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ПА ВЕЛ ВИ ЛИ КОВ СКИ

ВЕ ЛИ КО МО РЕ, ОКЕ АН

Ста ри, мо ре је ве ли ко. По че ће мо са огра дом; та мо је огра да, 
се ћам се. На сла њаш се на њу? Си гур но, а апа рат ти је ока чен око 
вра та. Су бо та је, у по ла пет је у пе ћи ну ушла по след ња гру па, још 
тре ну так па ће иза ћи и мо жда ће хте ти да се фо то гра фи шу ис пред 
ве ли ке та бле Де ме нов ске пе ћи не у по за ди ни. Ви ди, се ћа ње: у сре
ди ни је цвет, ваљ да ру но лист, иза ње га ста лак ти ти, а нат пис се ви нуо 
из над то га као оре ол. Од мах по ред је ре сто ран, и ис пред ње га се 
пру жа огра да, она иста. Ни је да је то бит но, са мо про ве рам шта 
сам све за бо ра вио. Ис пред ре сто ра на су, ле ти, су бо том у пет, сто
ли це и сто ло ви; на не ким има стол ња ка, на дру ги ма не. До бро, 
пре ста ћу већ. На сла њаш се на огра ду, а кад се окре неш, до ле ис
пред те бе је др ве ће. Си ла зи низ па ди ну као из лет ни ци, и ма да је 
оштри цом пре ма го ре, не де лу је пре те ће. То је већ укро ће на те ри
то ри ја. Од до ле се чу је ау то бус, али ти га не слу шаш. Тај му шка
рац ко га по сма траш, по сма тра, да не оста не ду жан, те бе. Не на
сла ња се на огра ду већ о сто, цр ве ну да ску, и гле да бе стид но. Има 
си во оде ло, кра ва ту и ко су оче шља ну мо крим че шљем. Гу ра те се 
по гле ди ма, али кад би у том дво бо ју пао, мир не са ве сти мо жеш 
ре ћи: он је по чео.

Пи ле... у то ме те та ко ђе пре по зна јем: Пи ле! Па да, од ра сле су 
увек те би би ле ко ко шке, она је да кле пи ле. Иза шла је, тог су бот њег 
по по дне ва, из брв на ре иза ула за у пе ћи ну. У ру ка ма но си ко шу љу, 
тво ју и опра ну. То је то – пи ле ће? пи ле ћев ско? – до ба кад зна мо 
во ле ти и ко шу љу, ма да са мо због то га што је опра на и тво ја. Па 
до бро, иза шла је и ви ди те, на сло ње ног на огра ду, за гле да ног, из 
ње ног угла, у пра зно. Би ло јој је жао? Се бе или те бе? Ра ши ри ко
шу љу на ко но пац, пру жи ти још при ли ку, али не: кад се окре не, 
још увек гле даш та мо. Ста не ти хо по ред те бе и од мах схва ти.
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„Ко је то?” пи та те.
Слег неш ра ме ни ма? Од мах неш гла вом? Си гур но је да не 

скре неш по глед са му шкар ца, јер – ка ко је то де ти ња сто! – ми слиш 
да би он ти ме сте као пред ност. А нај го ре је што си у пра ву. „Иди!” 
ка жеш Пи ле ту, а идеш и ти.

„Хо ће те да се фо то гра фи ше те?” обра тиш му се. „Ако ми оста
ви те адре су, за три да на има ће те фо то гра фи ју код ку ће. Же ли те 
са нат пи сом или...”

Нај зад све јед но је шта му го во риш. Ио на ко ће са мо од мах ну ти 
гла вом. „Не. Не же лим да се фо то гра фи шем.” Још увек те про ба да 
по гле дом, јер је та ко ђе при стао на игру: у то ме сте исти. А ти, као 
да ти је по бе да већ на по ла у ша ци, ка жеш про фе си о нал но и ци нич
но: „Успо ме на на нај леп ше тре нут ке ле та...”

„Не.” Од ма хи ва њем ру ком оте ра ће не што за обо ји цