но и го спо дин Стај фел је био
је ди ни на став ник тог пред ме та. Рис је па тио и стра хо ви то се
ина тио, због че га је до би јао ба ти не, а не ко ли ко пу та био и
пре мла ћен. У се дам на е стој је по бе гао од ку ће, не ма ту ри -
рав ши, и го ди ну да на ра дио као по слу жи тељ хра не у екс -
прес-ре сто ра ни ма, при ја вио се у мор на ри цу 1943, и уче -
ство вао у бор ба ма на Ју жном Па ци фи ку. По по врат ку из ра -
та, до шао је ку ћи у но вој ци вил ки – за га си тим ши ро ким
пан та ло на ма, по ло ма ји ци и при стој ном са коу од тви да.

„Из гле даш вр ло ле по“, ре кла је ње го ва мај ка. „Као не ки
ус пе шан по слов ни чо век.“

„То и на сто јим да бу дем, ако на ба вим не ки по чет ни ка пи -
тал“, ре као је и украт ко јој из ло жио сво је пла но ве за отва ра -
ње књи жа ре са књи га ма ре ли гиј ског са др жа ја (јер је „про -
гле дао“, ка ко се из ра зио, то ком вој не слу жбе). Из не на дио се
кад га је мај ка упи та ла ко ли ко му је по треб но, и кад је ка зао
две хи ља де до ла ра, она се осмех ну ла и ре кла да ми сли да би
мо гла да му по мог не. Ни су ви ше раз го ва ра ли о то ме, али су -
тра дан, на по ла ску, да ла му је сме ђу ко вер ту и ре кла да је
отво ри тек у во зу. Уну тра је на шао две хи ља де до ла ра. Али
књи жа ра ни је има ла успе ха, као ни екс прес-ре сто ран, ни
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аген ци ја за на пла ту ду го ва, ни ти ан ти квар ни ца, иако му је
мај ка за сва ки од тих по ду хва та обез бе ди ла по чет на ула га -
ња. На по слет ку је од у стао од иде је да по ста не при ват ник и
на ста нио се у Ал бу кер ки ју, за по слив ши се у јед ном лан цу
хе миј ских чи сти о ни ца.

„Бо же, гле дај те ово.“ Џе ки је по ди гао чет ку за ле пље ну
згу сну тим ла ком за ко мад др ве та.

„Ба ци то“, ре као је Рис, по ка зав ши гла вом на спрем ну
кан ту за ђу бре. По но вио је ту ре че ни цу ви ше од сто ти ну пу -
та тог ју тра, и Џе ки и Рин голд су до по дне ва из не ли чи та ву
го ми лу от па да на при ла зни пут. Из ме ђу из но ше ња ства ри из
га ра же, сме њи ва ли су се на ста ром „ше ви је вом“ ка ми о не ту,
по ку ша ва ју ћи да га упа ле. Це ло ју тро су цев чи ли пи во и би -
ли су већ при пи ти, а и бе ши ке су им се стал но пу ни ле, упр -
кос че стим од ла сци ма до је ди ног ку па ти ла у ку ћи, до ког су
се про вла чи ли кроз ка њо не нео бич ног са чу ва ног ђу бре та.

У ку ћи су се Кри сти на, Пет си и Вен ди гом ба ле са хр пом
сло же них па пир них ке са.

„Има их на сто ти не! И ја са чу вам по не ку пла стич ну ке су,
али ово... ово су са мо миш ји бра боњ ци и пра ши на.“ Па пир -
не ке се би ле су ме ђу соб но на гу ра не у ве ће ко ма де, као да су
на сто ја ле да се вра те у сво је ра ни је оте ло тво ре ње – др ве ће.

„Чу вај се, тет ка Кри сти на, ако ди раш миш ји из мет мо -
жеш да за ка чиш хан та ви рус.“

„Не ди рам. Имам гу ме не ру ка ви це и са мо уба цу јем ове
од врат не ста ре ке се у ве ли ку ке су за ђу бре. Си гур но је по -
сле не ко ли ко го ди на ви де ла да су не у по тре бљи ве, али их је
и да ље чу ва ла.“

„Не бих ре кла.“ Пет си је из ву кла ра чун из ба кал ни це из
јед не од ке са са вр ха го ми ле. „За пра во, ми слим да је у јед -
ном тре нут ку пре ста ла. По гле дај да тум – из 1954. Ве ро ват -
но је још тад пре ста ла.“ Из ву кла је јед ну ке су са дна и про -
на шла ру ком ис пи сан ра чун за џак бра шна и џак ше ће ра из
1924. го ди не. Упла ће ни из нос био је ни зак, јер је на ра чу ну
би ло при бе ле же но да је до не ла се дам де сет два све жа ја је та
у за ме ну за ку пље ну ро бу.
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„Се ћам се тих ко ко ша ка“, ре че Кри сти на. „Би ло их је по -
при лич но и ве о ма је во ди ла ра чу на о њи ма. Од у век сам сма -
тра ла да је ви ше др жа ла до тих ко ко ши ју, не го до сво је де -
це.“

„Би ла бих мир ни ја да има мо не ке за штит не ма ске док се
бак ће мо овим ства ри ма“, ре кла је Вен ди, ина че ус пла хи ре -
ни ја од сво је се стре.

Ста ри ца је чу ва ла те гле, от пат ке тка ни не и ста ру оде ћу ко -
ја је мо гла да по слу жи за из ра ду по кри ва ча и, на рав но, ре цеп -
те. Не у мор но је исе ца ла ре цеп те за по га чи це са сул та на ма, ђа -
во љу тор ту, ки се ле кра став це, остат ке хра не ма ски ра не под
име ни ма по пут „сви ње ти на у кром пи ру“ (оста ци ко ба си ца и
хла дан пи ре-кром пир), „рим ски пра зник“ (оста ци шпа ге та са
исец ка ном бо ра ни јом), „век на са ло со сом“ (ло сос из кон зер ве,
још оста та ка шпа ге та). Де це ни ја ма је Ви ви јан Стај фел ле пи ла
ре цеп те у све ске, књи ге ра чу на, ро ма не и при руч ни ке, и сва ку
ту збир ку да ти ра ла на пр вом пра зном ли сту. На де се ти не их је
би ло сло же но на за ста кље ној по ли ци за књи ге у при ма ћој со -
би. Су де ћи по тим ре цеп ти ма, ис хра на Стај фе ло вих се очи -
глед но са сто ја ла од не ве ро ват не ко ли чи не по сла сти ца. Мо ра
да је ста ри ца тро ши ла пет ки ло гра ма ше ће ра не дељ но на пи -
ту са чо ко лад ним кре мом, „пу ње ни кекс из Окла хо ме“ и ко лач
са кре мом. Са ма је пра ви ла ма ра ски но тре шње и ке чап, тра ди -
ци о нал ни на дев од сец ка не го ве ди не, ло ја и пре о ста ле во де од
тур ши је од ле жа ле у ћу пу – хра ну ко ју да нас ви ше ни ко не зна
да спре ма. Па ипак, до ба вља чи ин ду стриј ске хра не су на пре -
до ва ли, јер мно ги ре цеп ти укљу чи ва ли су „Кри ско“, кон ден -
зо ва но мле ко „Бор ден“, ку ку ру зно бра шно „Кингсфорд“ и
дру ге ма сов но про из ве де не на мир ни це. Не где то ком пе де се -
тих пре ста ла је да ску пља ре цеп те. У по след њој књи зи на по -
ли ци бе ше упи са на 1955. го ди на, и са мо је не ко ли ко ре це па та
би ло за ле пље но у уко ри че ни том са же тих књи га у из да њу
Riders dajyesta.

„Баш ште та што је уни шти ла са свим до бре књи ге из ле -
пив ши их овим гро зним ста рим ре цеп ти ма.“ Пет си је пре -
ли ста ва ла Уна пре ђе ну фар мер ску еви ден ци ју и књи гу ра чу -
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на. Из ње је ис пао не ки па пир. Беше то делимично попуњен
образац захтева за пријем у Фармерски биро.# У рубрици за
округ наведен је Фримонт, општина Фајеркрекер, али
пријава није била потписана нити датирана, можда зато што
је у дну странице стајало да се уз образац приложи и чек у
износу од десет долара.

„Гле дај те ово. Ни су мо гли се би да при у ште ни да се
учла не у Фар мер ски би ро. Де сет до ла ра је то ком два де се тих
би ло мно го нов ца“, ре че Пет си. На по ле ђи ни обра сца био је
не пот пун ре цепт за smûti од ја го да.

Дру го пар че па пи ра пред ста вља ло је до каз да су мла ди
Стај фе ло ви пр вих го ди на бра ка жи ве ли у оску ди ци. Би ла је
то опо ме на по це па на на по ла, на ко јој је оштрим ру ко пи сом
пи са ло: „На да мо се да не ће мо би ти при ну ђе ни да пре ду зме -
мо од го ва ра ју ће ме ре у ве зи са овим че ком.“ Ис под пот пи са
бе ше од штам па но не ко ли ко па су са у ко ји ма су се у крат ким
цр та ма на во ди ле ка зне за кри во тво ре ње, из да ва ње че ко ва
без по кри ћа, пу шта ње у оп ти цај фик тив них ме ни ца.

„Ах“, оте се Кри сти ни на овај до каз си ро ма штва ње них
ро ди те ља. „Си ро та ни.“

Ни кад ни је би ло нов ца за но ву оде ћу или слат ки ше. Као
кроз ма глу се се ћа ла ка ко је с мај ком ду го ко ра ча ла зе мља -
ним дру мом. Мо ра да је би ла ве о ма ма ла, има ла је две или
три го ди не. Ту, у оста ви са па пир ним ке са ма, и да ље је пам -
ти ла ка ко јој је шљу нак вре ђао бо се та ба не. Ве ро ват но ни је
ни има ла ци пе ле. До шле су до не ке пу сто по ља не, и плит ког
јар ка за тр па ног чуд ном збр ком ауто мо бил ских де ло ва, из ли -
за них гу ма, дро ња ка, па пи ра раз ба ца них на све стра не. Гро -
зно је за у да ра ло и сад јој је си ну ло да су си гур но би ле на ло -
кал ној де по ни ји. Мај ка је си шла и по че ла да пре би ра по ђу -
бре ту, узи ма ла је од ре ђе не пред ме те и ис пу шта ла их на зе -
мљу или ба ца ла го ре где ју је че ка ла ћер ка. Не што је до ле -
те ло кроз ва здух и, уз му кли кле пет, па ло не да ле ко од Кри -
сти не – лут ка без ру ку. Си ро та играч ка па ла је на ка мен и на
гла ви јој се ука за ла но ва на пр сли на, ко ја се пру жа ла из ме ђу
очи ју, од че ла до бра де. Но, иако пр ља ва, ко са јој бе ше див -
не зла ћа не бо је, а очи и да ље по лу о тво ре не. Игра ла се том
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лут ком, обо жа ва ла ју је. Тек мно го го ди на ка сни је по ве за ла
је опра ну и за кр пље ну оде ћу са мај чи ним ро ва ре њем по ђу -
бри шту. Ни је мо гла да се се ти да ли је мај ка ствар но иш че -
пр ка ла одр па ну оде ћу из тих смр дљи вих го ми ла, али вра ти -
ла се са де по ни је са ства ри ма на тр па ним у ју те ну вре ћу.

Кри сти на је ба ци ла по глед на пећ и угле да ла ста ри чај -
ник. Ето га, ње но на сле ђе. Мај ка је те ста мен том оста ви ла
ку ћу и зе мљу Ри су, а Кри сти ни тај ста ри гво зде ни чај ник, и
све ства ри из ку ће, од ко јих је мо гла да узме шта хо ће, а
оста так да про да и за др жи но вац. У за ве шта њу је, уз од ред -
бу о чај ни ку, ста ја ла нео бич на ре че ни ца: „Ма ње је ви ше.“
Ко ли ко ли је са мо пу та чу ла мај ку да из го ва ра те ре чи? Не -
бро је но. Би ла је при лич но си гур на да је мај ка чај ник про на -
шла на ђу бри шту, тај стра хо ви то те жак ста ри суд од ли ве ног
гво жђа ко ји је не ко ве ро ват но ба цио, за ме нив ши га но вим,
бли ста вим мо де лом од алу ми ни ју ма. Чај ник је био је дан од
мај чи них оми ље них пред ме та, и ни је во ле ла да га дру ги ко -
ри сте, ин си сти ра ла је да га са ма пу ни. Кри сти на то ком де -
тињ ства ни је обра ћа ла мно го па жње на мај чи но љу бо мор но
чу ва ње те глу па ве ства ри и ба ви ла се вла сти тим за ни ма ци -
ја ма. Се ћа ла се да се по ја вио от при ли ке у вре ме кад им је
ко нач но кре ну ло на бо ље. Ви де ла је, као кроз ма глу, мај ку
ка ко ри ба и чи сти чај ник док је она кењ ка ла ка ко јој тре ба
но ва ха љи на за по ла зак у шко лу.

„Не ма мо па ра“, ре кла је мај ка. „Сне си ми ону сво ју ста -
ру пла ву ха љи ну па ћу је об ру би ти не ком чип ком чим опе -
рем су ђе. Али же ле ла бих, баш као и ти, да имаш две, три
пот пу но но ве ха љи не.“

До не ла јој је пла ву ха љи ну, мр зе ћи ње не деч је на бра не
ру ка ве и из бле де лу бо ју. Пла ва ха љи на је, на не ки чу де сан
на чин, ују тру не ста ла, а уме сто ње до би ла је не јед ну, не го
три но ве ха љи не. Од лич но их се се ћа ла. Јед на бе ше од ве -
штач ке сви ле, на сит не ру жи ча сте и бе ле пру ге. Има ла је
нео би чан пли си ра ни пр слук и че твр та сти де кол те укра шен
са две ма ју шне пе тље. Иако још де те, ви де ла је да та ха љи -
на има сти ла. Дру га је би ла од там но пла ве ву не са Пе тар
Пан краг ном од бе лог пи кеа, ха љи на као за од ра сле. Тре ћу
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је но си ла нај че шће, ха љи ну са на ра ме ни ца ма од ре бра стог
со мо та бо је бру сни це у ком би на ци ји са јед ном од две рол ке,
пла во зе ле ном или бе лом.

По ха ђа ла је курс за се кре та ри це у сред њој шко ли и оти -
шла од ку ће са де вет на ест го ди на, не де љу да на на кон ма ту -
ре, по што ју је че као по сао у јед ној адво кат ској кан це ла ри -
ји у Ша је ну. Би ло је то 1955, има ла је но ву та шну и сто до -
ла ра у њој. Мај ка јој је тут ну ла нов ча ни цу у ру ку и ре кла:
„Узми ово.“ Кри сти на ни је мо гла ни да за ми сли ода кле јој
то ли ки но вац. У њи хо вом до ма ћин ству још ни стру ја ни је
би ла уве де на.

У јед ном ша јен ском пан си о ну из нај ми ла је пр ља ву, хлад -
ну со бу. По сао у адво кат ској кан це ла ри ји био је пун сит них
де та ља и зах те вао при лич ну од го вор ност. Адво кат је хва лио
ње ну те мељ ност и по у зда ност. Мо гла је та мо да ра ди до
пен зи је, еко но ми шу ћи, по се ћу ју ћи сво је ви кен дом, жи во та -
ре ћи, али збли жи ла се са Ро уз Кло вер, ко ја је та ко ђе жи ве ла
у пан си о ну и др жа ла пе ка ру „Пи шко та“. У то вре ме Кри сти -
на је има ла буј ну злат но ри ђу ко су, ко ју је но си ла ве за ну у
пун ђу, ко су чи ји су рас пу ште ни пра ме но ви кли зи ли кроз Ро -
у зи не пр сте. Ро уз је има ла нос за по сао и аван ту ри стич ки
дух. Ис пр ва их је по ве за ла обо стра на мр жња пре ма ста ри јој
бра ћи. Ро уз је про па ти ла ви ше од Кри сти не, јер ју је брат
Клај, ста ри ји од ње осам го ди на, сек су ал но зло ста вљао од
пе те го ди не па све док ни је оти шла од ку ће.

Жи ве ле су за ви кен де, кад су од ла зи ле у би о скоп да гле -
да ју фил мо ве – ко је је Ро уз на зи ва ла „пред ста вом“ – а по том
на из вр сну ве че ру у хо тел „Дјук“. Два пут су из нај ми ле би -
ци кле и од вер гла ле на из лет по пре риј ским дру мо ви ма. Ро -
уз је спо ми ња ла на бав ку аута, али и крн ти је су ко шта ле не -
ко ли ко сто ти на до ла ра, а ли тар бен зи на осам цен ти, па се то
чи ни ло ужа сно ску пим. Ни јед на од њих ни је во ле ла му -
шкар це, и сло жи ле су се да је Ша јен, за га ђен Ва зду хо плов -
ном ба зом Во рен, од врат но ме сто.

Кри сти на је но си ла мо дер не ду ге при пи је не сук ње и ба -
ле тан ке, а Ро уз, ко ја је ве ћи ну вре ме на про во ди ла у пе ка ри,
ве чи то бра шња ве фар мер ке и ма ји це крат ких ру ка ва.
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Јед не су бо те оти шле су ауто бу сом до Форт Ко лин са у Ко -
ло ра ду да по гле да ју стра ни филм на уни вер зи те ту, Фе ли ни -
је ве Ка би ри ји не но ћи, и док су из ла зи ле из са ле са го ми лом
сту де на та, Ро уз ре че: „Же лим да одем не где, же лим да ви -
дим и дру га ме ста на све ту. Хајд’мо на од мор. Је си ли икад
би ла на од мо ру?“

„Не. А где би смо ишле?“
„У Си јетл“, ре че Ро уз, ко ја је чи та ла не ки ча со пис. „Или

Лос Ан ђе лес. Не где у Ка ли фор ни ју. Да ви ди мо океан, филм -
ске зве зде, пал ме? За слу жу је мо од мор. Дру ги пу ту ју, па за -
што не би смо и ми? Мо жда ће мо оти ћи у Ита ли ју.“

Раз ма тра ле су не де ља ма где да иду и на по слет ку од лу чи -
ле да по се те Сан Фран ци ско и Лос Ан ђе лес. По што ни су
има ле ко ла, ни ти су зна ле да во зе, ићи ће во зом и ауто бу сом
до кле мо гу, а он да пе ша чи ти до сво јих од ре ди шта. Пр ва ста -
ни ца бе ше Лос Ан ђе лес.

Лос Ан ђе лес им је пре сео. До ду ше, би ло је пал ми, али
ве ћи на оно га што су ви де ле под се ћа ло их је на Ша јен, са мо
у ве ћој раз ме ри. На кон че тр де сет осам са ти бес крај ног та ба -
на ња на све стра не од јеф ти ног, али буч ног „Хо те ла Ан -
ђелâ“, укр ца ле су се у ауто бус за Сан Фран ци ско.

„Не ма пал ми“, ре кла је Ро уз, „али по гле дај ове дре ча ве
ку ће. Ко ли ко се, уоста лом, да ју ви де ти“, до мет ну ла је, по -
што је по че ла да се спу шта ма гла.

Кри сти ни је то био пр ви го ди шњи од мор, пр ви ве ли ки
град ко ји је ис тра жи ла, а Ти хи океан пр во мо ре ко је је ви де -
ла у жи во ту. Сјај но су се про во ди ле, оби ла зи ле зна ме ни то -
сти, во зи ле тра јек ти ма, пре ла зи ле мост Гол ден гејт, због ко -
јег је Ро уз би ла по себ но уз бу ђе на јер је за вр шен исте го ди -
не кад се она ро ди ла, обе до ва ле у од лич ним ре сто ра ни ма,
де ли ле кре вет са улег ну тим ду ше ци ма, та ко да би се обе до -
ко тр ља ле до сре ди не по сте ље.

„Во ле ла бих кад не би смо мо ра ле да се вра ти мо“, шап ну -
ла је Кри сти на Ро уз по след ње ве че ри у Сан Фран ци ску. Ро -
уз окре ну гла ву, за мах нув ши ке сте ња стим ко вр џа ма.

„Па, не мо ра мо. Ов де има по сла на сва ком ко ра ку. Кла -
дим се да мо же мо су тра ују тро да иза ђе мо и на ђе мо по сао
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за де сет ми ну та. Те же ће би ти да на ђе мо стан. ’Оћеш да
про ба мо?“

„Да“, ре че Кри сти на, од ва жив ши се на скок у не по зна то,
при ву че на ми шљу да бу де на од мо ру до кра ја жи во та, или
да бу де са Ро уз, да жи ве за јед но у ма ко ли ко ску че ном про -
сто ру. Ро уз је за гр ли и про ша пу та: „Би ће за и ста, за и ста екс -
тра. И има ће мо при ли ку да се иш чу па мо из ко ло те чи не Ва -
јо мин га. Не же лим да ра дим у пе ка ри. Не же лим да се удам
за не ког од врат ног, бед ног ран че ра и но сим хра ну од ку ће на
сто чар ска оку пља ња. Же лим да сту ди рам. Же лим вла сти ти
но вац и вла сти ти жи вот – и те бе.“

Го ди не су про шле као игла кроз му слин. Ро уз је же ле ла
да се обра зу је и упи са ла је фа кул тет, а по том и пост ди плом -
ске сту ди је и сте кла ди пло му из ур ба ни стич ког пла ни ра ња.
Кри сти на се за по сли ла у роб ној ку ћи и на пре до ва ла до глав -
ног до ба вља ча јед ног од бо љих жен ских ду ћа на. Ку пи ла је
ауто и на у чи ла да во зи. Сва ке го ди не ишле су на два го ди -
шња од мо ра, по се ти ле Мек си ко Си ти, Ма чу Пик чу, Ве не ци -
ју, Ха ва је, Швед ску. Углав ном су пу то ва ле у гра до ве ко је је
Ро уз жу де ла да ви ди. У Сид не ју су оби ла зи ле от ме не ста но -
ве у обал ној зо ни на ста ле адап та ци јом ста рих скла ди шта,
по се ти ле су Мон треал на три де се то го ди шњи цу стам бе ног
ком плек са „Ха би тат“ Мо шеа Саф ди ја. Ро уз је жа ли ла што је
Лон дон у ско ри је вре ме по стао по знат по град њи у ка у бој -
ском сти лу, ко ји се чи нио ве о ма гру бим у по ре ђе њу са џор -
џи јан ским и па ла ди јан ским ар хи тек тон ским ре мек-де ли ма.
Чак је и Ден вер у не ку ру ку био за ни мљив по што су не ка да -
шње шта ле, ко њу шни це, мле ка ре, се длар ске рад ње, трам вај -
ске ре ми зе, јеф ти на ко на чи шта и фа бри ке за ши ве ње ка у бој -
ских ко шу ља би ли пре у ре ђе ни у ску пе лоф то ве.

Обе су се пен зи о ни са ле пре не ко ли ко го ди на и са да су
пу то ва ле по зе мљи у кам пе ру „хоп тод“, ко ји је на зад био
укра шен на леп ни цом жа бе кра ста че за о бље них ли ни ја, што
је су ге ри са ло да је упра во до ско чи ла.

„То смо ми“, ре че Ро уз скре ћу ћи на пар кинг ка њо на Де
Шеј. „Са мо ска ку ће мо на о ко ло.“ Ку пи ле су јед на дру гој огр -
ли це са пер ла ма код јед ног ин ди јан ског про дав ца су ве ни ра
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ко ји је рас про стро сво ју ро бу на ни ском ка ме ном зи ди ћу из -
над ду бо ког ка њо на. Ро уз је за со пље но дах та ла кад су до -
спе ле до ку ћа ви со ко на ли ти ци, а Кри сти на је по ку ша ва ла
да за ми сли ка ко је би ло сва ко днев но се пе ња ти и спу шта ти
по тој стр мој сте ни. Мо ра да су ста нов ни ци ли ти це би ли
нај о крет ни ји љу ди на све ту. А ево је сад та мо где се ро ди ла,
у смр дљи вом ку ћер ку на би ја ста ре па пир не ке се у вре ћу за
ђу бре. На да ла се да ће све оба ви ти за је дан дан. Је два је че -
ка ла да се вра ти у сво ју мо тел ску со бу и по пи је ђус-вот ку.
По зва ће Ро уз.

„Али са да ћу“, ре че, „при ста ви ти ка фу. Је ли не ко за шо -
љу фи не, то пле ин стант ка фе?“ Се ти ла се да по не се те гли -
цу. Пет си и Вен ди су од мах ну ле гла вом. Пет си је већ пи ла
ко лу, а Вен ди, ина че ве ге та ри јан ка, ви ше је во ле ла биљ не
ча је ве.

На пу ни ла је те шки чај ник из над су до пе ре, ис плак нув ши
јед ног уз не ми ре ног па у ка. На по ла пу та до шпо ре та при ме -
ти ла је да из чај ни ка цу ри во да. По ди гла га је и по гле да ла.
На дну је би ла ма ју шна ру па.

„О, за бо га“, ре кла је. „Из гле да да од ка фе не ће би ти ни -
шта. Мој див ни на сле ђе ни чај ник је бу шан. Баш бих же ле ла
да има ју ми кро та ла сну, али мр ка ка па.“ Спу сти ла је чај ник
у су до пе ру и оста ви ла да ис цу ри во да кроз оште ће но дно.

„Тет ка Кри сти на“, до вик ну ла је Вен ди. „Шта је ово?“
Кри сти на је про ви ри ла у оста ву, где су се ње не не ћа ке још
увек бо ри ле са па пир ним ке са ма. Вен ди је по ка за ла на ку ти -
ју на нај ви шој по ли ци: МИ КРО ТА ЛА СНА РЕР НА „ELEK -
TRO VORLD“.

„Не мо гу да ве ру јем! Ма, за ми сли ти то, ни је је ни от па -
ко ва ла. Ве ро ват но већ го ди на ма чу чи го ре.“ Ис пру жи ла је
ру ке и чвр сто ухва ти ла ку ти ју, па зе ћи да је не спу сти су ви -
ше на гло да не би по че ла не кон тро ли са но да ки ја, јер си гур -
но је би ла сва пра шња ва. Али на ку ти ји, ко ја је из гле да ла
гланц но ва, ни је би ло ни трун ка пра ши не. Бр зо је укљу чи ла
рер ну у стру ју и за гре ја ла во ду.

„Од лич но. Ка сни је ће мо мо ћи и су пу да по је де мо.“
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Вен ди се за гле да ла у ми кро та ла сну. „Знаш шта“, ре кла
је, „ово је пот пу но но ви мо дел. Баш сам их пре не ки дан гле -
да ла у ’Вол мар ту’. Тек су их не дав но до би ли.“

„Не схва тљи во“, сло жи ла се Кри сти на.

Ри са је збу њи ва ло си ро ма штво ње го вих ро ди те ља. Ма то -
ри је био вешт са бро је ви ма и имао сми сла за ре ша ва ње ма -
те ма тич ких про бле ма. Че сто је сво јој де ци по ста вљао пра ве
гла во лом ке, те ра ју ћи их да из ра чу на ва ју за пре ми ну си ло са,
тро шко ве ра да трак то ра са шест ра о ни ка по са ту, да про це -
не ко ли ко у да том пла сту има то на се на, ко ли ка је за пре ми -
на ко ри та за во ду, да до ко на ју ко ли ко ек се ра има у по ла ки -
ло гра ма, ко ли ко ју на ди ста не у за тво ре ни те рет ни ва гон.
Кри сти на је, на рав но, као де ри ште, по ку ша ва ла да ре ши не -
мо гу ће кал ку ла ци је ко је је отац још ви ше оте жа вао до да ју -
ћи раз не не из ра чун љи ве фак то ре, по пут пљу ска или ду бо -
ког бла та, ру пе у те рет ном ва го ну и раз ли чи тих ве ли чи на
ек се ра, од нај сит ни јих ча вли ћа до оних од пе дља ко ји се ко -
ри сте за огра ду. Рис је схва тио да су ти за да ци не ре ши ви, и
да пред ста вља ју не ку вр сту ро ди тељ ске тор ту ре. Но, упр кос
оче вом сми слу за ма те ма ти ку, у ку ћи се увек ку бу ри ло с
нов цем. За што су оба ро ди те ља би ли та ко ште дљи ви, због
че га су шкр та ри ли? Ве ро ват но је узрок би ла Ве ли ка кри за и
то што је мо рао да од у ста не од сто чар ства и за по сли се као
на став ник тех нич ког. Па ло му је на па мет да је ње гов отац
ве ро ват но мр зео тај пред мет ко ли ко и он сам. Али био је у
ве ли кој не до у ми ци од че га су жи ве ли про те клих три де сет
го ди на. Да ли је отац при мао не ку до жи вот ну на став нич ку
пен зи ју? Или су пре жи вља ва ли за хва љу ју ћи со ци јал ном
оси гу ра њу? Је су ли мо жда на сле ди ли не ки но вац за ко ји ни -
ко ни је знао? И на ко ји на чин је ње го ва мај ка на ба вља ла па -
ре ко јим му је из го ди не у го ди ну по ма га ла ка ко би по кре -
нуо но ве по сло ве? Рис јој ни ка да ни је вра тио ни цен та, и сад
га је ве о ма коп ка ло ода кле јој то ли ки но вац. Мо гу ће је да су
има ли не ку скри ве ну уште ђе ви ну. Мо жда је ма то ри на шао
ка кав вре дан фо сил, или је мај ка до би ла на лу три ји.
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„Идем да опе рем ове џи џа-би џе“, ре че Вен ди, но се ћи ку -
ти ју пор це лан ских укра са ко је је на ку пи ла по ку ћи. „При -
лич но су пра шња ве.“ До шав ши до су до пе ре, она уз дах ну.

„Тет ка Кри сти на, шта ћеш са овим ста рим чај ни ком у су -
до пе ри?“

„Дај га ова мо, из не ћу га на по ље, па не ка га мом ци вра те
на де по ни ју ода кле је и до шао.“ По гле да ла је кроз про зор на
при ла зни пут, где је ста јао Мак сов ста ри ка ми о нет. По ред
ње га се уз ди за ла огром на го ми ла ђу бре та, спрем на да се
уба ци у при ко ли цу. Џе ки је још јед ном по ку шао да упа ли
ка ми о нет пре уто ва ра, ко ји је са мо сла ба шно за цви лио.

„Ис тро ши ћеш аку му ла тор“, до вик нуо му је Рис из га ра -
же.

„Де да, уба ци ли смо нов аку му ла тор ко ји смо до не ли. Ни -
је у то ме про блем.“

„Ах, же ле ла бих да га упа ле, па да раш чи сти мо сав тај
не ред и оде мо одав де“, ре че Кри сти на, од мак нув ши чај ник
да је не ис пр ска. У том тре нут ку мо тор се по кре ну, а из аус-
пу ха по ку ља густ, мо дар дим и из ле те миш је гне здо.

Кри сти на оста де без да ха. „Ово је би ло ма ло пре ви ше
као на ру че но“, ре че. „Као са ми кро та ла сном. Не што се чуд -
но де ша ва ов де.“ Др же ћи и да ље чај ник, гла сно је ре кла:
„Баш бих же ле ла да кад отво рим фри жи дер уну тра бу де фи -
на ђус-вот ка. Са ле дом.“ Спу сти ла је чај ник на шпо рет и
оти шла до фри жи де ра – ко ји је ње на мај ка увек зва ла „хлад -
њак“ – отво ри ла вра та и угле да ла ви со ку ча шу од бру ше ног
кри ста ла пре пу ну ђу са, у ко јој су се ца кли ле коц ки це ле да.
На за мр зну ти руб ча ше бе ше за ка чен свеж и ми ри сан по мо -
ран џин цвет. Гуц ну ла је пи ће, а за тим ис ка пи ла ча шу, за тво -
ри ла фри жи дер и, узев ши чај ник, оти шла у га ра жу.

„Ри се“, по зва ла је.
„Шта је? За у зет сам, за то бу ди крат ка.“ Од у век је та ко

раз го ва рао с њом, брит ко и љу ти то.
„Ма, ни шта. Не ћу да ти сме там.“ С чај ни ком у ру ци, иза -

шла је на при ла зни пут где је ста јао ка ми о нет и ре кла Џе ки -
ју и Рин гол ду: „Е, баш бих же ле ла да тај ка ми о нет ра ди кô
змај још го ди на ма.“
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„И ја та ко ђе“, ре че Џе ки. „Шта ми слиш мо же мо ли да га
за др жи мо? Осим ако га ба ка Стај фел ни је оста ви ла не ком
дру гом?“

„Си гур на сам да би же ле ла да бу де ваш, мом ци. Али ви
не жи ви те у истом гра ду. Ка ко би сте га де ли ли?“

Рин голд ре че: „Има још јед но во зи ло – ко ла или ка ми о -
нет, не знам – та мо у ам ба ру. Шта год да је, мо гу ја да узмем
то. Ако ни је не ки то тал ни крш.“

„Ни шта ни сам ви део“, ре че Џе ки. „Шта је?“
„Не мам пој ма. По кри ве но је ве ли ком, пр ља вом це ра дом.

Са мо сам по ди гао је дан крај и ви део две из ду ва не зад ње гу -
ме.“

Џе ки је сме ста оти шао у ам бар, а Кри сти на се са чај ни -
ком вра ти ла у ку ћу.

Џе ки је до шао де се так ми ну та ка сни је.
„И, шта је та мо?“
„Ба ти це, па шћеш на ду пе. Ви лис џип из че тр де сет тре ће.

У до бром ста њу. И још увек има по крет не пред ње фа ро ве и
боч но ре ме ње.“

„Не се ри!“
„Шта је?!“ Оти шли су у ам бар и до Ри са су из ве сно вре -

ме до пи ра ли уз ви ци оду ше вље ња, док се и сам ни је за пу тио
та мо.

„Се ћам се тог џи па“, ре као је. „Био сам са ћа ле том кад га
је ку пио по сле ра та. Рат ни ви шко ви. Пла тио га је сто пе де -
сет до ла ра. Во зио га је го ди на ма. Нај не у доб ни је во зи ло икад
на пра вље но.“

„Ко га бри га за удоб ност“, ре че Џе ки. „Ово је сјај но во зи -
ло, ко лек ци о нар ски при ме рак.“

„Ко лек ци о нар ски при ме рак?“, упи та Рис, на њу шив ши
но вац. „Вре дан?“

Рин голд је на слу тио да би овај улов мо гао да му из мак -
не. „Ви ше го ти ван не го вре дан“, сла гао је. „Ве ро ват но не
вре ди то ли ко у нов цу, ко ли ко у го тив но сти.“

„Опа сни су“, ре као је Рис. „Ви диш овај стуб упра вља ча?
Мно гим вој ни ци ма је та ствар про бу ра зи ла цре ва.“
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„Но си ћу оклоп кад га бу дем во зио“, ре че Рин голд, по ла -
жу ћи пра во на џип.

„Ако из нај ми мо при ко ли цу и за ка чи мо је за ка ми о нет“,
ре че Џе ки, „мо же мо оба да од ве зе мо у Ка ли фор ни ју. Су -
тра.“

„У ре ду, ако се ва ше мај ке сло же с тим.“
Али Пет си и Вен ди су би ле про тив, да би на кон де се то -

ми нут не Ри со ве ти ра де о Пу сто ло ви ни, Му жев но сти, Са мо -
до ка зи ва њу, ко ју је Кри сти на сма тра ла још јед ном му шком
ба ље зга ри јом, ипак по пу сти ле.

У ку хињ ском кре ден цу Вен ди је про на шла мно штво је -
лов ни ка за до ру чак, ру чак и ве че ру. По ка за ла их је Кри сти -
ни. „Шта ми слиш да ли је сва ког да на спре ма ла ова је ла?“
На јед ном је, ис под за гла вља „Ве че ра у сре ду“, пи са ло:

Си ра сто рим ско оку пља ње

Кан за ске ку ку ру зне пр же ни це

Ко лач Џек О’Лан терн

У са чу ва ним књи га ма ре це па та би ле су по пи са не на де -
се ти не оту жних ме ша ви на од оста та ка хра не. Кри сти на је у
маг но ве њу схва ти ла шта се за пра во де ша ва ло. Ње на мај ка
ни је ку ва ла ни јед но од тих је ла. Ко ли ко је са мо јед но став ни -
је би ло до ћи у ку хи њу, спу сти ти длан на ста ри чај ник, и на -
ру чи ти днев не обро ке, баш као што би ка ква имућ на же на у
ра ни ја вре ме на да ла сво јој ку ва ри ци је лов ник за тај дан.
Али Кри сти ну је ду ша за бо ле ла због тих од врат них је ла ко -
ја је ње на при про ста мај ка на ру чи ва ла. Она је све те је лов -
ни ке из на ла зи ла у оној го ми ли ре це па та, па па зја ни је ги зда -
вих име на па жљи во исе че не из жен ских ча со пи са, са кон -
зер ви и ра зних па ко ва ња. Ту га бож ја.

Ри су је три го ди не ра ни је ура ђе на про ста тек то ми ја и,
при ли ком за се ца ња ме ђи це, пре се че на су му оба нер вна
сно па. Од опе ра ци је ви ше ни је имао ерек ци ју и но сио је
уло шке за од ра сле због пра те ће ин кон ти нен ци је. Иако му је
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би ло дра го што је још увек жив, због све га то га по стао је
раз дра жљив и на пра сит. Би ло му је муч но да гле да сво је
уну ке, она ко здра ве и круп не, ка ко ска чу на о ко ло и раз го ва -
ра ју о де вој ка ма и му зи ци. А у исти мах их је и са жа ље вао;
хтео је да их упо зо ри да су пред њи ма те шке го ди не кад ће
их ско ли ти емо тив ни и нов ча ни про бле ми, уз не ми ру ју ћа пи -
та ња о све ми ру, бу дућ но сти, по рет ку ства ри, а он да и по сте -
пе на, ку кав на из да ја те ла.

Ни је мо гао да зна да ће их обо ји цу наджи ве ти, да ће за
осам на ест са ти та два мла да пу сто ло ва по ги ну ти ка да „фе -
дек сов“ по лу при ко ли чар оче ше при ко ли цу са џи пом и пре -
вр не је за јед но са ка ми о не том низ стр му оба лу у су во ко ри -
то. Чла но ви еки пе за уви ђај су им ка сни је са оп шти ли гор ку
вест да су мом ци ко јим слу ча јем има ли ве за не по ја се ве – ко -
ји се у вре ме про из вод ње ка ми о не та ни су ни угра ђи ва ли –
ве ро ват но би пре жи ве ли. Ка ми о нет је, осим не ко ли ко улу -
бље ња, био нео ште ћен и у во зном ста њу.

Ка да је Кри сти на, вра тив ши се ку ћи, чу ла гро зну вест,
сма тра ла је да је Рис крив за све. Бе сна, али хлад не гла ве,
узе ла је ста ри чај ник и ре кла: „Же лим да мој брат пад не низ
сте пе ни це и сло ми врат.“

И у Ла ску, у Ва јо мин гу, пен зи о ни са ни чу вар пру ге, Рич
Хи ки, не зна ни по то мак Мак са Стај фла, плод пре љу бе ко ју је
по чи нио на по слов ном пу ту ра ди ку по ви не го ве да 1928. го -
ди не, спо та као се о од ве за ни по јас свог ба де-ман ти ла и стр -
мо гла вио низ сте пе ни це.

Чај ник ни ког ни је про те жи рао.

(Са ен гле ског пре вео Ален Бе шић)

1 Pu ni na ziv je Ame ri can Farm Bu re au Fe de ra tion, ne pro fit -
na or ga ni za ci ja ko ja oku plja naj ve ći broj far me ra u SAD, osno -
va na 1911. go di ne. (Prim. prev.)
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Анджеј Ста сјук

СТА РИ ЦА

До кле год по глед до пи ре са мо по ди вља ле ли ва де. У про ле -
ће  су би ва ле ша ре не од цве ћа, ка сни је  су би ва ле ри ђе, док у
но вем бру ни су по ста ја ле са свим си ве. Још и кле ке – та ко не -
са ви тљи ве, да их ни је мо гао по ви ја ти ни нај ја чи ве тар. Пре ко
ни ског пре во ја ва здух је не пре ста но ју рио као су ма нут.

Ста ри чи ну ку ћу  ти фи ју ци су  скроз-на скроз про стре љи -
ва ли, чи сти ли пра ши ну с по да, из дим ња ка из вла чи ли си ва по -
ве сма  и уз но си ли их  у не бо ко је је у вре ме за ла ска сун ца, по
ве дром су мра ку,  би ло све тло зе ле не бо је. 

Ста ри ца је рет ко гле да ла увис. Ње но те ло је би ло под ути -
ца јем зе мљи не те же, а мо жда и не бе ске те же, са ви је но под не -
ким нео бич ним углом. Мо гла је да по сма тра обла ке тек кад је
се де ла. Уве че та мо го ре је мрач но и ни шта се не ви ди.

Да кле, са мо оне по ди вља ле ли ва де и бе ла зми ја пу та, ко јим
та ко ре ћи ни ко не про ла зи. Они што од ла зе не та ба ју ста зе.
Тим пу тем је шест кће ри оти шло у свет. Сед ма, нај ста ри ја,
оста ла је и  ка да пи та ју Ста ри цу ко ли ко има го ди на, Ста ри ца
у цр ној ма ра ми ка же: – Па ро ди ла се у вре ме про ла ска фрон -
та.

И, ако је чак по зно лет њи или је се њи су мрак, Ста ри ца уста -
је, до зи ва ста рог пса и из ла зи. Иду бла гом па ди ном ка пла ни -
ни, ми мо и ла зе гре бен  с рет ким шу мар ком  и кад се на ђу на
отво ре ном про сто ру, на  бла гој па ди ни бр да, њи хо ве фи гу ре
ли че на си лу е те исе че не од цр ног па пи ра. Раз ли ку ју се са мо
ве ли чи ном, јер по гр бље на Ста ри чи на ле ђа на ли ку ју на че тво -
ро но жну жи во ти њу.

– Идем да стра жа рим – та ко ка же. Но ћу на кром пи ри ште
до ла зи ди вљач. Ка да је пун ме сец ви со ко, ви ди се ка ко си ла зе
са об ро на ка Ба ра ни ја. Три, че ти ри не ја сне сен ке, ода је их сре -
бр ни сјај, он да ка да пре се ца ју ле њи ток по то ка. Ста ри ца та да
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ви че и ко ма дом гво жђа уда ра  у де бе ли плех. То зву чи као на -
пукло зво но, јер  је ва здух слаб да би по ви сио тај звук. Та да
по чи ње да ла је по лу сле пи и го то во са свим глу ви пас. За тим се
Ста ри ца за ви ја у ста ри јор ган, увла чи у ћо шак др ве не ко ли бе
и то не у лак сан. Све тлост но ћи је ла ка, ни чим не под се ћа на
ма си ван сјај да на, кроз ко ји се згр че но, дрх те ће те ло, хра ње но
је ди но на дом  у веч ни од мор, с на по ром про би ја у  мра ку. Ако
је сеп тем бар, зе мљу у освит пре кри ва иње.

– Се љак ти је се љак – ве ли Ста ри ца, док зет Че шек већ спа -
ва. По кућ ство по ло мље но, сто оште ћен се ки ром, кр хо ти не пр -
ште ис под сто па ла. Нај го ре је зи ми, кад се тре ба  скла ња ти код
ком ши ја. Нај пре ки ло ме тар кроз сме то ве, осим то га ов де сви
иду ра но на спа ва ње, због то га ку ца ње, лу па на вра та, ме ђу -
тим ком ши је су се већ на ви кле и у сну су отва ра ле вра та. У
ста њу раз ја ре но сти ви ди као по да ну ка ко је  зет Че шек ута ба -
ним ста за ма по вре ме но ју рио за же на ма. Јед ном или два пут
ком ши је су ми ра ра ди на пуј да ле псе на ње га. 

Ћер ка се ро ди ла не где у вре ме про ла ска  фрон та, пре че тр -
де сет и ку сур го ди на, као зго ди так на лу три ји ис па ло је да је
на кра ју  на шла мла до же њу. Имао је ли це по пут ста рог ка ме -
на. Ис под та кве ма ске све се мо же са кри ти, од та кве не по мич -
но сти сва шта мо жеш оче ки ва ти. И он је имао око че тр де сет. У
тим го ди на ма не ме ња ју се на ви ке: ра ди, пи је, би је, спа ва – а
пред ви дљи вост је услов без бед но сти.

Ују тру пр ви уста је, сан је из бри сао ње го во пам ће ње као
мо кар сун ђер. За пра во је ком плет но об у чен, мо же од мах да
иза ђе и ухва ти пр ви ауто бус. У Ду кли по сто је трг с ро гља стом
ку лом и ка фа на „Гра нич на“, с вре ме на на вре ме има по сла за
оне ко ји не уме ју го то во ни шта.

Ста ри ца у то вре ме лу та с те ла ди ма по ја ру га ма. Че ти ри
мр ша ве сто чи це пре су тра га ле за хла до ви ном не го за тра вом.
Кад се сун це уз ди за ло то ли ко ви со ко да је у сва ком тре нут ку
пре ти ло да пад не, скри ва ле су се у блат ња ве по то ке, у за гу -
шљив по лу мрак јо ва, јед ном је јед на упа ла то ли ко ду бо ко да
ју је тре ба ло из вла чи ти. Још и ву ци. Ста ри ца је усред бе ла да -
на ви ђа ла  кроз из ма гли цу же ге ка ко се по ма ља ју из шу ме на
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Ба ра ном и у иш че ки ва њу се уки пљу ју. Ни је ис кљу че но да су
то би ле кле ке ожи вље не  по дрх та ва њем ва зду ха. Оштар, кре -
штав крик Ста ри це те рао их је да се вра те.

Кат кад је се да ла ис под др ве та, јер ју је му чио сан. Ста рост
на из ве стан на чин уки да ноћ и дан. Тре ну ци на по ра и од мо ра
сме њу се  бр жим рит мом. Мо жда жи вот јед но став но жу ри.
Пред ве че је од ла зи ла ку ћи да не што пре за ло га ји. Уну ци су јој
би ли бле ди и без о блич ни, као лут ке од пре сног те ста. У дво -
ри шту је ве тар пра вио за ви јут ке од пра ши не. У ку ћи женâ је
ти хо, чу је се не пре ста но зу ја ње му ва. У све ту је ма ло ре чи, да
би се њи ма го во ри ло то ком че тр де сет го ди на. Ста ри ца је гриц -
ка ла хлеб по след њим зу бом. Че ка за јед но с ћер ком да се по ја -
ви или не по ја ви зет.

– А ваш чо век, Ста ра? Се дам ћер ки не па да с не ба, иако је
на ње му мно го ду хо ва, јер че сто пљу је те пре ко ра ме на и чак
се у пу стом по љу кр сти те.

Ста ри ца кли ма гла вом. Цр на ву не на ма ра ма уокви ру је  јој
ли це, ис ти чу ћи твр до ћу обри са – бле до об лич је, по вр шин ску
сли ку по лу све сних пат њи. По сто јао је, по сто јао је чо век. Про -
шло је од то га већ пет на ест го ди на. 

Бли жио се Ус крс, оста ци сне го ва спу шта ли су се с пла ни -
на. Пје тр и још дво ји ца пи јуц ка ли су по ку ћа ма, час ов де час
он де. Ус крс и про ле ће са мо што ни су на сту пи ли. Да кле, од ку -
ће до ку ће, ов де ча ши ца, та мо ме ри ца, чи ста вот ка и во да, ли -
чи ло је то на  нај стро жи ји пост. Пред ве че су се за у ста ви ли код
про дав ни це. С Ба ра ни ја, с ју га ду вао је то пао ве тар. Поток је
пресецао село на пола и имао зелену боју наде, а лежајско1

пиво горчикаст јесењи укус. У сумрак је престало да дува  и у
том мирном ваздуху све ствари, дрвеће и куће добиле су своје
праве правцате облике. Пјетр је рекао да треба да крену, али се
не зна због чега је хтео да пређе преко потока изван дрвеног
мостића. Мушкарци поред продавнице гледали су како опи-
сујући круг улази у брзи ток, у коме вода није досезала ни до
колена. Тај поток се лети да савладати, скакањем по камењу.
Међутим, када је стигао до пола, кад је био ближе оној обали,
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упао је између зелено-белих вирова. Ниједан од мушкараца
који су стајали и  пили није направио ни корак. Као да је та
прича у току, као да се даље наставља. Пјетр је лежао и леже-
ћи пио. Они који су га касније извукли причали су како је из
њега истекло ведро воде, а у телу се  непрестано чуло пљуска-
ње. На шкарпи  између безлисног дрвећа назирала се црква.

– То је због то га што ни је био ода тле. – Ста ри ца је ис под
бра де ве зи ва ла ма ра му у чвр шћи чвор. Уста де, об у че ва ти ра -
ну јак ну, узе штап и иза ђе. На вра ти ма ње но по гр бље но те ло
до се за ло је не што ви ше од бра ве. У дво ри шту је сла ба шним
жен ским зви жду ком до зва ла пса. Од стра не Ду кле ви со ко на
не бу је зди ла је ноћ. Ста ри ца иде да са ња сво је ла ке сно ве пу -
не ми ну лих до га ђа ја ко ји из ла зе из за бо ра ва она ко ка ко жи во -
ти ње у су тон из ла зе на иви цу шу ме. Ра но ују тру те шко их је
раз ли ко ва ти: жи во ти ње, до га ђа је, сно ве. По след њи има ју фор -
му ла ке, ша ре не ма ра ме прот ка не злат ним ни ти ма и  бе ле тор -
бе, с ко јом се иде у цр кву. У ра но ју тро тра ву и при зо ре ко си
лак мраз.

Кра јем ав гу ста Ста ри ца је још увек са ку пља ла се но. Зет
Че шек по ја вљи вао се, не ста јао, ви ше је во лео да про ли ва зној
по ду клан ским гра ђе ви на ма. Крч ма „Гра нич на“ сто ји на сун -
цу, али уну тра је увек хла до ви на. Ћер ка је хра ни ла де цу  ка -
шом ку ва ном на мле ку, мо жда због то га  још увек ни су до би -
ја ла ру ме ну бо ју. Пре ма то ме Ста ри ца је ску пља ла се но и са -
ма га сла га ла у пла сто ве, ко је је раз ба ци вао ве тар ко ји је ду вао
с пла нин ских пре во ја. Ста вља ла је на по ња ву оно ли ко ко ли ко
је мо гла да но си, и са два пут ве ћим за ве жља јем од се бе  си ла -
зи ла у до ли ну. По не кад се ком ши ја по ја вљи вао на сат вре ме -
на с ко ли ма. И све се од ви ја ло као и обич но, ки ша је ква си ла
оно што се су ши ло, очи у под не су сле пе ле, дан се чи нио бес -
кра јан. Јед ног по по дне ва ипак је до шло раз ре ше ње. У Ста ри -
чи ну ку ћу уда рио је гром. У та квој пу сто ши гре шка је би ла ис -
кљу че на. Ћер ка је с де цом ста ја ла у ре ду у про дав ни ци, Ста -
ри ца је све ви де ла са сво јих ви со ких ли ва да. У цр ном ва зду ху
олу је сев нуо је пла ми чак, за тим га је ве тар  раз вио као за ви је -
ну рол ну па пи ра. Ста ри ца је по тр ча ла на ту стра ну, али ва тра
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ју је је два пу сти ла у дво ри ште. У су мрак не бо се раз ве дри ло и
пре ста ло је да ду ва. Пла ме ње је спла сну ло. Пу за ло је крај са -
ме зе мље и има ло бо ју не ба у вре ме сун че вог за ла ска.

Ка да се све охла ди ло, дан-два ка сни је, Ста ри ца га ца ју ћи до
чла на ка по блат ња вом и пуц ке та ју ћем зга ри шту, раз гр та ла је
то ја гом угље вље. Ни је оста ло ни шта, сре бро и зла то, на рав но,
ни је има ла. Чак су ме тал ни лон ци до би ли струк ту ру ми не ра -
ла. И са ма је де ло ва ла као да ју  је за хва тио огањ – цр на, сла -
ба, дро ња ва. Пре ту ра ла је  сво јом то ја гом и мр мља ла: – Чо век
сну је а Бог од лу чу је, чо век сну је а Бог од лу чу је.

С пољ ског пре ве ла Би сер ка Рај чић

Ан джеј Ста сјук (Andrzej Stasiuk), пољ ски пе сник, про зни и
драм ски пи сац, пу бли ци ста, пу то пи сац, глу мац, из да вач ро ђен
је 1960. го ди не у Вар ша ви. Од по чет ка 80-их го ди на жи ви у
Ни ским Бес ки ди ма, нај пре у се лу Чар не, по след њих го ди на у
Во лов цу. Нај пре је ра дио као др во се ча. На том крај њем ју гу
Пољ ске по чео је да сре ће љу де ко ји ће по ста ти ју на ци ње го -
вих де ла. Је зич ки и стил ски ње го ва про за је нај срод ни ја с ли -
те ра ту ром фак та, ко ја је у пољ ској књи жев но сти до ми ни ра ла
од сре ди не 60-их го ди на. Ра но је на гра ђи ван и пре во ђен на низ
је зи ка, из ме ђу оста лих на срп ски. 

Са сво јом же ном Мо ни ком Шнај дер ман осно ва ли су и во -
де из да вач ку ку ћу Чар не ко ја се спе ци ја ли зо ва ла за сред ње е -
вроп ску ли те ра ту ру, ма да об ја вљу ју и де ла с дру гих про сто ра.

Глав на де ла: Зи ди не Хе бро на, Бе ла вра на, Га ли циј ске при -

че, Ду кла, Пу ту ју ћи у Ба ба даг, Фа до, Дој чланд, Так сим, Ис -

ток и др. 

1Ле жај ско пи во – јед но од нај по зна ти јих пољ ских пи ва.
Не пре ста но се про из во ди од 1525. го ди не. Из во зи се у низ зе -
ма ља Евро пе и у обе Аме ри ке. До би ло је низ на гра да. – Прим.
прев.
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Ма рек Но ва ков ски

БОА  ДА ВИ ТЕљ

Јед ном се та мо, у из ло гу, по ја вио миш. Би ла је ноћ. Ме -
ђу ка ве зи ма са ша ре ним пти ца ма и пе га стим мор ским пра -
си ћи ма ју рио је оби чан си ви миш. На ча сак смо се по гле да -
ли. Ње го ве очи це, као зр на би се ра, и мо је очи. Пар се кун ди
ка сни је не стао је бр зим миш јим ко ра ком у ду би ни рад ње.

Тог ту жног, ки шног да на у зо о ло шку рад њу при ву кла ме је
гру па љу ди ко ји су се гу ра ли по крај вра та. Пре те жно де ца.
Ма да је би ло и ста ри јих. По шао сам за њи ма. За у ста ви ли смо
се пред про стра ним, ста кле ним ка ве зом сме ште ним на по ли -
ци из над ра ди ја то ра. У том ка ве зу на ла зи ла се ег зо тич на зми -
ја. Све тло жу то-сме ђа, про ша ра на фи ном мр ком ша ром. Уви -
је на у спле то ве де бљи не деч је ру ке, око ме тар уз диг ну те,
уске, ма ле и мал чи це спљо ште не гла ве. Ли чи ла је на од ли вак.
По сма тра ле су нас ње не не по крет не, цр не очи.

У там ној, за гу шљи вој уну тра шњо сти рад ње цвр ку та ле
су пти це. Гу шио је не при ја тан ми рис фе ка ли ја. Де вој чи ца са
миш јом пле те ни цом из ву че тор би цу. Кре та ла се си гур но и
шар мант но. У тор би ци је има ла про со. Вла сник рад ње, ста -
ри го спо дин Бер нард, клим нуо је гла вом. Де вој чи ца кроз
шип ке ка ве за на су ма ло про са у та њи рић. Рај ска пти ца злат -
них очи ју не хо ти це по че да зо ба. Ње ни су се ди из нај бли жег
ка ве за, два не раз двој на па па га ја, прх ну ше са гор ње преч ке и
на ко стре ши ше ћу бе. Сва ђа лач ки се раз га ла ми ше. Пер је им
је би ло јар ких бо ја, као мо ло ва но. Из не на да се по кре ну зми -
ја. Ин стинк тив но се тр го смо. Са мо се још ви ше по ди же.
Вла сник рад ње, ста ри го спо дин Бер нард, до бро ћуд но се на -
сме ја. Ста ви на о ча ре на та нак нос пун жи ли ца, при бли жи се
ка ве зу и куц ну у ста кле ну пло чу. Зми ја се не по ме ри. Ни ње -
не ма ју шне очи.

– Мла ди боа – ре че.
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Вра тио се за те згу.
– Да ви тељ – до да де одан де.
Де ца су раз гле да ла аква ри јум пун цр ве них ри би ца и та -

јан стве ног ра сти ња. За тим су по ку ша ла да ди ра ју бр бљи ве
па па га је. Го спо дин Бер нард их уко ри пре те ћим пст – пст –
пст.

Уско ро одо ше. Рад ња је опу сте ла. Крај ка ве за бое оста -
до смо са мо нас дво ји ца, ја и чо век сред њих го ди на, нео бри -
јан, об у чен у ва ти ра ни ка пут и гу ме ња ке.

– Да ви тељ – по но ви.
Ни је ски дао по глед са ста кле ног ка ве за. Зми ја се по но во

по ме ри. Чу де сам при зор! Ње ни де бе ли спле то ви ела стич но
су се сте за ли и ме ња ли об лик. Оба ви њи ма чи ни ју са во дом
ко ја се на ла зи ла у сре ди ни ка ве за. Те ара бе ске ње них ви ју -
га… Ге о ме три ја ме ких, та ла са стих ли ни ја. За ми шљао сам
ка ко об мо та ва свој плен. Све ви ше и ви ше. Дах по не ста је.
Пуц ке та ју ко сти.

– Да ли се ку па или не? – ја ви се онај у ва ти ра ном ка пу -
ту. 

– Пре пи је ту во ду – ре кох ја.
Чо век у ва ти ра ном ка пу ту по ла ко пру жи ру ку. Пр сти су

му би ли из гре ба ни, де бе ли и пр ља ви. При сло ни ша ку уз
ста кло и сме ста је од ма че. За тим, до та че пр стом ста кло. Тач -
но у ви си ни гла ве бое. Тре ну так ка сни је, ста ви це лу ша ку.
Њом ла ко пре ђе пре ко ста кла. Ли це му је би ло на пе то и пу -
но иш че ки ва ња. Зми ја оста де не по мич на као кип.

– Да ли је за про да ју… ја ви се ти хо онај у ва ти ра ном ка -
пу ту.

– Ко шта три де сет хи ља да… – од го во ри го спо дин Бер -
нард. 

Се део је на ви со кој сто ли ци за те згом. Зид иза ње га укра -
ша ва ле су пу ње не пти це: Те треб, фа зан и ја стреб. По кри ве -
не пра ши ном. Из њих је си пи ла пи ље ви на. Од је лен ских ро -
го ва био је на чи њен чи ви лук и на ње му су ви си ли ка пут, ше -
шир и ки шо бран.

– Три де сет хи ља да – по но ви чо век у ва ти ра ном ка пу ту.
Ње го ви пр сти су не пре ста но гла ди ли ста кло ка ве за.
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– За ни ма ме ка кав је кад се до так не… Вла жан… Хла -
дан… То пао? – угри зе се за усну; пре ђе ша ком пре ко ли ца.
Ње гов ва ти ра ни ка пут био је мо кар и ши рио ки сел каст ми -
рис зно ја ве оде ће.

– Да ли се мо же при пи то ми ти? – Да ли се мо же ве за ти за
чо ве ка?

– Све је мо гу ће – ре кох не у вер љи во.
– Ка ко га хра ни ти… – раз ми шљао је чо век у ва ти ра ном

ка пу ту… – Мо же из не на да да шче па!
Ста ри го спо дин Бер бард по ди же гла ву из над те зге и на -

сме ја се пи ска вим гла сом. Као пти ца. У рад њи је би ло мрач -
но и за гу шљи во. Не пре стан цвр кут. Пти це у ка ве зи ма, иако
бли зу зми је, ни су уоп ште обра ћа ле па жњу на њу, уду бље не
у сво је птич је бри ге. Чак ни оне ма ју шне, слич не ко ли бри -
ји ма. А ни жи во ти њи це, сва она мор ска пра сад, бе ли ми ше -
ви и па цо ви жи ве ли су сво јим жи вах ним жи во том у нај бли -
жем су сед ству  ста кле ног ка ве за, сме ште ног на по ли ци из -
над ра ди ја то ра.

– А те очи… – ре че чо век у ва ти ра ном ка пу ту – све вре -
ме гле да ју… све ви де – гла сно про гу та пљу вач ку. – Та ко ма -
ју шна гла ви ца, а ве ро ват но мо же да про гу та пра се… Да ви и
ве ће.

Ста ри го спо дин Бер нард се па жљи во за гле да у ње га.
– Од ра сла мо же би ти ду гач ка пет ме та ра, де бе ла као гра -

на др ве та, мо же за да ви ти и кра ву – наг нуо се пре ко те зге у
оној сво јој ву не ној ка пи ци, са се дом, па пер ја стом ко сом на
сле по оч ни ца ма под се ћао је на сред њо ве ков ног ал хе ми ча ра. 

По гле дао сам и чо ве ка у ва ти ра ном ка пу ту. Имао је обич -
но ли це, обра зе по кри ве не рет ким дла чи ца ма, шкр ба ве зу бе.
Ди сао је ис пре ки да но, не што му је кр кља ло у гру ди ма.

Ду го смо та ко ста ја ли. Он да го спо дин Бер нард по че да
куц ка ко шча тим пр сти ма по те зги уз не ми рен на шим ду гим
за др жа ва њем у рад њи.

Чо век у ва ти ра ном ка пу ту из ву че из џе па па клу згње че -
ног Спор та. Пр сти су му ја ко дрх та ли. За па ли ци га ре ту.

– Ов де је за бра ње но пу ше ње – ис ко ри сти при ли ку ста ри
го спо дин Бер нард и еле гант но по ка за вра та. Вр те ло ми се у
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гла ви. Ко ви тла ло у очи ма. По ви шен глас вла сни ка. Чо век
за гле дан у ста кле ни ка вез. У ње му мла ди боа, спи ра ла де бе -
лих, ша ре них спле то ва, уз диг ну те сен зи бил не гла ве, са цр -
ним тач ки ца ма очи ју.

Узех чо ве ка у ва ти ра ном ка пу ту ис под ру ке. По ву кох га
за со бом. Без про ти вље ња иза ђе из рад ње. Пр ви пут ме по -
гле да тек на ули ци.

– Пре леп – про ша пу та.
Бр зо се уда љи.
Ме сто ис пред из ло га зо о ло шке рад ње, у ко јој је би ло пу -

но ве се лих, ша ре них пти ца и жи во ти ња учи ни ми се чуд но
мрач ним и при ма мљи вим као ду бок бу нар.

С пољ ског пре ве ла Би сер ка Рај чић

Ма рек Но ва ков ски (Marek Nowakowski, 1935-2014), пољ -
ски про зни пи сац, мај стор крат ке при че, ро ма но пи сац, пу -
бли ци ста, сце на ри ста и глу мац. До кра ја сту ди ја жи вео је с
ро ди те љи ма  у пе ри фе риј ској че твр ти Вар ша ве, Вло хи. Пре -
ки дао је сред њу шко лу и ра дио, из ме ђу оста лог у руд ни ку.
Сту ди рао је пра ва ко ја ни је за вр шио. Де би то вао је  1957.
При па дао је  пољ ској де мо крат ској опо зи ци ји. Ви ше пу та
хап шен и ро би јао. Ме ђу тим, до кра ја остао је ве ран сво јим
по гле ди ма на жи вот и умет ност.У сво јим при ча ма, филм -
ским сце на ри ји ма, по зо ри шним дра ма ма, ра дио-дра ма ма,
те ле ви зиј ским дра ма ма ба вио се све том ко ји је нај бо ље по -
зна вао, све том мар ги на, лум пен про ле та ри ја та, про сти тут ки,
„љу ди ма по сва ђа ним са за ко ном“, „све том ко ји на на ше очи
не ста је“. Нај кра ће ре че но: Био је  па си о ни ра ни до ку мен та -
ри ста. Због то га је сма тран јед ним од нај ва жни јих пред став -
ни ка „пе ри фе риј ског ре а ли зма“. Вре ме ном про ши рио је
круг сво јих ју на ка, пор тре ти ра ју ћи сва ко днев ни жи вот про -
сеч них По ља ка из вре ме на пољ ског то та ли та ри зма и  тран -
зи ци је, по ка зу ју ћи сво ју зе мљу као пи ја цу, на ко јој се све
мо же про да ти и ку пи ти. По след њих го ди на на пи сао је не ко -
ли ко ауто би о граф ских де ла: Па сли ке, Пе ро. Књи жев на
ауто би о гра фи ја, Днев ник пу то ва ња у про шло сти. Ве о ма
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це њен у Пољ ској и у све ту, пре во ђен на низ је зи ка, до бит -
ник нај зна чај ни јих на гра да за књи жев ност. 

Нај ва жни ја де ла: Онај ста ри ло пов, Бе нек Квја ћаж, Ви -

со ка тем пе ра ту ра, Тр ка, Цр ви, Смрт кор ња че, Кнез тми -

не, Де чак с го лу бом на гла ви, Ра порт о рат ном ста њу, Два

да на с Ан ђе лом, Ву ко ви до ла зе са свих стра на, Грч ки идол,

Ем пи ре, Не кро по лис и др.
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Кар ло Ман цо ни

Б Р О Д

Мо ра ло је та ко. Иша ма ра ли смо га. Да смо уна пред  зна -
ли  ка кву  при чу ће нам при ча ти, си гур но до то га не би до -
шло. Али, и са ми зна те ка ко је кад се при ча ју при че. Не ко
ка же да зна ин те ре сант ну, га ран то ва но исти ни ту при чу и
сви по ста ну зна ти жељ ни. Сви же ле да је чу ју. До са мог кра -
ја. Тек на кра ју при ме те, да при ча не мо же да бу де исти ни -
та, јер је њен са др жај ап сур дан.

Ати лио Ска ра ман ци је, на су прот то ме, твр дио да је ње го -
ва при ча исти ни та и да је он лич но био све док це лог до га -
ђа ја. На вод но су све но ви не, сво је вре ме но, пи са ле о то ме.

По ве ро ва ли смо му, али ка да се при ча при бли жи ла кра ју,
пре мла ти ли смо га та ко да је мо рао два да на да ле жи у кре -
ве ту. Због ње га смо из гу би ли дра го це но вре ме, јер му је по -
шло за ру ком да за го ли ца на шу зна ти же љу.

Ја сам због ње га за ка снио на ран де ву, а дру ги су од ло жи -
ли  сво је, ве о ма ва жне, оба ве зе. Осим то га, јед на ва за је раз -
би је на и за це пљен  је та па ци рунг на јед ној од фо те ља у са -
ло ну.

Ати лио Ска ра мен ци је, до шао с на ме ром да нам ис при ча,
ствар но исти ни ту при чу, ко ја се зби ла пре не ко ли ко го ди на.
„Све се до го ди ло“, от по че он, у јед ној ве о ма ци ви ли зо ва ној
зе мљи, слич ној Швај цар ској, сме ште ној усред кон ти нен та,
оп ко ље ној пла ни на ма и ве о ма уда ље ној од мо ра. Ге о граф ски
по ло жај те зе мље је био крив што ни је има ла ни лу ку, а ни тр -
го вач ку фло ту. Ста нов ни ци те зе мље су мо ра ли да пу ту ју у
ино стран ство (на сре ћу без пла ћа ња де по зи та) ако би по же ле -
ли да пу ту ју мо рем и да се укр ца ју на ино стра не па ро бро де.

То се ста нов ни ци ма ове зе мље, уоп ште ни је до па ло. На -
ро чи то им се ни је до па ло што су дру ге на ци је по се до ва ле
ве ли ке, пре ле пе бро до ве, пра ве пло ве ће лук су зне хо те ле.
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Јед ног да на по ја вио се не ки ин же њер и от по чео да ра ди
на од ре ђе ном про јек ту. На по чет ку, ни ко ни је знао о че му се
ра ди, али су се сви сла га ли да мо ра да се ра ди о не че му што
је од из ван ред ног зна ча ја. При ча ло се да пред сто ји град ња
ве ли ког ве штач ког је зе ра, по ко ме би и у соп стве ној зе мљи
мо гли да пло ве пут ни ци. Али то ни је би ло исти на. Не што
ка сни је исти на је ис пли ва ла на по вр ши ну, оног тре нут ка,
ка да је на кра ју глав ног гра да, по че ла град ња огром ног бро -
до гра ди ли шта.

От по че ла је град ња бро да. Ве ли ког бро да, од ни сам не
знам ко ли ко то на, али си гур но јед ног од нај ве ћих на све ту.
Мо дел бро да је мо гао да се ку пи у свим кра је ви ма зе мље.

Из ва нр де но! Пре ле по! Па лу бе, ба зе ни, два дим ња ка, ко -
манд ни мост, пра мац, кр ма, све је то би ло ту, па и брод ска
ком па ни ја.

Не ки су се пи та ли шта ће њи хо вој зе мљи брод ска ком па -
ни ја кад не ма во де. Ми слим, не ма во де по ко јој би мо гао да
пло ви брод. Али они ко ји су уче ство ва лу у про јек ту, твр ди -
ли су да сва ки брод мо ра да има и сво ју ком па ни ју. То је тач -
но. Као што је тач но да му тре ба ка пе тан и мор на ри.

Град ња је те кла по пла ну. Из свих бро до гра ди тељ ских зе -
ма ља светa би ли су по зва ни струч ња ци, ко ји су по ста вља ли
јед но те исто пи та ње: за што се гра ди брод, ка да не мо же
ниг де да се по ри не?

Ни смо мо гли да за ви ри мо у мо зго ве ве ли ких љу ди. Свет
ми сли јед но, а ве ли ки ми сле сво је. Углав ном, из град ња бро -
да је це ле куп но ста нов ни штво чи ни ла срет ним, иако се ве -
ћи на пи та ла че му све то? У ства ри, ни ко ни шта ни је пи тао
јер су се сви пла ши ли од го во ра ко ји би им од у зео и по след -
ње илу зи је. Сви су би ли срећ ни и по но сни што ће је дан та -
кав броб би ти њи хов, и ни ко ни је имао хра бро сти да пи та:
че му све то? Ра до ви ће и она ко још по тра ја ти. Брод се не
гра ди од да нас до су тра. Пр во је скло пљен труп, па мо то ри,
и све што је већ по треб но.

Ста нов ни штво је би ло стр пљи во. љу ди су че сто од ла зи -
ли да ви де ка ко од ми чу ра до ви. Исти на, ни шта се ни је мо -
гло ви де ти због зи да ко ји је из гра ђен око бро до гра ди ли шта,
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али чу ла се бу ка, слич на оној ко ја се мо гла чу ти из сва ког
бро до гра ди ли шта у ко ме је био гра ђен та ко ве ли ки брод.

Мо рам да ка жем да се код мно гих ра ђа ла на да. Ап сурд -
но, ре ћи ће те, али на де су че сто баш та кве. Ра ђа ла се на да
да ће не ка кве при род не по ја ве про ме ни ти из глед  све та, да
ће се бр да по ме ри ти, да ће и мо ре до спе ти до њи хо ве зе мље,
чак да ће се за у ста ви ти упра во пред њи хо вим бро до гра ди ли -
штем, и на тај на чин омо гу ћи ти да брод ис пло ви. Сви су се
то ме на да ли, иако то ни ко ни је хтео да при зна. Би ло је са мо
по треб но ви де ти их при ли ком про ме не вре ме на ка да би не -
бо по там не ло и ка да би по че ла да па да ки ша. Јед ном при ли -
ком је ло ше вре ме по тра ја ло ду же но обич но. Не де ља ма је
па да ла ки ша, по пла ве, па сје вре ме. Тре ба ло је та да ви де ти
те љу де, ка ко су са мо би ли срећ ни! Ово га пу та ће се де си ти!
ви ка ли су и по сма тра ли не бо рас трг ну то олу ја ма.

Али ки ша је пре ста ла, по пла вље на по ља су се ису ши ла,
а из ли ве не ре ке се по но во вра ти ле у сво ја ко ри та. Ни шта.
Али на да је оста ла.

Ко ли ко ду го је тра ја ла град ња бро да? За ста нов ни штво
су то би ле го ди не ис пу ње не иш че ки ва њем. Он да је об на ро -
до ван крај ра до ва, и це ло куп но ста нов ни штво гра да се оку -
пи ло пред бро до гра ди ли штем где је и одр жа на при год на
про сла ва.

Це ре мо ни ја је одр жа на уз при су ство др жав них ор га на и
пред сед ни ка др жа ве ко ји је јед ним по те зом ски нуо це ра ду
са бро да. Це ра да је спа ла и брод се ука за у свој сво јој ле по -
ти. Био је пре леп. Оку пљен свет је од из не на ђе ња ис пу штао
раз не уз ви ке оду ше вље ња. То је ствар но био нај леп ши броб
на све ту. Огро ман. Ги гант. Еле ган тан. Си ре на је ду го за ви ја -
ла а из дим ња ка се по ја вио дим.

Са да су по че ли ра до ви на уну тра шњем опре ма њу бро да.
Још го ди ну да на су ар хи тек те, ин жи ње ри и мно штво рад ни -
ка вред но ра ди ли.

Из вр ше на је про ба мо то ра. Оку пи ло се ста нов ни штво и
сви су мо гли да ви де ко ли ко бр зо се окре ћу ели се. Све је би -
ло у нај бо љем ре ду. Брод ни је мо гао да се по ме ри ни сан ти -
ме тар, али на бро ду су се сви по на ша ли као за вре ме пра ве
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пло вид бе. Пло вид ба је тра ја ла не де љу да на и све ка би не су
би ле за ку пље не.

Брод је по ди гао си дро (си дро је ствар но би ло по диг ну то
иако вам то де лу је мо жда чуд но!), а са ко манд ног мо ста су
се раз ле гла на ре ђе ња ка пе та на и ње го вих офи ци ра. 

Мно ги су оду ше вље но при ча ли о овом пу то ва њу ко је је
би ло бо ље од мно гих пу то ва ња по пра вом мо ру. За бе ле жен
је са мо је дан слу чај мор ске бо ле сти. Тај пут ник је све вре ме
пу то ва ња мо рао да про ве де у сво јој ка би ни. Та ко не што се
де ша ва ско ро на сва ком бро ду.

По сле проб не пло вид бе от по чео је ре дов ни ли ниј ски са -
о бра ћај. На рав но, то ни су би ла ствар на пу то ва ња. Пут ни ци
би са уред но ку пље ним кар та ма до ла зи ли на брод и ула зи ли
у сво је ка би не. За тим би био по диг нут лен гер и ви ше ни ко
ни је мо гао да се укр ца ни ис кр ца, као да се ра ди ло о пра вом
пу то ва њу по мо ру.“    

Ту је Ати лио Ска ра мен ци за стао. Не ко ли ко тре ну та ка је
ћу тао, а не ки од нас су по че ли да раз ми шља ју. Ми слим да
сам чуо ка ко не ко по ла ко шкр гу ће зу би ма, али ни сам баш
си гу ран. У нас се по ла ко увла чи ла сум ња. Као да смо сви
по че ли да сум ња мо у оно што нам је Ати лио Ска ра мен ци
при по ве дао иако смо се сви тру ди ли да ову глу пост про гу -
та мо као исти ну.

Али ни смо мо гли да бу де мо си гур ни, јер на све ту се стал -
но до га ђа ју не мо гу ће ства ри!

Ја, лич но, ско ро да сам био спре ман да по ве ру јем у Ска -
ра мен ци је ву при чу, кад он на ста ви: „На по след њем пу то ва -
њу сам и ја био,“ ре че, “пр вих да на је све ствар но би ло у нај -
бо љем ре ду. На бро ду су, као и сва ки пут, све ка би не би ле
про да те, љу ди су се за ба вља ли.

Сва ко ве че су се одр жа ва ли ба ло ви. Би ло је пу но ле пих
де во ја ка. Пре див но кр ста ре ње ко јег ћу се увек се ћа ти. Али,
јед не но ћи, упа ли смо у стра шну олу ју. Ве тар је ду вао и пре -
ко сто ки ло ме та ра на сат, па дао је град. Би ло је ужа сно. Ја
сам на вре ме ско чио с бро да и ус пео да се скло ним у јед ну
од обли жњих ку ћа.  Са мо ма ли број пут ни ка ус пео је да се
спа си. Кад је сва ну ло, ви ше ни је би ло бро да. По то нуо је.
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Сву да уоко ло пли ва ли су ње го ви оста ци, по ја си за спа са ва -
ње, чам ци за спа са ва ње, је дан на по ла по то пљен,  је дан из ло -
мљен ко фер, део јар бо ла: би ли су то ту жни оста ци пре ле пог
бро да.“

Тог тре нут ка смо по че ли да га ша ма ра мо и до бро смо га
пре мла ти ли. По сле то га смо се раз и шли јер ни ко од нас ви -
ше ни је имао же љу да чу је крај при че, уко ли ко је уоп ште и
по сто јао.

Избор и превод Никола Цветковић
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Ви џај Ку мар Са пат ти

УБИ СТВО У ГИ ТАН ЏА ЛИ ЕКС ПРЕ СУ

8.30 ују тру

Пи там так си сту да ли ће мо сти ћи на вре ме. Овај ми од го -
во ри: 

„Го спо ди не, са мо још три де се так ми ну та и већ смо та -
мо.“ 

По гле дам на сат и ви дим да је про шло по ла де вет. За то га
по жу ру јем: „ При ја те љу, воз ми уско ро кре ће, за то по жу ри.“
Док ауто ју ри, раз гле дам ули це гра да На си ка.

Ов де сам про вео не ко ли ко да на. Све по сло ве сам по свр -
ша вао још ју че, али по што се ни сам осе ћао нај бо ље, ни сам
от пу то вао, већ сам пре но ћио те сам ку пио кар ту за Ги тан џа -
ли Екс прес ко ји кре ће у 9.25 са ста ни це На сик Род. У ме ђу -
вре ме ну сам ишао у Наг пур и по што сам та мо оба вио по сао
тре ба ло је да кре нем за Кал ку ту. 

Ауто мо бил се од јед ном за та ла сао уз јак пу цањ и стао. Из
уста се ми отео ври сак. Кад смо из и шли, ви де ли смо да је
пу кла гу ма. Во зач ми је ре као да пут мо рам да на ста вим без
ње га. Од мах сам за у ста вио дру ги так си да бих на вре ме сти -
гао на ста ни цу. Ма да је во зио ја ко бр зо, ипак је би ло до ста
ка сно, али смо не ка ко сти гли те сам му на бр зи ну пла тио и
утр чао у ста ни цу.

9.30 ују тру

Ка ко сам сти гао, од мах сам са пе ро на не ка ко ус пео да
уско чим у по след ња ко ла. Ишао сам та ко кроз ва гон док ни -
сам на шао свој ку пе спа ва ћих ко ла. Сео сам на сво је се ди -
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ште и убр зо за дре мао. Хва ла бо гу што сам ус пео да ухва тим
воз, ина че не бих сти гао на су тра шњи са ста нак.

И тек што сам до бро за спао, од јед ном ме про бу ди кон -
дук те ров глас:

„Кар те, мо лим!“ 
Отво рио сам очи и пру жио му сво ју кар ту. По што је оти -

шао, раз гле дао сам ку пе и ви део да пре ко пу та ме не се ди је -
дан чо век. Па жљи во сам га по гле дао. Био је то го спо дин че -
тр де се тих го ди на у европ ском оде лу са фра цу ском бра ди -
цом. Пру жио сам му ру ку и са осме хом се пред ста вио: 

„Hallo, I am Kumar.“
Он се ма ло устру ча вао, али за тре ну так је ипак пру жио

ру ку го во ре ћи: 
„I am Michael, пу ту јем за Кал ку ту.“ 
При ме тио сам на ње го вим ру ка ма бе ле ру ка ви це и ве о ма

хла дан по глед. На ка пу ту је имао јед ну бе лу ру жу. Све то ми
је би ло не ка ко чуд но, али ко сам ја да од ре ђу јем шта је нор -
мал но, овај свет је пун ра ли чи то сти. Ко ли ко љу ди, то ли ко
ћу ди.

Сво је ства ри сам ста вио под се ди ште те сам се ис пру жио
на ле жа ју. 

По сле не ког вре ме на са пут ни ка пи там: 
„А шта сте по за ни ма њу?“ 
„Ни шта по себ но, имам јед ну ма њу рад њу у Гои.“. 
„А ја ра дим мар ке тинг у јед ној фир ми. Жи вим у Кал ку -

ти. Ових да на сам био по слов но у На си ку.“

Не ко вре ме смо се де ли ћут ке. Он да се по ја вио про да вац
ча ја. Сад ми је не ка ко би ло хлад но. Узео сам два ча ја, је дан
за се бе, а је дан сам по ну дио Мај клу, али овај је од био, јер ре -
че да чај не пи је. За то сам оба по пио сам. 

По сле не ко ли ко ми ну та сам опет скло пио очи ка ко бих
за спао, али још увек ми је би ло хлад но. За то сам по звао пра -
ти о ца спа ва ћих ко ла и тра жио да сма њи кли ма ти за ци ју. На -
то ми овај од го во ри: 
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„Го спо ди не, ов де је то пло та 24 сте пе на. Мо жда има те
гро зни цу те вам је хлад но.“ 

Он да сам за тра жио да ми до не се још јед но ће бе те сам
се огр нуо и та ко се део. По сма трао сам Мај кла ко ји је се део
ћут ке. А он да је про го во рио: 

„Обу ци те не ки џем пер. Ако не ма те, ево вам мој ка пут.“ 
„Хва ла, Мај кле. Ви де ћу, мо жда ће хлад но ћа да про ђе. А

зар ва ма ни је хлад но?“
„Не, ни је ми хлад но. Та мо ода кле ја до ла зим, та мо вла да

ве ли ка хлад но ћа. Њу ја но сим са со бом. Ха, ха, ха, ха....“
Ове ре чи ми се учи ни ше до ста нео бич не, али и ја по чех

да се сме јем.
По сле не ког вре ме на он на ста ви: 
„Сад ће те се за гре ја ти. Имам не што ви ски ја, по пиј те не -

ки гу таљ па ће хлад но ћа пре ста ти!“
„Да, при ја те љу. То је до бра иде ја.“ 
Кад је то чуо, из ва дио је из не ке ста ре тор бе ис под свог

се ди шта јед ну бо цу Бле дарс Пај па. Кад сам то ви део, об ра -
до вао сам се: 

„Хеј, па то је мо је оми ље но пи ће, али ка ко ће мо за ча -
ше?“ 

„Ма пу сти, шта ће нам. Али ако хо ће те, не ма про бле ма.
Ја сам се и за њих по бри нуо.“ 

Он да је из тор бе из ва дио две ле пе вин ске ча ше. Био сам
оду шев њен:

„При ја те љу, па ти си пра ви ма ђи о ни чар. Из гле да да си за
све увек спре ман.“ 

Он да смо у те ча ше на ли ли ви ски са ма ло во де те смо по -
пи ли у ду гим гу тља ји ма. У гру ди ма је по че ло да ми го ри,
али по сле не ко ли ко тре ну та ка већ сам се се осе ћао при јат -
но. 

Мајкл је са да из тор бе из ву као ку ти ју сре бр не бо је у ко -
јој су би ли ке шу ора шчи ћи. Отво рио је и по ну дио ми. Осе -
ћао сам ве ли ко за до вољ ство. Ма ло сам се и за ја пу рио од пи -
ћа.

По пи ли смо по до ста те сам ма ло при ле гао. Мајкл је тра -
жио да уга сим све тло у ку пеу. Ни ја не во лим упа ље но све -
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тло док спа вам те сам га уга сио. По чео сам да пе ву шим:
„Мај кла ви ски на пред гу ра, од то га се сад те ту ра.“ Кад је то
чуо, по чео је да се сме је. Смех му је био вр ло чу дан. Скло -
пио сам очи и уско ро је до шао сан.

12.30 по сле под не

Сан ми је пре ки ну ло зво ње ње мо бил ног те ле фо на. По -
гле дао сам на сат и на име уче сни ка. Био је то по зив од мог
кли јен та из Наг пу ра. При мио сам го вор. Са оп штио ми је да
мо ра од мах да от пу ту је за Бом бај те за то не ће сти ћи да се
ви ди са мном. За то је от ка зао са ста нак. По звао сам ше фа и
из ве стио га о раз во ју до га ђа ја. Зах те вао је да се вра тим у
Кал ку ту. На гло сам устао, али сам био слаб те сам опет сео.
Осе ћао сам не ку гла во бо љу, ваљ да од пи ћа. 

При том сам се се тио Мај кла. По гле дао сам ис пред се бе.
Био је ту. Пи тао ме је:

„Је сте ли у ре ду?“ 
„Да, али про ме ни ли су ми план. Мо рам да пу ту јем за

Кал ку ту. Идем да пи там не што кон дук те ра па ћу се од мах
вра ти ти.“ 

Оти шао сам, на шао сам га те ми је овај про ду жио кар ту
до Кал ку те. Опет сам имао сре ћу, хва ла бо гу. У да на ње вре -
ме чо век мо ра мо ли ти бо га чак и за та кве ства ри као што је
во зна кар та. Оти шао сам у то а лет те сам до бро умио ли це
хлад ном во дом. Та ко сам се осве жио и би ло ми је мно го бо -
ље. Исто вре ме но сам код пра ти о ца спа ва ћих ко ла на ру чио
чај. Ту на ме сту сам по пио је дан јак чај па сам се за гле дао
кроз про зор.

Ула зи ли смо у не ку ста ни цу. Упи тах пра ти о ца ко ла: 
„Ко ја је ово ста ни ца?“ 
„Бху са вал, го спо ди не!“ 
Док сам гле дао кроз про зор, чуо сам иза ле ђа не ки глас: 
„Ко ја је то ста ни ца?“ 
Окре нем сам се да ви дим ко је то. Ту је ста ја ла јед на пре -

ле па же на а иза ње не ки де бељ ко. Од го во рих:
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„То је ста ни ца Бху са вал, го спо ђо.“ 
Воз је са да са свим ус по рио по што је ула зио у ста ни цу.

Па жљи во сам по сма трао ово дво је. Ле по ти ца ми је ли чи ла
на же ну лак шег мо ра ла. Осмех нуо сам јој се. И она ме је по -
гле да ла и осмех ну ла се. По ми слих: „Сад је све у ре ду, Ку ма -
ре, би ће ово ин те ре сант но пу то ва ње.“ 

Он да је упи тах: 
„А ку да пу ту је те?“ 
Од го во рио ми је му шка рац ко ји је пу то вао с њом: 
„Пу ту је мо за Кал ку ту.“ 
Па жљи во сам га од ме рио. Це ла ње го ва фи гу ра је оди са -

ла бо гат ством. Био је об у чен у лук су зно оде ло. На ру ка ма је
на сва ком пр сту имао злат не пр сте но ве са угра ђе ним ди ја -
ман ти ма. Ли це му је ода ва ло по нос због тог бо гат ства! По -
ми слих: „A typical case of woman meets money!!!“ У се би сам
се на сме јао а из уста ми се оте ло: 

„А ку да ви пу ту је те?“ 
И још док то ни сам са свим из го во рио, чо век про го во ри: 
„Ви пу ту је те у Кал ку ту, зар не.“ 
Ја се на сме јах:
„Да, та ко је.“
И пре не го што сам ус пео да га још не што пи там, воз је

ушао у не ку ста ни цу. Си шао сам и оти шао до но вин ског ки -
о ска, ку пио но ви не и опет се вра тио на зад. Ту сам на пе ро -
ну спа зио оног чо ве ка и же ну ка ко не што је ду. Опет по ми -
слих: „Туpical Indiаn passengers“. При ме тих да од мах иза те
же не сто ји Мајкл и упор но је по сма тра. И баш кад сам хтео
да га по зо вем, обра ти ми се кон дук тер:

„Воз је да нас по лу пра зан.“ 
„Да, за и ста. Обич но је Ги тан џа ли Екс прес увек пун.“ До -

пу них га ја. 
Кон дук тер ми по ну ди чај. Ни сам га од био. Он на ста ви: 
„Али већ сле де ће не де ље ће би ти до ста гу жве због Дур -

га пу џе1.“ 
Клин муо сам гла вом. Та ко смо на ста ви ли раз го вор, ко ји

ни је ду го тра јао. Он да сам се по здра вио с њим и оти шао у
свој ку пе. Мајкл је већ се део та мо. Обра тих му се: 

200



„При ја те љу, хо ћеш ли чај, или да ти до не сем не што за је -
ло?“ 

„Не,хва ла. Хај де се ди ту.“ Од го во ри крат ко.
Воз је убр зо кре нуо. Упи тах га: 
„Чи ме то тр гу јеш, Мај кле?“ 
Он од го во ри да има јед ну ма лу фир му ко ја тр гу је су вим

во ћем, ко је от ку пљу је у Гои и Ке ра ли те га ша ље у све де ло -
ве зе мље. 

Об ја снио сам му да ра дим у јед ној ком па ни ји за про из -
вод њу елек трич них пре ки да ча као ме на џер за мар ке тинг те
да пу ту јем углав ном ауто бу сом.

Из ва дио је из тор бе не ку ку ти ју са су вим во ћем те ми је
по ну дио. Са за до вољ ством сам при хва тио по ну ду. Опет сам
га пи тао: 

„При ја те љу Мај кле, а шта ти нај ви ше во лиш?“ 
Он од го во ри:
„Му зи ку, књи ге и пу то ва ња.“ 
„Баш те ства ри во лим и ја. Му зи ка је жи вот, при ја те љу.“ 
Мајкл опет за ву че ру ку у тор бу и оту да из ву че је дан ма -

ли му зич ки уре ђај те га је од мах укљу чи у ути кач. Ку пе се
ис пу ни ме ло дич ним гла сом Ки шо ра Ку ма ра. Ве се ло по ско -
чих и за гр лих Мај кла. Из ње го ве оде ће се осе ћао не ки чу дан
за дах. Учи ни ло ми се да му је те ло сво не ка ко уко че но. Али
ни је ва жно, мо жда се то ме ни са мо учи ни ло. 

Та ко смо до ста ду го слу ша ли му зи ку. Он да ми Мајкл ре -
че: 

„Ку ма ре, мно го ми се сви ђа ју при че ко је ти пи шеш.“
Из не на дио сам се те га упи тах: 
„Ода кле то знаш, при ја те љу?“
„Ку ма ре, ја стал но чи там тво је при че. Пи шеш од лич не

де тек тив ске при че. За то сам сâм твој фан.“
Био сам при јат но из не на жен те сам га пи тао ка ко то да ме

по зна је. 
„Са сли ке. На зад њој ко ри ци тво је књи ге је сли ка. Та ко

сам те упо знао.“ 
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Он да ми пру жи ру ку. То ми је да ло са мо по зда ње. Ко ме се
не би до па ло да има сво је чи та о це. Ду го смо раз го ва ра ли о
за пле ти ма мо јих при ча.

2.30 по сле под не

По гле дах кроз про зор ва го на. Ула зи ли смо у ста ни цу
Шо ганв. Ре кох му: 

„При ја те љу Мај кле, ов де има ју од лич не ка чо ри, пр же не
ле пи ње пу ње не по вр ћем. Сад ћу ја до не ти.“ 

Си шао сам да ку пим ка чо ри. Ви део сам да она же на и
онај му шка рац та ко ђе ку пу ју те ле пи ње. По здра вио сам их
и вра тио се у свој ва гон. Мај кла ни је би ло та мо. По ми слио
сам да је мо жда оти шао до то а ле та. По гле дах кроз про зор и
ви дим да он сто ји иза оне же не са му шкар цем. Са да сам се
још ви ше чу дио ње го вом нео бич ном по на ша њу. Али, шта
ћеш. При ли ком пу то ва ња се сре ћу ра зни ти по ви љу ди. Одох
сам у то а лет и кад сам се вра тио, ви дим да Мајкл опет се ди
на свом ме сту. По ну дио сам му ка чо ри те смо их по је ли за -
јед но. 

Мајкл опет из ва ди бо цу са ви ски јем и на здра ви: 
„Хај де мо сад по јед ну. На здра вље!“ 
„Хај де, жи ве ли.“ 
Пу то ва ли смо за јад но за Кал ку ту те ни је би ло ви ше

устру ча ва ња. Ни смо има ли шта дру го не го да је де мо, пи је -
мо и спа ва мо. За то смо опет на здра ви ли.

Опет сам на ру чио је ло код пра ти о ца ко ла. Мајкл је нај пре
од био, али ус пео сам да га на го во рим да по је де бар не што.
По што смо се нај е ли, за спао сам на свом ле жа ју.

По сле не ког вре ме на Мајкл ме упи та: 
„При ја те љу Ку ма ре, ка ко до ла зиш до за пле та сво јих при -

ча? Од но сно, ка ко сми шљаш све то?“ 
„Па та ко, про сто. Нај пре на пра вим сло бод ну раз вој ну

ли ни ју при че, он да по ста вљам ју на ке па тек он да спа јам до -
га ђа је и ју на ке. Та ко на ста је го то ва при ча!“

„А ка ко ства раш за пле те уби ста ва ка да пи шеш де тек тив -
ске при че?“ 
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„При ја те љу, ја сам про чи тао мно го књи га, ви део сам
мно го фил мо ва, а сем то га, у да на шње вре ме се ту око нас
де ша ва ју мно ги зло чи ни. Све то ја пра тим и узи мам за осно -
ву свог ства ра ла штва.“

„До бро, а ре ци ми да ли се ла ко от кри је и до ка же да је не -
ко уби ство уна пред пла ни ра но?“ 

„Да, ла ко се мо же до ка за ти да је не ко уби ство уна пред
сми шље но и ис пла ни ра но. Али има ту је дан ва жан мо ме нат
– у то ку ре а ли за ци је пла на ско ро увек на ста је гре шка, ко ју
ни ко не оче ку је. Упра во та ко се ухва ти зло чи нац.“ 

Не ко вре ме је ћу тао а он да до да де:
„Ја мно го во лим де тек тив ске при че. За то и сам же лим да

на пи шем јед ну. По мо зи ми у то ме.“
Ди гох се на но ге. Са да ми је раз го вор по ста јао све ин те -

ре сант ни ји. За то упи тах: 
„А ре ци ми ка кав за плет ти имаш.“
Мајкл по че: 
„Ево ова ко: Јед на же на ва ра сво га му жа. Ста вља му

отров у је ло и та ко га уби ја. Он да она сту па у ве зу с јед ним
бо га тим чо ве ком. Са да ту же ну тре ба ка зни ти за не вер ство.“

„При ја те љу, то је ста ри за плет. Већ је мно го при ча на пи -
са но на ту те му, и мно го фил мо ва је сни мље но.“

„Па опет, ре ци, ка ко да бу де ка жње на та же на?“
„Ту се по ста вља ју два пи та ња. Пр во, ко тре ба да је ка зни.

И дру го, ко ју ка зну за слу жу је.“
Мајкл је ду го ћу тао. Он да ме упи та: 
„Тре ба ли да бу де ка жње на смр ћу?“ 
„Ка зна ни је глав на ствар. Уби ство мо же би ти део те при -

че, али ко да је уби је?“ Од го во рих ја.

Опет је за ћу тао, а он да на ста ви: 
„Па ти си пи сац, пред ло жи не што.“
Ту се ја за ми слих. По сле кра ћег раз ми шља ња пред ло -

жих: 
„Јед на ствар је мо гу ћа – то уби ство би мо гао да из вр ши

ње гов при ја тељ.“
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„Да, мо жда је та ко, али мо жда он не ма ни јед ног при ја те -
ља.“ 

„Ка ко је то мо гу ће? Па сва ко има бар јед ног при ја те ља.
Мо же се де сти ти да ње го ви при ја те љи о то ме ни шта не зна -
ју. Не го, са че кај! Идем са мо ма ло на свеж ва здух. Од мах се
вра ћам.“

До шао сам до вра та ва го на. Та мо је ста ја ла она же на са
сво јим са пут ни ком. При јао ми је свеж ва здух. Ре кох сам се -
би: „Баш ми при ја овај свеж ве трић по ред вра та.“ Же на је то
чу ла те ре че: 

„Ме ни та ко ђе.“ 
Му шка рац ме по гле да мр ко и до да де: 
„Па сва ко ме при ја свеж ва здух.“
Освр нем се ту и ви дим да иза ме не сто ји и Мајкл. По сма -

трао је ту же ну. На сме јах се и од мах се вра тих на зад. 
Пре не го што сам ушао у ку пе, окре нуо сам се на зад. Ви -

дим да ме же на не тре ми це по сма тра. Осмех нух се и уђох
уну тра. Мајкл је већ се део на свом се ди шту. Из не на дих се: 

„Па сад си био на по љу, кад си пре ушао?“ 
„Ушао сам док си ти по сма трао ону же ну.“ 

6.30 уве че

Већ се смр ка ва ло. Мајкл про го во ри: 
„До бро, ре ци ми, кад би ти био при ја тељ тог чо ве ка ко га

је ва ра ла же на, ка ко би је убио?“ 
Од го во рих сме ју ћи се: 
„При ја те љу, ја ни сам зло чи нац, већ пи сац.“ 
„Ни сам то ми слио та ко. Рас пра вља ли смо о оној при чи те

те пи там у ве зи с тим.“
Ле гао сам и по чео да раз ми шљам. Он да про го во рих: 
„Има мно го на чи на ка ко да се ли кви ди ра та же на. За ви си

од ме ста где би тре ба ло да бу де уби је на, у ку ћи, на по љу, у
ко ли ма, на ули ци... За сва ко ме сто има ви ше на чи на из вр ше -
ња. Свет је пун та квих при ча. За ви си ко је ће се ме сто ода -
бра ти.“

Мајкл се за ми слио. По сле кра ћег вре ме на опет ре че: 
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„До бро, у ре ду је то, али ако при ја тељ по сле из вр ше ња
уби ства тре ба да се спа се, шта би тре ба ло да ура ди?“ 

„Све то за ви си где је до шло до уби ства. На осно ву те ло -
ка ци је он ће ис пла ни ра ти ка ко да се спа си, као на при мер ако
је у ку ћи, мо же ста ви ти отров у хра ну или на сли чан на чин.
Или уко ли ко је то на по љу, мо же ис пла ни ра ти не сре ћан слу -
чај. Та ко ће при ја тељ из бе ћи сва ку опа сност.“

Мајкл је опет ућу тао. До шао је пра ти лац спа ва ћих ко ла
да нам по ну ди ве че ру. С њим је био и ин тен дант. Ја на ру чих
ле пи ње и је ло од по вр ћа уз пи та ње: 

„Кад ће сти ћи је ло?“ 
Ин тен дант ми је об ја снио: 
„Сад ће уско ро ста ни ца Наг пур а тек он де ће мо слу жи ти

ве че ру.“ 
За то сам при ле гао. Мајкл је се део ћут ке. По сле ду жег

вре ме на га упи тах:
„Шта је би ло, при ја те љу? Из гу био си се у при чи?“ 
„Да, Ку ма ре. Дај ми не ки пред лог.“ 
„Он да раз го ва рај мо. Има мо пред со бом це лу ноћ. Хај де

дај тај ви ски.“ 
Из ва дио је бо цу и ке шу ора шчи ће и по ну дио ми их је. Ја

по пих је дан гу таљ, док је Мајкл је до бро по ву као. При ме тих
да на је ку ти ји од ора шчи ћа на пи са но: „Мар та, ја те во лим.“ 

„Ко је то Мар та?“ 
„Мо ја же на. Уства ри би ла је мо ја же на.“ 
По сма трао сам га па жљи во. Он на ста ви: 
„Ми смо се раз ве ли. Уства ри, она је оти шла, на пу сти ла

ме.“ 
Упет је ћу тао.
Воз је ју рио ве ли ком бр зи ном. Ни сам се осе ћао при јат но.

Ду бо ко уз дах нух и од пра ти о ца ко ла за тра жих ци га ре ту.
Овај ми од го во ри: 

„Го спо ди не, у во зу је за бра ње но пу ше ње.“ 
„Ја то знам, али по чи ње да ме бо ли гла ва. Дај ми ако

имаш, пу ши ћу у то а ле ту.“ 
Дао ми је јед ну ци га ре ту и ја узех и ши би цу те се за ву кох

у то а лет. По што сам по пу шио од мах се вра тих. Онај ин тен -
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дант је био још ту. Вра тио сам му ши би цу и дао сам му ма -
ли бак шиш. Опрао сам уста и иза шао на свеж ва здух. По ми -
слио сам на Мај кла. Ка ко је не вин и до бар то чо век, али не -
ма сре ће. 

Док сам та ко раз ми шљао од јед ном чух иза се бе не ки
глас: 

„И ме ни тре ба свеж ва здух.“ 
Окре нем се и опет ви дим ону го спо ђу. Ово га пу та му -

шка рац ни је био са њом. По звах је да се при дру жи: 
„Да, да, хај де до ђи те. Ку драт не саб ке ли је фри ме је не -

мат де рак хи хе.“ 
По гле да ме не ка ко збу ње но и упи та: 
„Шта сте то ре кли? Ни сам схва ти ла.“ 
Ја се на сме јах: 
„То је је дан стих на урд ском је зи ку. Ре као сам да је при -

ро да да ла сви ма пра во на све ово, на во ду, ва здух и оста ло.“ 
Она се осмех ну и ре че: 
„Да, то је исти на.“ 
Он да је ста ла по ред вра та. Од јед ном се иза ње по ја ви

њен чо век. Мр ко ме по гле да и ре че: 
„Шта ра диш ов де?“ 
Ре кох: „Иза шао сам на свеж ва здух. Хај де, при дру жи те

се и ви.“ 
Ње го ва же на се окре ну на зад и ре че му: 
„Хај де, до ђи да осе тиш ка ко при ја свеж ва здух.“ 
Ста ја ла је иза ње га, а ја сам био ма ло да ље. Се тим се ту

Мај кла. Воз је већ ус по рио. Освр нух се и ви дим да ми сто -
ји иза ле ђа. По ми слих у се би да он по сма тра ту ђе же не баш
из тог раз ло га што га је же на на пу сти ла. У јед ном мо мен ту
сам осе тио са жа ље ње пре ма ње му. За то му при ђох:

„Хај де, при ја те љу, уђи мо у ку пе.“ 
Он је ти хо кре нуо за мном и та ко смо опет се де ли за јед -

но. Опет је из ва дио бо цу са ал ко хо лом а по чео да пи је. По -
сма трао сам га. Ре кох му: 

„Дај и ме ни, бра те.“ 
И ме ни је тре ба ло да за бо ра вим не ко га. Од јед ном сам се

то га се тио. Узео сам бо цу из ње го ве ру ке и при нео је усти -
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ма. Од уста до гру ди и од гру ди до сто ма ка ме ми је про шла
не ка ва тра. Шта ти је ра ки ја! Је ди ни лек про тив ту ге, ра ки -
ја што те че и њен дах што ле чи ду шу!!! Гла сно сам се на сме -
јао. Мај кал ме упи та о че му се ра ди.

По ди гох фла шу: 
„Мај кла ви ски на пред гу ра, од то га се сад те ту ра.“ 
И он по че да се сме је. Ње гов смех је био нео би чан и стра -

шан. Воз је стао. Би ли смо у ста ни ци Наг пур. 
Ни сам се осе ћао ла год но. Са Наг пу ром ме ве зу ју мно ге

не при јат не успо ме не. Ни је ми био при ја тан до ла зак у ту ста -
ни цу. Са мо ра ди по сла сам ту био, ина че ни кад не бих до -
шао. Сме ју ће се, сам се би сам ре као: „О, бо же! Ка квих све
суд би на има на овом све ту!“ 

Мајкл ме упи та: 
„Шта је би ло? Шта то го во риш, при ја те љу?“
„Ни шта, дру же. Исто као што ти имаш ту жну при чу, та -

ко и ја имам сво ју при чу. Уства ри, не ма ни ко га на овом све -
ту ко не ма не ку сво ју при чу.“

Мајкл уз дах ну ду бо ко и ре че: 
„Исти ну го во риш, при ја те љу.“

9.00 уве че

Ве че ру су до не ли те смо обо ји ца ћут ке ве че ра ли. По сле
то га сам иза шао и ста јао по ред вра та. При јао ми је свеж ва -
здух. По не кад во лим кад воз ју ри ве ли ком бр зи ном. Окре -
нуо сам се и ви део да она же на сто ји и по сма тра ме. Осмех -
нух јој се. И она се осмех ну ла. Пред ста вих се: 

„Мо је име је Ку мар.“ 
Она од го во ри: 
„Ја вас знам. Ви сте пи сац, зар не? Мој су пруг мно го чи -

та ва ше књи ге.“ 
„Хва ла вам.“
Упра во сам се спре мао да ка жем не што, кад се ту од јед -

ном по ја ви њен муж. Кад је ви део да ми раз го ва ра мо, не ка -
ко је про ме нио из раз ли ца. Он да ре че же ни: 
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„Шта ра диш ов де? Ко ли ко пу та већ до ла зиш и сто јиш по -
ред ових вра та? Шта ако пад неш из во за?“ 

„Не ћу па сти, ја од де тињ ства во лим да сто јим по ред вра -
та док пу ту јем во зом. И ако поч нем да па дам, ту си ти да ме
спа сеш.“ 

А он сав за до во љан ре че: „Да, за то сам ту. За др жа ћу те.“ 
Би ло ми је то сме шно те сам у се би ре као: „Ај де бре, де -

бељ ко, при др жи пр во сам се бе, па он да спа са вај ову ле по ти -
цу.“

Са осме хом сам кре нуо пре ма свом ку пеу. Ви дим да ту
сто ји и Мајкл те га по звах: 

„До ђи, при ја те љу, уђи мо уну тра да ди ску ту је мо да ље о
пи са њу при че.“ Не пре ста но је и да ље по сма трао же ну, а оне
је гле да ла пре ма ме ни. Осмех нух јој се.

У ку пеу упи тах Мај кла: 
„Где смо то ста ли са при чом?“ 
„При ја те љу, па ти та ко упор но по сма траш ону же ну.“ 
„Мај кле дра ги, не бри ни, ја же не не ју рим и не мам на ме -

ру да се са да у не ку за љу бим. Ве руј ми. При ли ком пу то ва -
ња во лим да раз го ва рам са са пут ни ци ма. За то сам с њом са -
мо ћа скао. Мај кле, тај брач ни пар је ве о ма чу дан. Ја сам си -
гу ран да се ова же на уда ла за де бељ ка са мо због нов ца. Ни -
ка кав дру ги раз лог не ви дим. Ме ни се ни ка ко не сви ђа ју та -
кве же не.“

Мајкл је устао и пру жио ми ру ку. Он да ме за гр лио. Ја сам
га са оду ше вље њем при гр лио, на кра ју кра је ва обо ји ца смо
има ли исти про блем. Обо ји ца смо осе ћа ли исти бол те смо
пи ли из исте бо це. За то смо са да по ста ли бра ћа по пи ћу.
Али, јао, ка ко је са мо за у да ра ло из ње го ве оде ће! Ка ко је са -
мо би ло кру то ње го во те ло! Као да је дуж ле ђа имао не ку
мот ку, ко ја му је угра ђе на опе ра ци јом уме сто кич ме. Мо жда
се све то ме ни са мо чи ни ло.

10.30 уве че

Воз је стао. Ваљ да смо би ли на не кој ста ни ци или на ме -
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сту укр шта ња же ле знич ке пру ге. Ста јао је до ста ду го. У ку -
пеу је би ло ти хо. Он да ме Мајкл упи та:

„Ку ма ре, кад би ти био при ја тељ тог чо ве ка, ка ко би га
осве тио?“

„Ка да бих био ње гов при ја тељ, си гур но бих га осве тио.
Убио бих ту же ну.“

„Ка ко би је убио? Ре ци, хај де ре ци ми.“
„Ка да би тре ба ло да је уби јем у ку ћи, убио бих је та ко да

из гле да као да је из вр ши ла са мо у би ство, на при мер тро ва -
њем ле ком или пли ном или ве ша њем, или на не ки сли чан
на чин, али мо ра то да из гле да та ко као да је из вр ши ла са мо -
у би ство.“

Мајкл удах ну ду бо ко и ре че: 
„А кад би то би ло ван ку ће?“
Ма ло се за ми слих и он да од го во рих: 
„Ван ку ће бих је убио та ко, као да се ра ди о не срећ ном

слу ча ју. Би ло као да се ра ди о са о бра ћај ној не сре ћи или на
не ки дру ги на чин, али то би мо ра ло да из гле да као слу чај -
ност. Ја сам про чи тао до ста ро ма на и ви део до ста фил мо ва.
Та ко се до де ша ва.“

Мајкл са осме хом ре че: 
„При ја те љу, па ти си ге ни је. Сад ћу ти си па ти јед но из вр -

сно пи ће.“ 
„А шта је то?“ 
„То је ви но из Гое. Мла до ви но, али има по се бан укус.

Са мо про бај.“

По пио сам је дан гу таљ. Би ло је до ста опо рог уку са и
има ло је не ки ин те ре сан тан ми рис. По пио сам још два гу -
тља ја. Де ло ва ло је по себ но опој но.

По пио сам још ма ло уз ке шу ора шчи ће. Би ло је већ ка сно
ве че.

Мајкл ме упи та: 
„Ку ма ре, ре као си да би уби ство ван ку ће уде сио да бу де

као са о бра ћај на не сре ћа. А кад би та же на би ла у во зу, ка кво
уби ство би ис пла ни рао?“

По ма ло оша му ћен од пи ћа сро чих од го вор:
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„При ја те љу, у том слу ча ју би мо гло да јој се ста ви отров
у је ло или да се гур не да пад не из во за.“

„Те шко се мо же си па ти отров у је ло, али из во за се ла ко
мо же ба ци ти.“

„Мај кле, ово пи ће ме је већ ухва ти ло. Идем ма ло у то а -
лет.“

Оти шао сам и до бро умио ли це са мно го хлад не во де.
На вла жио сам ско ро це лу гла ву. Он да сам отво рио вра та и
ста јао сам та мо. Воз је стао. Хла дан ве тар је по чео да ме
уда ра у ли це. Убр зо сам се осе ћао мно го бо ље. По гле дао сам
на сат. Би ла је ско ро по ноћ. У да љи ни се ви де ло не ко све тло.
Ста ја ли смо на не кој ста ни ци. Ше та ју ћи ва го ни ма про шао
сам ско ро цео воз. Осе ћао сам се при јат но. Ни је се чу ло оно
стра шно кло па ра ње точ ко ва. У це лом во зу је би ло мир но.
Оба пра ти о ца спа ва ћих ко ла су спа ва ла. Сви ку пеи су би ли
за тво ре ни и све тла уга ше на. Стао сам крај вра та и ту сам
остао.

„Ов де је при јат но“ – чуо сам не ки глас, али се ни сам
окре тао. По знао сам глас оне же не. Од го во рих: 

„Да, ме ни се ов де сви ђа ве че рас.“ 
„Ме ни та ко ђе.“ 
„До ђи те, по гле дај те ово, ја већ ду го по сма трам.“
Од јед ном се ство ри о ла ту по ред вра та. Ре кох јој: 
„По ла ко. Ноћ је. Стој те ма ло да ље од тих вра та, Опа сно

је. Мо же вам се при спа ва ти. Ако хо ће те, иди те на спа ва ње.“ 
„Не, са да тре ба да пре ђе мо пре ко ре ке, тек он да мо гу да

идем да спа вам. Во лим да гле дам кад воз ју ри пре ко мо ста.
За то сам се уста ла.“ 

„А где вам је го спо дин?“ 
„И он је бу дан. Ево, по гле дај те, већ до ла зи.“
Чо век ме је опет не тре ми це по сма трао те про го во ри: 
„При ја те љу, зар ти стал но сто јиш по ред вра та?“ 
Од го во рих му оштро: 
„Не, ја имам свој ку пе. То је са мо слу чај ност да ви до ђе -

те баш кад ја иза ђем и ста нем по ред вра та. Из во ли те, до ђи -
те. Ја идем.“
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Кре нух пре ма ку пеу, кад ту по ред се бе ви дим Мај кла.
По жа лих му се: 

„При ја те љу, не мо гу да за спим.“ 
Он уђе за мном го во ре ћи:
„Ни ја не мо гу да за спим, ма да већ не ко ли ко но ћи ни сам

спа вао.“
„Да, то се де ша ва. И ја ма ло спа вам.“ Ре кох са са о се ћа -

њем.
Уга сих све тло. Воз је још увек ста јао.

Majкл опет из ва ди пи ће: 
„Хо ћеш ли још ма ло?“ 
„Не, при ја те љу. До ста је би ло.“
По сле не ког вре ме на га пи там: 
„Мај кле, за што је Мар та оста ви ла та ко до брог чо ве ка као

што си ти?“
Ду го је ћу тао и он да ре че: 
„Де си ло се то дав но. Че сто смо се сва ђа ли. Мар та је би -

ла ве о ма ле па. Мно го сам је во лео, али она је ви ше во ле ла
но вац, лук суз и бо гат ство, ко је ја ни сам мо гао да јој пру -
жим. Био сам ви ше оп сед нут сво јим би зни сом, због по сла
сам до ста вре ме на про во дио ван ку ће. При ме тио сам да ње -
но ин те ре со ва ње за ме не по сте пе но не ста је. Жи ве ли смо у
Гои. Мо ја ку ћа је би ла бли зу Ма пу са Би ча, али по што ни сам
мо гао да пла тим по ре зу, оти шла је под хи по те ку те је и про -
да та. Он да смо се пре се ли ли у јед ну ма њу ку ћу и ту смо жи -
ве ли. Та да сам на не ко ли ко да на от пу то вао у Ке ра лу а кад
сам се оту да вра тио, Мар та се пот пу но про ме ни ла. Са знао
сам да у хо те лу у на шем су сед ству че сто бо ра ви је дан бо га -
ти би зни смен. Хтео је да отво ри хо тел у Гои те је до ла зио у
овај хо тел ра ди ис пи ти ва ња тр жи шта. Звао се Ра на и био је
из Кал ку те. Кад сам се вра тио, Мар та ме је с њим упо зна ла
и ре кла да он мо же да ми бу де од ко ри сти у мо јим по сло ви -
ма. Да кле, го спо ди не Ку ма ре, ме ни је Ра на по ну дио по моћ,
али це на је би ла ви со ка. Мо ју же ну је уву као у клоп ку ко ја
се зва ла но вац и лук суз. Су пру га ме је ва ра ла. За љу би ла се
у Ра ну, или мо жда са мо у ње го ве па ре. Елем, јед ног да на сам
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про гле дао. Са Ра ном сам се љу то по сва ђао, али ово на ње га
ни је ни ма ло ути ца ло те од ње ни је од у ста јао. По сле је ку пио
хо тел у ко ме је бо ра вио а мо ја же на је по ста ла ме на џер тог
хо те ла. Мар та је за тра жи ла раз вод, али ја сам од био да јој га
дам. Био сам на и ван, ни сам знао ка ко су љу ди зли. Она је
би ла све че шће с Ра ном те је нај зад и не ста ла из мог жи во -
та.“

Мај кло ва при ча ме је рас ту жи ла. Опет сам пи тао: 
„Шта су ура ди ли?“
Мајкл ни је ни шта ре као, ду бо ко је удах нуо и по чео да

пла че. Би ло ми је не при јат но. По тап шао сам га по ра ме ну те
се ма ло сми рио. Нај зад ре кох: 

„Хај де оста ви мо све то. Из ва ди фла шу, по пиј мо ма ло.“
Опет смо по че ли да пи је мо. Воз је још ста јао. Раз ми -

шљао сам о то ме да ли но вац за и ста има не ки сми сао, а с
дру ге стра не, да ли људ скост и по ште ње има ју не ко зна че ње
или не. 

Мајкл је ћу тао. По сле не ког вре ме на ре че: 
„Ако си ми при ја тељ, хо ћеш ли ме осве ти ти?“ 
„Сва ка ко ћу те осве ти ти. Ја ћу да из вр шим то уби ство.“ 
Био сам ско ро пи јан. Мајкл ми је пру жио ру ку и ре као:
„Хва ла, дру же.“

Воз је кре нуо. Од пи ћа сам осе ћао не ки умор те су ми се
очи са ме за тва ра ле. Он да по гле дах на сат. Био је ско ро је дан
сат по сле по но ћи. Не знам ка ко ду го је воз ста јао. По сле
кра ћег вре ме на ре ших да иза ђем:

„При ја те љу, ја идем ма ло на свеж ва здух. Не осе ћам се
баш до бро.“ 

„Идем и ја.“ 
При дру жи ми се и он.

Она же на је већ ста ја ла на вра ти ма ва го на. По гле дах је
ћут ке и по ла ко јој при ђох с ле ђа. Окре нем се и ви дим да тик
иза ме не сто ји Мајкл. По гле дао сам га па он да ба цио по глед
на њу. Мај кло во ли це је би ло без из ра за. 
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Ћут ке сам гле дао ка ко ми ко са оне же не па да на ли це.
Био је то не ки чу дан осе ћај. Ти хо сам из го во рио: 

„Ви сте ве о ма ле па же на.“ 
Она се тр же и окре ну те се ма ло и за њи ха. Ја је при др -

жах. По сма тра ла ме је не ко ли ко тре ну та ка и он да се осмех -
ну ла.

Са да је воз ус по рио. Мо гао сам да про чи там на зив ста ни -
це – Дург. Би ла је ве ли ка гу жва. У Ин ди ји но ћу ни ста ни це
не спа ва ју, као ни же ле знич ке ши не. Сву да је жи во. По сле
не ко ли ко ми ну та воз кре ну и на гло убр за. Иза нас је остао
град пун жи во та и бље шта вих улич них све та ла. Та ро ман ти -
ка бу ди у ме ни же љу да пи шем сти хо ве. Чу дан је овај жи вот,
леп, али про ла зан. Воз ју ри све бр же. 

Она се окре ну пре ма ме ни и ја се за гле дах у њу. Пра ва ле -
по ти ца. Са да се опет осмех ну. И ја јој уз вра тих осмех и ре -
кох: 

„Ноћ је, иди те спа вај те.“ 
„Са мо још ма ло, са да тре ба да пре ђе мо је дан мост. Чим

га ви дим, ићи ћу на спа ва ње.“ 
„Да, да, са да до ла зи Ши ва нат хов мост.“ 
По гле да ла ме је ви ше пу та и увек се осмех ну ла. Ја јој

при ђох бли же. Упра во смо пре ла зи ли пре ко мо ста. Усред бу -
ке и тан др ка ња же ле знич них ши на је упи тах: 

„Ка ко зе зо веш?“
Бу ка је спре ча ва ла да чу јем њен од го вор. За то сам јој се

још ви ше при бли жио и при нео уво ње ним усти ма. По но ви -
ла је: 

„Зо вем се Мар та.“
Не што као да ме је гур ну ло у стра ну те ско чих и ухва тих

се за њу. Ка ко се на гло окре нух, ви дех да ми иза ле ђа сто ји
Мајкл. Он ми се при бли жи и ре че:

„Гур ни је. То је та же на. Ти си ми при ја тељ. Ре као си да
ћеш је уби ти.“

Воз је тут њао, ши не су тан др ка ле пре ко мо ста. Мар та је
ра ши ри ла ру ке и ухва ти ла ме око вра та. Мајкл је по на вљао: 
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„Гур ни је! Гур ни је већ јед ном!“ 
Та ко он гур ну ме не а ја у тој гу жви уда рих у њу. Она се

стро по шта на ши не те се исе че на па рам пар чад. Не сам ви -
део да ли је оста ла до ле на ши на ма или је са мо ста па ла у
ре ку. Од стра шне бу ке се ни је чуо њен ври сак. 

Тре сао сам се од уз не ми ре ња. Мајкл ме од ве де у ку пе те
за кљу ча вра та. Он да сам се рас пла као. Ви ше ни сам осе ћао
ни ка кво пи јан ство. Пи тао сам сам се бе: „Шта сам то ура -
дио? Па ја сам из вр шио уби ство. Ја, са ве стан, обра зо ван чо -
век и про фе си о на лац. Ка ко сам мо гао то да ура дим!?“

Мајкл је по ку шао да ме за гр ли. Ја га од гур нух и по чех да
ви чем:

„Па ти си све знао. Ни си ми ни ре као да је то Мар та. Ти
си се спре мио да је усмр тиш. За што си ме ис ко ри стио као
из вр ши о ца уби ства?“

По ну дио ми је опет пи ће. Не знам шта ми је све ре као те
сам при стао да и да ље пи јем. Те шио ме је: 

„Сми ри се, при ја те љу. Убио си ло шег чо ве ка и ту не ма
ни ка квог гре ха.“

Ни сам имао сна ге да од го во рим. Од јед ном не ко за ку ца
на вра та ку пеа. Уста дох и отво рих вра та. Био је то онај де -
бељ ко. Чим ме спа зи по че да мо ли: 

„При ја те љу, тра жим Мар ту. Ниг де не мо гу да је на ђем.
По мо зи те ми.“

„Иди те у свој ку пе. Сад ћу ја до ћи.“ Спрем но од го во рих.
Чим је оти шао, ре кох Мај клу: 

„Шта са да да ка жем ово ме? Да ли је то Ра на?“ 
Овај по твр ди. Ни сам мо гао да схва тим не ке ства ри. Око -

мих се на ње га:
„Ка ко сам мо гао са мо да упад нем у тво ју клоп ку!“ 
„Иди и ре ци му да ће све би ти у ре ду.“ 
Сми ри вао ме је.

2.00 по сле по но ћи

Убр зо уђох у Ра нин ку пе. Био је уз не ми рен и за то је узео
ви ски. Кад ме ви де, ре че: 
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„При ја те љу, уз не ми рен сам. Шта да ра дим? Да зо вем
кон дук те ра или шта дру го мо гу да ура дим?“ 

Мо рао сам да му ка жем ка ко је то би ло:
„Се ди те ту. Хо ћу да вам ка жем не што. Нај пре ми си пај те

ма ло пи ћа, при ја те љу.“ 
Обо ји ца смо окре ну ли по јед ну ча ши цу. Ја по чех:
„Зна те, де си ла се не сре ћа. Мар та је па ла из во за..“ 
Ка ко је то чуо, раз ро га чио је очи и по чео да ви че. Сми ри -

вао сам га: „Сми ри те се. Ако не ве ру је те, пи тај те мог при ја -
те ља Мај кла. Он пу ту је са мном.“

Кад је чуо име Мај кла, стра шно се тр гао: 
„Ка кав Мајкл?“ 
„ Мар тин пр ви муж.“ 
Уста де и згра би ме лу дач ки, го во ре ћи:
„Шта то го во риш? Ка ко Мајкл мо же да бу де с то бом ка -

да је умро пре го ди ну да на!!!“
Сле дио сам се. Је два сам из у стио: 
„Шта то го во риш, при ја те љу? По ђи са мном у мој ку пе.

Он је та мо од са мог по чет ка. Ми за јед но пу ту је мо, за јед но
је де мо и пи је мо.“ 

Тр че ћи смо до шли до мог ку пеа. Отво рих вра та и по гле -
дах уну тра. Ни је би ло ни ко га. По гле дах под се ди шта. Ни че -
га та мо ни је би ло, ни ти ње го ве тор бе, ни бо ца са пи ћем. Вр -
те ло ми се у гла ви. Ухва тио сам се за гла ву и сео. Ра на је сео
по ред ме не и сав се тре сао. Упи тах га: 

„Ре ци те ми шта је би ло.“
Он по че сво ју при чу:
„Пре го ди ну да на смо се ја и Мар та до го во ри ли да отру -

је мо Мај кла. То смо и ура ди ли и са ми смо га са хра ни ли. Ка -
ко он да мо же би ти ме ђу жи ви ма?“

Са да сам до шао се би. Зна чи Мај кло ва ду ша је од са мог
по чет ка би ла са мном. Че ка ла је не ко га да пре ко ње га ка зни
Мар ту. На шао сам се ту упра во ја. Онај не при ја тан ми рис из
ње го ве оде ће, оно ћу та ње и ши ре ње не ке хлад но ће из ку -
пеа... Оно ње го во мр твач ко оде ло... Ње го во кру то те ло као у
мр тва ца и ње гов за го не тан не ста нак.... Са да сам све схва -
тио. Би ла је то са мо јед на укле та ду ша.
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Обо ји ца смо се тре сли од стра ха. Ја сам осе ћао ве ли ки
страх, али ма ло се сми рих и ре кох му:

„То се зо ве пу то ва ње ду ше, го спо ди не Ра но. Ка ко у овом
жи во ту по сту па мо са дру ги ма, та ко нам се то не ми нов но
вра ћа. Мајкл се вра тио по сво је. Он је убио Мар ту, а Мар та
је до би ла то што је за слу жи ла сво јим по на ша њем. Са да је
ред на те бе.“

Ка да то за чу, Ра на по че да се тре се још ви ше, го во ре ћи: 
„Не, не, не ћу да умрем. Ја си ла зим на сле де ћој ста ни ци.

Уме сто да нас, су тра пу ту јем за Кал ку ту и Гоу ви ше не ћу да
ви дим.“

Ни сам ре као ни шта. Он ухва ти сво ју тор бу и по тр ча ка
вра ти ма ва го на. Ви део сам да воз ула зи у ста ни цу. Био је то
не ки град. Из ви рио је кроз вра та да по гле да. Од јед ном се
иза ње га по ја ви Мајкл. Он ме са мо по гле да и гур ну Ра ну.
Овај је пао ври ште ћи. Оба пра ти о ца во за су чу ла ту ви ку и
од мах до тр ча ше. Воз је стао. Ство ри ла се гу жва и га ла ма. 

Не што ка сни је до ђе и ин тен дант из ку хи ње во за и обра -
ти се пра во ме ни:

„Го спо ди не, онај чо век ко ји је био са же ном у ку пеу по -
ред вас, пао је из во за и по ги нуо. Ка кав је то чо век? Нај пре
је убио же ну па он да и се бе.“

Опет по чех да се тре сем. Из ба цих га из свог ку пеа и за -
кљу чах вра та. Од стра ха сам кло нуо те сам на сло нио гла ву
на вра та и по ку шао да се сми рим. Кад сам ма ло до шао се би,
кре нух да сед нем. Ви дим опет да ту сто ји Мајкл. Осмех ну
се и пру жи ми ру ку. Од стра ха сам се тре сао још ви ше. По -
ми ло ва ме по гла ви и ре че ми да мир но спа вам.

Пао сам на кре вет и не знам да ли сам за спао или сам пао
у не свест.

12.30 по сле под не дру гог да на 

Про бу дио ме је пра ти оц спа ва ћих ко ла: 
„Го спо ди не, сти гли смо у Кал ку ту, ста ни ца Ха у ра. Устај -

те.“
Уста тох, умих ли це и ста дох по ред вра та. Раз ми шљао
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сам о све му што се де си ло. Он да од пра ти о ца спа ва ћих ко ла
по тра жих но ви не. На на слов ној стра ни је би ла вест: Уби -

ство у во зу Ги тан џа ли Екс прес.
Ги тан џа ли Екс прес је по ла ко ушао у ста ни цу и ту стао.

То је би ла мо ја циљ на ста ни ца. У гла ву ми се вра ти ше Мар -
та и Ра на. Мај клов дух је та ко ђе сти гао на свој циљ, на ста -
ни цу ко ја је крај ња ста ни ца овог про ла зног све та, на ко ју
сва ко нај зад мо ра да стиг не.

За то у жи во ту ни ко ме не тре ба чи ни ти зло. Жи вот стал -
но тра жи и на ла зи свој пут. Све се вра ћа и све се пла ћа. У
овом про ла зном жи во ту не ма то ли ко вре ме на да скре ће мо
са свог пу та до брих де ла те да чи ни мо зло де ла. За то ни ко ме
не тре ба чи ни ти зло... Раз ми шља ју ћи та ко на пу стих ста ни -
цу. По гле дах у не бо. Ду бо ко уз дах нух и кре нух ку ћи. 

Пре вод са хинд ског је зи ка: Све ти слав Ко стић

1 Дур га пу џа је пра зник по све ћен бо ги њи Дур ги, ко ји
сла ве по себ но бен гал ски хин ду и сти.
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Ро бер то Арлт

ПРИ ЧА О ГО СПО ДИ НУ ЏЕ ФРИ ЗУ 
И НА СИ НУ ЕГИП ЋА НИ НУ

Не пре те ру јем ако ка жем да ћу ис при ча ти јед ну од нај -
чуд ни јих аван ту ра ко је мо гу да се де се чо ве ку, а тај чо век
сам ја, Џон Џе фриз. Ре ћи ћу вам и за што сам ис ко пао леш
са гро бља у Тан ге ру и за што сам убио На си на Егип ћа ни на,
ко ји је мно ги ма био по знат по сво јим скло но сти ма ка ма ги -
ји.

Ту бих при чу већ био за бо ра вио да ми успо ме ну на њу
ни је ре ак ти ви рао филм Бо ри са Кар ло фа под на сло вом Му -

ми ја, ко ји сам јед не ве че ри гле дао с не ко ли ко при ја те ља и
по том га ко мен та ри сао.

Ди гла се џе ва око Бо ри са Кар ло фа и увер љи во сти те ме
фил ма, и тим по во дом, се тио сам се је зи ве при че ко ја ме је
у Тан ге ру ве за ла за мрач ну дра му, па сам сво јим при ја те љи -
ма твр дио да би те ма Му ми је мо гла би ти увер љи ва, и од мах
ту сам им, при пи су ју ћи до жи вљај дру го ме, ис при чао сво ју
пу сто ло ви ну, за то што, лич но, ни сам мо гао баш да се раз ме -
ћем ти ме да сам убио На си на Ча роб ња ка.

Све то де си ло се не ко ли ко ме се ци на кон што сам пре у зео
ду жност кон зу ла у Тан ге ру.

У то до ба био сам оби чан збу ње ни кли пе та ко ји је сво ју
збу ње ност скри вао под пла штом при лич но кли ма ве озбиљ -
но сти.

Пр ва осо ба ко ја је то при ме ти ла био је На син Егип ћа нин.
На син Ча роб њак жи вео је у Ули ци Ни-Зи ја гин, и тр го вао

ле ко ви тим тра ва ма и ду ва ном. За пра во, ду ван џи ни ца се на -
ла зи ла по ред рад ње, али је и она би ла ње го ва, баш као и рад -
ња с ле ко ви тим тра ва ма у ко јој је ра дио не ки огром ни цр -
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нац, чи ји је за стра шу ју ћи стас у мрач ном дну ја зби не скри -
ва ла про зир на за ве си ца од злат ног мар ки зе та.

На син Егип ћа нин та ко ђе је био ви сок чо век. По пут сво -
јих су на род ни ка, имао је ши ро ка пле ћа и струк као у оси це.
Но сио је тур бан по при лич ног преч ни ка а жу то ли це из ро ва -
ши ле су му бо ги ње, тач ни је ре че но, бо ги ње као да су се по -
себ но би ле остр ви ле на ње гов нос, због че га је до био од бо -
јан из глед. Ка да би се уз бу дио или раз бе снео, глас би му по -
стао пи штав и очи му сјак та ле као у гми зав ца. Као да ти ме
хо ће не ка ко да убла жи сво је ло ше стра не, имао је за во дљи -
ве ма ни ре и из ван ред но обра зо ва ње. Бес ни ка да ни је по ка -
зи вао; на про тив, што би ве ћу срџ бу осе ћао пре ма свом са го -
вор ни ку, то би ње гов глас по ста јао та на ни ји и пи ска ви ји, а
очи сјај ни је.

То је био чо век с ко јим ме је по ве за ла не срећ на суд би на.
Јед ном сам свра тио у ње го ву рад њу да ку пим ду ван; та -

ман сам кре нуо, по што за те згом ни је би ло ни ко га, ка дли се
из над ку ти ја с ду ва ном про мо ли ла гла ва еги пат ског гми зав -
ца. Ње го во на гло по ја вљи ва ње оша му ти ло ме је, као да сам
гур нуо ру ку у ко бри но гне здо. Егип ћа нин је, из гле да, при -
ме тио учи нак ко ји је ње го во из не над но при су ство има ло на
мо ју осе тљи вост, за то што сам, од ла зе ћи, „осе тио“ да ми се
упи љио у по ти љак, ма да сам био у же сто ком ис ку ше њу да
окре нем гла ву, одо лео сам, за то што би тај по сту пак за На -
си на био по твр да ње го ве хип но тич ке мо ћи на да мном.

И по ред то га, сле де ћег да на по но ви ла се ђа вол ска игра.
Хтео сам да са вла дам ком плекс сти дљи во сти ко ји се у ме ни
ра ђао у при су ству про кле тог Егип ћа ни на. При си ља ва ју ћи
се, по но во сам оти шао у На си но ву рад њу по ци га ре те. Као
и обич но, за те згом ни је би ло ни ко га; та ман сам кре нуо, кад
се, као да ју је фе дер из ба цио из ку ти је из не на ђе ња, по ја ви -
ла гла ва еги пат ске зми је.

Пру жио ми је ку ти ју са ду ва ном от ме но ми се по кло нив -
ши, и ја сам оти шао не усу див ши се да окре нем гла ву, из гу -
био се у мно штву ко је је про ла зи ло по ред ме не, за то што
сам знао да та мо да ле ко, у дну ули це, сто ји Егип ћа нин, по -
гле да при ко ва ног за ме не.
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Би ла је то чуд на си ту а ци ја. Пре не го што се же сто ко
окон ча ла, мо ра ла је да се за пе тља. Ни сам гре шио. Јед ног ју -
тра, за стао сам пред На си но вом рад њом. Он је на гло про ви -
рио из над те зге. Као по оби ча ју, ја сам се сле дио. На син је
при ме тио и да сам збу њен, и да ми је ср це за ста ло, и да ми
је ли це пре бле де ло, па је, ис ко ри стив ши мо је ста ње шо ка,
бла го спу стио сво је ру ке на мо је и, др же ћи ме та ко, као да
сам не жна де вој ка а не ми ши ћа ви члан Те ни ског Клу ба Тан -
гер, ре као:

– Што не до ђе те ве че рас да по пи је те чај са мном? По ка -
за ћу вам ку ри о зи тет ко ји ће вас на ро чи то за ни ма ти.

Пре дао сам му но вац ко ји му је по пра ву при па дао за ње -
гов ду ван, и без од го во ра бе сми сле но из и шао из рад ње. Осе -
ћао сам стид, као да су ме за те кли на не ком не де лу. Али, шта
сам мо гао? Пао сам под Егип ћа ни но ву тај ну власт.

Ни сам смео да се за ва ра вам. На син Ча роб њак био је је -
ди ни чо век на зе мљи ко ји је на да мном мо гао има ти ту не -
ви дљи ву, срам ну, муч ну власт ко ја се зо ве „хип но тич ко деј -
ство“. Ни сам мо гао ни да по бег нем од ње га, за то што бих
остао до жи вот но по ни жен. Осим то га, мој кон зул ски по ло -
жај ни је ми до зво ља вао да на пу стим Тан гер кад ми се прох -
те. Мо рао сам да оста нем и да при хва тим иза зов са стан ка са
Егип ћа ни ном, и по врх то га, да га по бе дим.

Уоп ште ни сам сум њао: На син је хтео да за вла да мно ме.
Да ме пре тво ри у свог ро ба. У ту свр ху, мо рао сам му би ти
сле по по слу шан, као да сам цр нац ко га је ку пио од ара бљан -
ског ка ра ва на. По зив да уве че свра тим код ње га на чај био је
по след ња фор мал ност ко ју је Егип ћа нин имао да оба ви да
би учвр стио ла нац ко јим ће ме ве за ти за сво ју стра шну и та -
јан стве ну во љу.

Це лог да на не стр пљи во сам че као да пад не ве че. Био сам
по ти штен и бе сан, као да се две су прот ста вље не при ро де ту -
ку у ме ни. Се ћам се да сам па жљи во про ве рио свој ауто мат -
ски пи штољ и под ма зао опру ге на ње му. При пре мао сам се
да кре нем у бес по штед ну бит ку; или ће На син ме не са вла -
да ти, и ја ћу он да па сти пред ње го ве но ге и љу би ти зе мљу
по ко јој он га зи, или ћу ја од не ти по бе ду и про су ти му мо -
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зак. А да бих за и ста мо гао да му про спем мо зак, се ћам се да
сам код ко ва ча од нео че лич не мет ке из свог пи што ља и тра -
жио да их пре тво ри у дум-дум. Хтео сам да смр скам гла ву
еги пат ској зми ји.

У де сет уве че, упа лио сам мо тор на ауто мо би лу, и по што
сам за со бом оста вио пла жу и зи ди не из вре ме на по ру гал ске
вла сти, за у ста вио сам се ис пред Егип ћа ни но ве рад ње. Као и
обич но, ње га ни је би ло, али је ње го ва гла ва убр зо из ви ри ла
иза те зге, и ње гов бли ста ви хлад ни по глед при ко вао се за
ме не, и ње го ве ру ке, кли зе ћи пре ко па ке та ду ва на, ухва ти ле
су мо је. За гле дао се у ме не та ко на тре ну так, као да сам ја
по че так и крај ње го вог жи во та; он да се бр зо уда љио од те -
зге, отво рио вра тан ца, и ду бо ко ми се по кло нив ши, као да
сам Ве ли ки Имам, увео ме у рад њу; по ме рио је злат ну за ве -
си цу, и ја сам се на шао у мрач ном ход ни ку. Ди вов ски цр нац,
ви ши од тор ња, са тр бу хом као у ки та, ухва тио ме је за ру ку
и увео у са лон. Био је то онај цр нац што је ра дио у рад њи с
ле ко ви тим тра ва ма.

Ушао сам у са лон. Под је био за стрт те пи си ма, ја сту ци ма
и ја сту чи ћи ма, ду ше ци ма. У углу се ди ми ла ка ди о ни ца; сео
сам на ја стук и ре шио да че кам.

Ко ли ко сам ду го остао та ко за нет сво јим ми сли ма, мо жда
услед аро ма тич ног деј ства тра ва ко је су се ди ми ле и са го ре -
ва ле у ка ди о ни ци, не знам. Ка да сам по ди гао кап ке, за те као
сам Егип ћа ни на ка ко чу чи на спрам ме не. Гле дао ме је ћут -
ке, без љут ње и без зло во ље, али ње гов по глед био је хла -
дан, и због те сво је хлад но ће то ли ко увре дљив да сам до био
су ма ну ту же љу да му у ли це са спем нај гро зни је увре де. Али
ни сам ни пи снуо, са мо сам по гле дом пра тио знак ње го вог
ка жи пр ста: упи рао је у ста кле ну ку глу.

Ста кле на ку гла као да је из ну тра би ла осве тље на сфе рич -
ним од сја јем ко ји је нео сет но ра стао што је гу шћа по ста ја -
ла та ма у са ло ну. У јед ном тре нут ку ви ше ни сам ви део ни
Егип ћа ни на ни де бе ле те пи хе уна о ко ло, не го са мо ста кле ну
ку глу, ста кло ко је је из гле да ло као про зир но оло во, ко је се,
опет, пре тва ра ло у јед ну је ди ну пло чу од искри ча вог сре бра
у бес ко нач но сти цр ног све та. А ја ни сам имао сна ге да одво -
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јим око од ста кле не ку гле, све док од јед ном ни сам по стао
све стан да ми Егип ћа нин пре но си ја сну и кон крет ну же љу:

„Иди на хри шћан ско гро бље и до не си ми ков чег у ко јем
је да нас са хра ње на мла да де вој ка.“

Устао сам; ди вов ски цр нац на кло нио се пре да мном док
је скла њао злат ну за ве су ко ја ми је отва ра ла пут у ду ван џи -
ни цу, и ја сам сео у свој ауто мо бил и без окле ва ња кре нуо на
гро бље.

Да ли је то што сам ми слио да је На си но ва же ља за пра во
би ла мо ја за ми сао? Да ли сам по ме рио па ме ћу и Егип ћа ни -
ну при пи сао чу до ви шне фан та зи је ко је су се за пра во у ме ни
ро ди ле?

По ступ ци цр не ма ги је су, упр кос не ве ри ци ра ци о на ли -
ста, про це си су ге сти је и уве ћа ва ња соп стве не су ро во сти.
Ча роб ња ци су љу ди без гра нич но су ро ви, и ча ра њем се ба ве
за то да би уве ћа ли су ро вост у се би, за то што је су ро вост је -
ди но ствар но ужи ва ње ко је им је да то да оку се на зе мљи.
Раз у ме се, не ма тог ма га ко ји би мо гао овла да ти ко смич ким
си ла ма, ни ти их ста ви ти у сво ју слу жбу.

„Иди на хри шћан ско гро бље и до не си ми ков чег у ко јем
је да нас са хра ње на мла да де вој ка.“ Да ли је то би ла за по вест
ча роб ња ка или су ге сти ја ро ђе на из мо је по ре ме ће но сти?

Убр зо ћу до би ти до каз шта је у пи та њу.
Кре нуо сам ауто мо би лом ка хри шћан ском гро бљу. Био је

по не де љак, је дан од че ти ри да на у сед ми ци ко ји у Тан ге ру
ни су не рад ни, за то што је пе так му сли ман ска не де ља; су бо -
та, је вреј ска не де ља, а не де ља, хри шћан ска не де ља.

Кад сам сти гао пред гро бље, за у ста вио сам ауто мо бил
крај оног де ла огра де ко ји је не ко ли ко да на ра ни је сру шио
ка ми он ко ји је ту био уда рио; скло нио сам не ке да ске и,
узев ши узев ши че кић и дле то из ку ти је са ала том, кре нуо из -
ме ђу гро бо ва. Где је де вој ка би ла са хра ње на, ни сам знао;
ишао сам на су ми це док из не на да ни сам за чуо глас ко ји ми
је шап нуо на ухо: „Ту.“

На ла зио сам се пред сво дом на ко јем сам ла ко про ва лио
ка пи ју. Че ки ћем сам раз био не ке мра мор не пло че и от крио
ков чег. Без окле ва ња, на то ва рио сам мр твач ки сан дук на ле -
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ђа (пра во је чу до да ме ни ко ни је ви део, за то што је ме сец ја -
ко си јао), и по гр бљен као ама лин под те жи ном те ре та, из и -
шао по ср ћу ћи, спу стио га у ауто мо бил и вра тио се до Егип -
ћа ни но ве ку ће.

Пре ки ну ћу при чу сле де ћим пи та њем:
– Шта би сте ви ура ди ли ка да би вам му ште ри ја усред но -

ћи до не ла мр тва ца у сан ду ку?
Убе ђен сам да би сте га оте ра ли, раз ја ре но ма шу ћи, ни је

ли та ко? Ни ка ко не би сте до зво ли ли да вам му ште ри ја уђе у
ку ћу с ле шом не ког не знан ца.

И ето, та ко; кад сам се за у ста вио пред ку ћом еги пат ског
ча роб ња ка, он је про ви рио на вра та и, уме сто да ме оте ра,
љу ба зно ме је при мио.

Ноћ је већ би ла од ма кла, и ни је би ло опа сно сти да нас
не ко ви ди. Егип ћа нин је бр зо ши ром отво рио вра та, и ја сам,
мал те не не осе ћа ју ћи стра шан те рет ков че га, спу стио мр тва -
ца на под и он да мир но ма ра ми цом узео да бри шем зној са
че ла.

Егип ћа нин је до нео не ку по лу гу, за ву као је као клин из -
ме ђу по клоп ца и сан ду ка, цео ков чег је за шкри пао, по кло -
пац од ле тео у ва здух.

Ка да је по чи нио то све то гр ђе, Егип ћа нин је упа лио тро -
кра ки свећ њак, у ко јем су би ле три цр не све ће, по ста вио га
по пре ко у прав цу Ме ке, и он да, умо тав ши се у цр ни огр тач
из ве зен хи је ро гли фи ма, но жем исе као та нак слој ка ла ја ко -
јим је сан дук био за тво рен.

Ни сам мо гао да об у здам ра до зна лост. Про ви рио сам пре -
ко ње го вог ра ме на, над нео се над ков чег и от крио да сам
„слу чај но“ са гро бља украо сан дук са мла дом де вој ком.

Ни је би ло ни ка кве сум ње: Егип ћа нин се ба вио ма ги јом.
Он ми је мен тал но за по ве дио да укра дем леш. Ако окле вам,
про па шћу за у век. Ма шио сам се за џеп, из ва дио пи штољ,
по ста вио цев во до рав но у прав цу На си но вог по тиљ ка и по -
ву као оба рач. Егип ћа ни но ва гла ва раз ле те ла се у па рам пар -
чад; ње го во те ло, на ко ле ни ма, без гла ве, на тре ну так се за -
те ту ра ло, и он да стро по шта ло.
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Не че ка ју ћи ви ше, из и шао сам. Ни ко га ни сам срео.
Сле де ћег да на, ка да сам про шао по ред Егип ћа ни но ве ду -

ван џи ни це, ви део сам да је за тво ре на. На зи ду је ви сио нат -
пис:

„За тво ре но. На син Егип ћа нин на пу ту.“

Пре ве ла Алек сан дра Ман чић

Ро бер то Арлт (1900-1942), ар ген тин ски пи сац ро ђен у
че твр ти Фло рес у Бу е нос Ај ре су, син не мач ких еми гра на та.
Као де чак са њао је да бу де пи рат и про на ла зач, а убр зо је по -
стао про ждр љи ви чи та лац (по пут ју на ка ње го вог пр вог ро -
ма на, Бе со муч на играч ка, Рад, 2007), чи је нај дра же шти во
су Бо длер, До сто јев ски, Ба ро ха, и аван ту ри стич ки ро ма ни о
Ро кам бо лу, на пи сао је ве ли ки ро ман Се дам лу да ка (Бу ке -
фал, 2015), чи ји ли ко ви во де „иш ча шен, ин тен зи ван и те ско -
бан уну тра шњи жи вот“. Арлт је имао та ман то ли ко вре ме на
да на пи ше че ти ри ро ма на, не ко ли ко при по ве да ка, не бро је не
хро ни ке и пре гршт драм ских де ла. За жи во та су га мно ги
чи та ли, али кри ти ка га ни је це ни ла. Про шле су де це ни је док
ни су по че ли да га чи та ју озбиљ но. Да нас пред ста вља на ци -
о нал ну ве ли чи ну, али Арл ту на крај па ме ти ни је би ла та ква
мо гућ ност.
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Октај Акбал

БИОСКОП СА СЛАДОЛЕДОМ

Знам да ће моја прича данас људима изгледати као бајка,
али ја сам живео у тој бајци. Зар су се авантуре из доба ми-
ра које уопште није тако далеко изгубиле у магловитом мно-
штву успомена, и зар оно дете у белим панаталонама није у
сред летње жеге, учмалости и потиштености бесциљно лу-
тало улицом у којој су се низали биоскопи један до другога,
и зар није осећало узбуђење гледајући плакат за неки филм
у којем је било много криминалаца?

У мојим сећањима, када сам у дугим ратним годинама, у
мрачним ноћима испред пекаре, разочаран у људе, њихову
великодушност и доброту, осећао недостатак љубави за ко-
ју вреди живети, утеху ми је причињавала успомена на тај
пространи биоскоп са великим балконом, која је заузела ме-
сто у шареном свету мога детињства и која је носила траго-
ве једног давно прошлог времена.

Овај биоскоп је био стари знанац из мога детињства. Ње-
гов кров се видео са горњег спрата наше куће. Нарочито у
време распуста, једанпут недељно бих прелазио прашњави
пут између старих стамбених зграда и стизао до врата био-
скопа, украшених сликама. људи на овим сликама које су се
мењале сваке недеље су били моји најближи пријатељи. У
просторији која је била испуњена небројеним страховима, ја
бих се налазио поред морнара који се боре, терао бих коња
преко провалије и возио аутомобил најбрже могуће. Хтео
сам да се чим уђем у биоскоп сместим на једино седиште у
задњем реду и останем насамо са својим маштањима и ми-
слима. Након неколико минута би почињао филм и након
мноштва борби и пуцњаве би се завршавао.

Ти летњи месеци су били страшно врели. људи су ишли
са јакном пребаченом преко руке и белом марамицом у ру-
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ци и хитали до продаваца воде и сока. Улица са биоскопима
се постепено празнила и све је мање било оних који су је по-
сећивали. Али смо је ја, друга деца из краја, неколико слу-
жавки из краја које су биле луде за биоскопом, неколико раз-
мажене пасторчади и неколико луталица посећивали као и
раније. Као и увек, филмови од тридесет ролни су се прика-
зивали за двадесет, тридесет особа које су испуњавале салу.
Уопште није било забавно гледати филм у празној сали. Уза-
луд би севале песнице Бака Џонса, а Тарзан би беспотребно
убијао лавове. За време најузбудљивијих сцена се није ни
мува чула. Тако је биоскоп постепено изгубио своју чар. У
мени је почео да се рађа страх када сам сам гледао филм у
великој сали. То је био разлог зашто неколико пута нисам
отишао у биоскоп.

Након дугог периода апстиненције, једног дана сам оти-
шао у биоскоп. Купио сам карту, и када сам ушао у салу,
стао сам као укопан. Један сладолеџија је ставио столицу
иза врата и на мали сто испред себе поредао корнете у чаши.
Кад ме је видео упитао је: „Са шлагом или са вишњом?“ и
затим је извукао један корнет, ставио у њега две кугле сла-
доледа и гурнуо ми га у руку. У чуду сам устукнуо и почео
да посматрам тог сладолеџију чија су ми се бела кецеља и
веселе речи свиделе. Свакоме би пружао корнет сладоледа и
говорио смешне речи. Тог дана је биоскоп био празан. Сви
су били заузети лизањем сладоледа осим једног пара који се
грлио у једном ћошку. На свачијем лицу сам видео трагове
неке безразложне среће. Као да се одједном нешто промени-
ло у тим врелим летњим данима који су личили један на
други. Биоскоп и сладолед су ми донели спокој и дали замах
мојим маштањима. 

Поново сам са нестрпљењем почео да чекам да се сваке
недеље промени филм. Сваке среде, чим бих узео корнет
сладоледа са преливом од вишања, од пријатног човека који
је испред врата људе обасипао срећом и радошћу, заузео бих
своје место у сали и уживао у срећи мојих пријатеља и до-
гађајима који су се низали на платну. Тада нико није приме-
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ћивао да биоскоп има сладолед. Било је вруће, сунце је па-
лило, а људи су били заборавили на пријатне дане. Нико
осим нас, деце из кварта, пет, шест луталица, неколико ле-
њих пасторака и једне блесаве служавке са којом су флерто-
вали питомци војне школе, није осећао ову немерљиву сре-
ћу. Већина њих није знала да живе у бајци и да ће кроз мно-
го година и сами постати хероји неке бајке. Тада нисам мо-
гао да разумем да то ново осећање среће потиче од сладоле-
да тог пријатног човека испред врата. Само сам осећао да се
у мене сручила радост испуњена маштањима чијег разлога
нисам био свестан у дугим и досадним летњим данима.

Али да ствари буду још горе, време је постало још топли-
је. Нико више није пролазио улицом поред биоскопа, нити је
свраћао у кварт љубавних и акционих филмова. Опет су се
делили сладоледи, а ми деца, беспосличари, мангупи и слу-
жавке смо наставили да пунимо биоскоп. Чак нам се при-
кључило и пар особа, па је тако наш биоскоп са сладоледом
имао највише муштерија у улици. Видело се да у огромној
сали има двадесет, тридесет особа, а схватили смо да у мра-
ку две ложе има људи по томе што је пријатни сладолеџија
на послужавнику тамо носио чаше сладоледа. Киноопера-
тер је био задоваљан овом гужвом, па би повремено излазио
на улицу и шепурио се пред другим кинооператерима и пре-
ма њима дувао дим из своје цигарете. 

У сваком случају, ово није дуго потрајало. Мали биоскоп
преко пута је тражио неко гламурозније решење, и нашао га
је. Док сам једног дана шетао улицом, угледао сам светину
која се окупила испред малог биоскопа. Један улични прода-
вац сока се прихватио свог бокала и сипао у чаше сок од ви-
шње говорећи: „Ко уђе добиће, ко уђе добиће... Види какав
је сок, машала! Као лед.“ Заиста, сок у чаши је тако лепо из-
гледао да пар посматрача није могло да одоли, па су купили
по једну карту за балкон и зграбили чаше. Наравно, тог да-
на ни ја нисам могао а да не уђем у тај мали биоскоп и по-
пијем тај хладни сок.

Тако започето ривалство је из дана у дан добијало на сна-
зи. Сладолед је постајао све обилнији, а сок све укуснији.
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Конкуренција се надвикивала, и трудила да обрлати муште-
рије. А ми, деца из кварта, беспосличари, луталице, пастор-
чад и служавке смо се чудили. Било је некако узбудљиво.
Али, као што рекох, нико није знао за ову епизоду. Сви су
били у неком другом свету. Нису могли да виде тај извор
среће који је био ту пред њима, тачно испред носа. Само смо
ми, локални беспосличари, живели у том узбудљивом и је-
динственом свету. Сваког дана бисмо на врат на нос трчали
до те улице да чујемо ново домишљато решење продавца
сока и сладолеџије. Обојица су били весељаци. Пре подне
би шетали по крају, играли тавлу у кафани и дружили се, а
поподне би јурили на посао.

Како су после нестали овакви људи који су личили на ли-
кове из старих прича? Никако нисам могао да схватим. Крај
ове непоновљиве епизоде се изгубио у ужурбаним данима.
Школе су се отвориле и стварни живот нас отео из тог поет-
ског света. Са првим кишама нестали су у непознато и сла-
долеџија и продавац сока, као да их је поплава однела. У би-
оскоп су почели да долазе људи који нису знали да се оди-
грала једна непоновљива епизода. Нико, баш нико у центру
града није могао да види и да зна за ову непоновљиву епи-
зоду која се одиграла ту, пред њиховим очима. 

Мислим да се ни ми, несташна деца из краја, ни ти сиро-
ти беспосличари, ни озлоглашене служавке и једре пастор-
киње нећемо сећати ове приче. Нико неће знати да је живео
у свету бајки и да је тада у очима једног детета у белим пан-
талонама био свет прелепих султанија, летећих ћилима и
тајних ризница из старих бајки.

Превод и избор Саша Брадашевић
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Ја куб Демл

НОЋ
Dise formabuntur et nemo in eis

Мно го је бо ље од свег ср ца по кло ни ти се ре ли ги ји от кри -
ве ња не го зе мљи. Те би ко ји си сре ћан, јер имаш све што же -
лиш, не па да на па мет да је за кон при ро де и зе мље ко ји ти
се осме ху је бла же ном ра до шћу и спо кој ством због не чег
дру гог из вор не из ле чи ве ту ге и пат ње. Жи вот ни про блем
по ста је чи ње ни ца, од но сно ка ко ту ту гу про ту ма чи ти, ка да
чо век при зна је да ју је скри вио. И по ред то га шта је учи нио
се би и дру ги ма још увек жи ви, ви ди се да на не ки на чин
уче ству је у жи во ту,  од но сно има не ка кву ми си ју. Чо век ко -
ме је, на при мер, од се че на но га или ко ји се ро дио као бо гаљ,
или ко ји је ру жан, или чак ве о ма стар, или је осу ђен на ка -
зну и сра мо ту, или чо век ко га је не сре ћа гур ну ла у са мо ћу
ма на сти ра или пу сти ње – та кви и њи ма слич ни у очи ма све -
та су ма ње вред ни или пот пу но без вред ни. Шта о њи ма ми -
сли свет од дру го ра зред ног је зна ча ја, ва жни је је шта они
ми сле о се би?! Ме ђу њи ма је то ли ко уз ви ше них и му дрих да
би и зе мља мо гла да им пру жа  уте ху. За хва љу ју ћи фи зич -
ком уса вр ша ва њу, гра ђан ским пра ви ма, на у ка ма и слич ним
ства ри ма мо гу се спре чи ти мно ги пре сту пи и бе за ко ње, али
је не мо гу ће из ле чи ти се од ду бо ког, пр во бит ног зла; од свих
очај них ство ре ња чо век је нај та јан стве ни је би ће и што је
још чуд ни је – та ко је у да на шњим вре ме ни ма  ко ја се ди че
ви со ким обра зо ва њем. Иако се го во ри о све мо ћи штам пе,
озбиљ ним пре да ва њи ма и ве ли кој уло зи књи жев но сти, сва -
ко би вас да нас исме јао ако би сте ре кли да је је ди ни из вор
жи во та и чи ни лац суд би не  р е ч. Ре ци те се би што год хо ће -
те: ни ко од вас ни је знао, ни ти је ишта чи нио  а да пре то га
не што ни је чуо. Тај за кон оба ве зу је чо ве ка це лог жи во та; са -
мо они ко ји су из гу би ли сва ку на ду у овај свет и ћут ке па те
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осе ћа ју то пра во и у сво јој ту зи по и ма ју да им сло бод на во -
ља ни је од у зе та; ми сле ћи ка ко их у жи во ту ви ше ни шта не
че ка или су умор ни да  се да ље бо ре за жи вот ко ји им ли чи
на опа сну и не пре глед ну џун глу – вра ћа ју се сво јој мла до -
сти, да би у њој на шли не ка кво об ја шње ње вла сти те суд би -
не, из во ре ове или оне пат ње, уте ху сво јој огром ној че жњи.
Упра во на том пу ту ми сли уче да пре по зна ју ве ли ке вред но -
сти нај сит ни јих ства ри; сва ка сит ни ца њи хо вог жи во та за
њих има те жи ну епо хал ног от кри ћа као што је, ре ци мо, за
ге о ло га зна ча јан нај ма њи ко ма дић сте не, де лић ко сти или
оти сак љу шту ре, а ако је не ко у ста њу да раз у ме реч Бо жи -
ју, при по вест о се ме ну сла чи це, о из гу бље ној драх ми или о
пр вен ству си ро ма шних и сит них у Цар ству Бо жи јем, то су
пре све га они. Ви ше од дру гих па те због сра мо ће ња ре чи у
но ви нар ству, го вор ни ка на три би на ма и про по ве да о ни ца ма,
јер по ред ни за тај ни зна ју и ону, да чо век не мо же да на пу -
сти се бе, ма ко ли ко се бе во лео или мр зео, као што ни др во
не мо же да иза ђе из сво је ко ре или кор ња ча из сво га окло па,
ма ко ли ко то би ло бе сми сле но и не пра вед но, чак ако би не -
ко хтео то да објек ти ви зу је по мо ћу иро ни је и ка зне. Бо жи ји
иза сла ни ци, апо сто ли чо ве чан ства ко ји су би ли упу ће ни у
ту тај ну, за хва љу ју ћи ве ћој по све ће но сти, ни ка да ни су од у -
зи ма ли на ро ди ма оно што им је свој стве но, ни ка да ни су вр -
ши ли на си ље над њи ма. Онај ко све сно или не све сно иг но -
ри ше то пра во – у се би, у по ро ди ци или пак у дру штву – гу -
би све. Ва ља це ни ти и сво је сно ве, ма да тре ба зна ти да за
њих не ва же оп шти за ко ни, осим што чо век ли чи на чо ве ка,
што су за по је дин ца и суд би ну лич но сти под јед на ко без -
вред ни, као и ста ти сти ка и до ка зи per analogiam. Ка да је у
пи та њу на ша суд би на, ни ко нам не мо же да ти са вет ко ји би
нам по мо гао. Ако у да љем де лу при че при по ве дам свој сан,
то чи ним са мо за то да би сте га тра жи ли и на шли у оно ме
што сам до сад ре као, има ју ћи у ви ду да у на че лу не ма раз -
ли ке из ме ђу на ших сно ва и на шег жи во та, јер у на ма са ми -
ма не по сто је ба ри је ре ка кве по сто је из ме ђу два чо ве ка.
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Сти гао сам ку ћи из ту ђи не. На ша по ро ди ца је још увек
ста но ва ла у згра ди оп шти не, нај ве ћој у це лој око ли ни. У де -
сном кри лу на ла зи ла се крч ма, а у ле вом – наш ду ћан. Про -
че ље те ду ге ку ће са сто ја ло се са мо од пар те ра, док је зад -
њи део имао и спрат, јер је дво ри ште иза те згра де – исто та -
ко за јед нич ко – би ло ни же. У ње му су се на ла зи ле до ма ћин -
ске згра де: оста ве, свињ ци, шу па ко ја је исто вре ме но би ла и
кла ни ца, ле да ра, ам бар, ку гла на, а још ни же про сти ра ла се
ве ли ка ба шта ко ја је до пи ра ла  чак до по то ка. Ка ко је би ла
ноћ и ду ћан је одав но био за тво рен, у ку ћу сам ушао кроз
трем крч ме ко ја је би ла отво ре на, али са мо што сам пре ко -
ра чио праг тре ма и ушао у на шу ку хи њу, сме ста сам схва тио
да се до го ди ло не што стра шно и да ће се до го ди ти не што
још стра шни је. То сам на слу ћи вао док сам се пео од о здо, од
стра не цр кве, али то ни сам хтео се би да при знам, иако сам
то не по гре ши во знао, јер је би ло очи глед но, од но сно у це -
лом гра ди ћу ни је био осве тљен ни је дан про зор, ни ти је за -
ла јао је дан пас. Мој за ви чај по здра вио ме је глу вом ти ши -
ном, док је на о ко ло вла дао мр кли мрак, та ко да сам са свим
за бо ра вио ода кле сам до шао, бо је ћи се да по ве ру јем у то где
сам. Из не на да сам схва тио да је све и на вје ки вје ков из гу -
бље но. Не са мо мо је де тињ ство и мла дост већ и све мо је на -
де, сви мо ји бли ски и оста ли љу ди, и жи во ти ње ко је су ми
по ве ри ле то ли ко ра до сних и чу де сних тај ни, и тра ва, и цве -
ће, и др ве ће, и по то ци, и из во ри, и сте не – све ства ри ко је
сам то ли ко во лео, с об зи ром да су ми та ко мно го да ле.

Са мо што сам отво рио вра та тре ма – сме ло смем да твр -
дим да сам на па мет сти гао ку ћи – угле дах оца ко ји жу ри из
ку хи ње у со бу, и не по гле дав ши ме, као што хи та чо век у чи -
јој ку ћи је из био по жар или ко ме је на вра та за ку ца ла смрт.
У на шој ку ћи по сто ја ла су сед мо ра вра та, у тре нут ку ка да
сам ушао, сва су се са ма по о тва ра ла, а кроз јед на од њих
иш че зао је отац, чи је је те ло та ко дрх та ло, као да га гу та по -
мр чи на. На исти на чин не ста ла су и мо ја бра ћа; био сам пот -
пу но си гу ран да се ни је дан не ће вра ти ти. Све се до го ди ло у
маг но ве њу. Ви ше не знам да ли сам ја за тво рио вра та (тро ја
вра та ко ја су во ди ла у ку хи њу) или су се са ма за тво ри ла, до -
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вољ но је да су се из не на да за тво ри ла, а да сам се на шао сам
у ку хи њи са сво јом мр ша вом, бо ле сном се стром. Увек је би -
ла ћу тљи ва и ве о ма ме је во ле ла. На сто чи ћу је ста ја ла лам -
па ко ја је осве тља ва ла на ша ли ца. Шта ми је го во ри ло ње но
мр ша во, бле до ли це?! Пре но си ло ми је не ка кву по ру ку од
мо је по кој не мај ке, не ка кво про ро чан ство мог жи во та! Обо -
је смо то све схва ти ли, иако су мо ја и ње на љу бав би ле на
стра шним му ка ма, а још го ре су нас че ка ле; ни смо ре кли
јед но дру гом ни ре чи, при бли жио сам се њој ко ја је се де ла
на сто чи ћу крај лам пе, за гр лио сам ње но де чи је те ло, да бих
по ка зао ка ко ми је дра га и да бих је за шти тио. Ни ка да пре
то га то ни сам учи нио, бар не на ова кав на чин, јер је ни у ми -
сли ма ни сам мо гао за ми сли ти мр тву, као ни због то га што се
ни ка да ни сам осе ћао до стој ним та кве из ја ве љу ба ви, јер
стро гост – ко ја је вла да ла мо јом ду шом – и мо је нај сит ни је
гре шке ис ти ца ла је у та квим раз ме ра ма да је и због нај ма ње
ра до сти мо ја ду ша би ла та ко по ни же на и про кле та, да сам
ка сни је сва ку ра дост у за мет ку уни шта вао. Ово га пу та би ли
смо за у век са ми, обо је смо то до бро зна ли, ја се ни сам бо јао
да отво ре но за гр лим сво ју се стру, а она се ни је бо ја ла да
при хва ти мо ју не жност. Јер, то је би ло по след њи пут. Обо је
смо зна ли да је то по след њи пут. Шта је тре ба ло да учи ним?
Дво ја вра та ко ја су во ди ла из ку хи ње у па ра лел не со бе ни су
има ла бра ве. Исти на, мо гао сам да при ти снем ква ку на вра -
ти ма ко ја во де у трем, али сам се бо јао да се и за ко рак уда -
љим од се стре. Бо јао сам се да за то вре ме не иш че зне као
оста ли. Због то га сам остао по крај ње. Из не на да спо ља шња
вра та се без ика кве бу ке ши ром отво ри ше. На пра гу се по ја -
ви му шка рац нат при род не ви си не, сна жан и цр но ма њаст. Не
про го во ри ни реч, а ја сам знао да ни ка сни је не ће из у сти ти
ни јед ну реч. Био је оте ло вље ње ока ме ње но сти, што је би ло
у су прот но сти с огром но шћу ње го ве фи гу ре. Имао је ва тре -
но ле де не очи. Се стри ца спу сти ру ке; не би се мо гло ре ћи да
је ис кли зну ла из мог за гр ља ја или да је то учи ни ла до бро -
вољ но. Ни ја ни она се не ода зва смо. Оне ва тре но ле де не
очи гле да ле су нас не по мич но. Из не на да се стра се по ди же
из над зе мље – про ме ње на, ла ка, бе ла као на фо ра – да се за -
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хва љу ју ћи та јан стве ној си ли ни је за у ста ви ла у ме сту (јер је
ср це тач ка те же ње ног те ла) про ма ја би је од не ла – иако се
ни је осе ћа ла – про ма ја ко ја је стру ја ла од сле пог зи да до
ход ни ка ко ји је иш че за вао у мра ку ход ни ка. Шта ће се до го -
ди ти ако се уга си лам па? Се стри ца је ли чи ла на  чист ка на -
фас ра за пет на ко сом ра му. Се стри ца је би ла на лик на па -
пир на тог зма ја око ко га се бо ре две си ле: ви хор и ру ка. Обе
си ле су под јед на ко моћ не и се стри ца не мо же да се спу сти.
Уко чи ла се у ко сом по ло жа ју, као на не ви дљи вој, ви се ћој
по сте љи, бла го по дрх та ва ју ћи, као у маг не ти зу ју ћем тран су,
пот пу но ска ме ње на. Се стри ца је ли чи ла на  бе ли цвет, чи ја
се ча ши ца за ка чи ла о оба лу мир не ре ке, док су  та ла си од о -
здо не пре ста но пла ви ли ње го ву ста бљи ку...

Сва вра та у ку ћи се опет ши ром отво три ше и тек са да се
осе ћа ла про ма ја, али не ду ва ње ве тра већ веч ног мра ка. Од
стра шног го ста ле де них очи ју не бе ше ви ше ни тра га ни гла -
са. Ни сам знао ка ко је не стао. С очај нич ком на дом (јер страх
од бу дућ но сти, ма кар нај го ре, пред ста вља олак ша ње у са да -
шњо сти) иза ђох у ход ник. С ле ве и с де сне стра не те шка
дво крил на вра та бе ја ху ши ром отво ре на. С ле ве стра не на
пут ко ји по на ви ци још увек пре по зна јем, с де сне у дво ри -
ште, у ко је во ди два на ест ка ме них сте пе ни ца. Ка ме на ти ши -
на. Из ду би не ход ни ка, са свим ми мо во ље, по гле дах у не бо.
Ни та мо ни је би ло ни чег. По гле дах и схва тих да је и та мо
жи вот не стао. Пот пу но сам сам – је ди но жи во би ће на овој
зе мљи, из над ко је ви ше ни ка да не ће иза ћи сун це, ни ка да за -
си ја ти зве зда, ни ка да за жу бо ри ти из вор, ни ка да се чу ти ин -
секст, пти ца, жи во ти ња, чо век! Оно што је до овог тре нут ка
би ло мо ја по след ња уте ха – је зик, та ко ђе је по ста ло су ви -
шно. И плач, и ко рак, и сва ки знак жи во та – све је из гу би ло
сми сао. Ге ни јал ни ства ро ци ле пог ко је са вре ме ни ци не раз -
у ме ју, има ли су бар на ду да ће их раз у ме ти у бу дућ но сти.
Али, ка ква је мо ја бу дућ ност, го то во дрх тим, а ка сни је ви дех
да ствар но дрх тим и да ћу се то га сти де ти, али од мах схва -
тих да бих се сти део због то га што хо ћу да се сти дим, ме ђу -
тим све је то са да без ика квог зна ча ја! Иако мо ја људ ска –
чи ни ми се од ро ђе ња бо ја жљи ва – при ро да, са да свим чу ли -
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ма те ла и ду ха мо ра да осе ћа при су ство стра ха, ма да је страх
са свим из гу био сми сао; и страх би са да тре ба ло да ми се чи -
ни сме шним; да сме шно та ко ђе ни је по ста ло ап сурд но и да
ап сурд ни је по стао нов ап сурд. Због то га ме уоп ште ни је из -
не на ди ло, а још ма ње ужа сну ло, ка да сам до ле, ис под са мих
сте пе ни ца, ви део ка ко је про ма кла мр ша ва, по гр бље на, огр -
ну та фи гу ра и не ста ла иза угла. Би ла је там ни ја од но ћи, јер
сам је угле дао у но ћи, и прем да ни је мо гла да го во ри, а још
ма ње да има не ка кве рђа ве или до бре на ме ре, јер се зло већ
до го ди ло, а до бро би ло мр тво, у том тре нут ку схва тих да се
на сме ја ла и кре ну ла у прав цу не чег што се у све ту на зи ва
„та јан стве ни зло чин”.

Ме ђу тим то ни је био нор ма лан смех, јер ње гов је ди ни,
ма да до во љан атри бут бе ја ху она жур ба, по гр бље ност и иш -
че за ва ње. Као да ме је оши ну ла му ња, схва тих да је то  ј е д
н о  о д  о н и х  м р т в и х  би ћа ко ја су за вла да ла све том
по сле по след њег за ла ска сун ца. Дру го та кво би ће ви део сам
с дру ге стра не ход ни ка: се де ло је на пра гу, с гла вом на ко ле -
ни ма, као да дре ма...

За вр шна опа ска. Вра ти ћу се на оно о че му сам го во рио
на по чет ку, што ће тек са да би ти ра зу мљи во, ка да ка жем
отво ре но и по сле ду жег раз ми шља ња да тај сан:

ни је игра ма ште,
већ  д е о  мог жи во та.
О ње го вом по ре клу раз ми шљао сам не ко ли ко го ди на – од

1909. до 1914. го ди не – ана ли зи рао сам га, док ко нач но ни -
сам утвр дио да да ти ра из пе ри о да ка да сам био ма ли и ка да
ми ни шта ни је не до ста ја ло за фи зич ку и ду хов ну сре ћу.

На шем су се ду, крч ма ру умр ло је де те. Крч мар нам је по -
сле ре као, а не ко је то и по но вио, да се но ћу, уочи де ти ње
смр ти, тач но у два на ест, у њи хо вој со би за чу ло ку ца ње (у
оној, у ко ју се ула зи ло ди рект но из тре ма). Рас пу као се сто,
а у освит умр ло је њи хо во де те. Сто се рас пу као у  по ноћ и
не ко као да је про шао кроз со бу. Те ре чи су се ду бо ко уре за -
ле у мо ју де ти њу ду шу, та мо су ра сле, хра ње не ме сти ма ко -
ја сам по зна вао (и не са мо ме сти ма), а ка да су са зре ле да су
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мо гле да жи ве са мо стал но – ро ди ле су се као сан. За то тај
сан има исто пра во на жи вот као и не ко би ће ро ђе но у бо ло -
ви ма, а ка ко сам за хва љу ју ћи ње му спо знао вла сти ти ка рак -
тер, пред њим ни сам за та јио ње го во по ре кло  и у пе ри о ду
ка да ми је би ло нај го ре и ка да сам, иако то ни сам за слу жи -
вао, имао по тре бу за ве се ли јим дру штвом, ишао сам и раз -
го ва рао са тим сном; јед ном ме је за у ста вио на пу ту (ко ји во -
ди из Ји но шо ва у Ве ли ку Би те шу), та ко што ми је окре нут
пре ма се ве ро за па ду, ре као: – Да сам са мо твој сан, био бих
ту жан друг, али ја сам и твој Про рок.

С че шког пре ве ла Би сер ка Рај чић

Ја куб Демл (1878-1961), че шки пе сник и про зни пи сац,
зна ча јан при пад ник ка то лич ког сим бо ли сти зма ро ђен је и
цео жи вот про вео у Мо рав ској као све ште ник. За со бом је
оста вио ве о ма ори ги нал но књи жев но ства ра ла штво: по е зи -
ју, при че, днев ни ке, есе је, по ле ми ке, про по ве ди, ме ди та ци -
је, пре во де сред њо ве ков них ми сти ка ко је је углав ном об ја -
вљи вао о свом тро шку, иако су у књи жев ним кру го ви ма би -
ли ве о ма це ње ни. Де ла: Че шки сти хо ви (1907-38), Мо ји

при ја те љи, Мир јам, Град смр ти, Плес смр ти, Гроб, За бо -

ра вље на све тлост, За бу ду ће пут ни ке и пут ни це, Траг

сто па ла, Мо је све до чан ство о Ото ка ру Бр же зи ни и др. 
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Лидија Дејвис: 
Не могу и не нећу.
Предвод 
Ивана Ђурић Пауновић.
Београд: Геопоетика, 2015.

Америчка списатељица Ли -
ди ја Дејвис (1947), објавила је
следеће књиге прича:

Тринаеста жена и друге

приче, Прича и друге приче, Да

сведемо рачун, Готово без сећа-

ња, Самјуел Џонсон је огорчен,

Разне врсте узнемиравања. 

Књига прича Не могу и не

нећу, може бити уџберник за
младе ставраоце како се пишу
кратке приче. Од најкраћих
прича од једне реченице, до
„дужих“ прича. Многе од њих
су само започете, тако се пружа
могућност да буду настављене.
Многе од прича опчине чита-
оца тако жури не би ли видео
како ће их ауторка окончати и
које ће нове могућности про-
лнаћи.

Лидији Дејвисје 2013. годи-
не уручена међународна књи-
жевна награда „Ман Букер“ за
целокупан књижевни рад.

Захар Прилепин: Седам живота,
превела са руског Радмила Мечанин.
– Београд: Самиздат Б92, 2016. 

После обимног романа Обитељ пред
нашим читаоцима је књига припове-
дака. Најбоље особине свог рома-
нескног писма налазе се и у При -
лепи новим приповеткама. Пре свих
виртуозно поигравање читаочевим
хоризонтом очекивања. Поједини
јуна ци ових прича нас изненађују
распоном својих поступака, од
логичних, разумских до максимално
неочекиваних, ирационалних, збу-
њујућих (при че Сапутни ци, Зима)
којима се откри вају другачија лица
стварности. У причи Рибари и кос-

монаути срећу се радост оца коме се
родио син првенац са вратоломном,
акционо-криминалистичком фабу-
лом која се и на срећу оца (замало да
погине дан-два по рођењу сина при-
ликом прве посете жени у болници),
па и на „олакшање“ читалаца кога на
свакој страници чекају велики иско-
раци из свакодневне колотечине.
Хумор, пародија, сатира и гротеска,
фантастика тамо где је најмање оче-
кујемо, само су неке од одред -
ница/критичарских терминолошких
поштапалица којима се служимо да
одредимо непоновљивост Приле -
пинових приповедних „минијатура“
као и ширих романсијерских захвата.

237



Леополдо Лугонес: 
Фантастичне приче.
Нови Сад: Агора, 
2016. – 165 стр.
Предвод са шпанског Ана
Марковић.
Давно је објављена књига
Педро Парамо, Хуана Рулфоа
којом се отвара нова јужноаме-
ричка књижевност на овом
језичком подручју. Од тада су
објављивани најзначајни јуж-
ноамерички писци. И највећи
од њих имају своје учитеље. 
Леополдо Лугонес (1874-1938)
– аргентински песник и прозни
писац, један од најистакну-
тијих представника хиспано-
америчког модернизма и фан-
тастичне књижевности Рио де
ла Плате, која доживљава
изванредан процват у XX веку
с писцима као што су Борхес и
Кортасар. Иако је још за живо-
та достигао велику књижевну
славу и друштвени углед, био је
осуђиван због екстремних дес-
ничарских политичких ставова
а живот је окончао самоуби-
ством.

Анджеј Стасјук: Галицијске приче,
превела с пољског Бисерка Рајчић. –
Смедерево: Хеликс, 2015. 

Књига садржи 15 прича савременог
пољског песника, приповедача и
рома нси јера Анджеја Стасјука.
Мес то рад ње свих прича је планин-
ско село Жлобиско, нека врста
Стасју ковог личног Маконда. Већи -
на прича носи назив према именима
и надимцима сељана о којима писац
пише. У кратким цртама са великим
упливом поетског аутор нам слика
њихове карактере и нарави, животне
преокупације, машту о лепшем све -
ту и стварност у којој живе немоћни
да је промене на боље. Село је на
крајњем југоистоку Пољске, на гра-
ници са Словачком и Украјином,
заборављено од свих, понајвише од
државе. Време је посткомунистичко
и државних пољопривредних доба-
ра нема, житељи се довијају да пре-
живе, њиховој деци пут према сред-
њим школама и факултетима је
затворен. Стасјуков стил је макси-
мално сажет и прецизан, или како у
поговору каже наш преводилац:
„Преко фрагментаризације, лабаве
композиције, уметања метатекста
створио је изузетну синтезу фабу-
ларне, поетске и дискурзивне прозе
која се сјајно уклапа у најзахтевније
стандарде светске књижевности.“ 
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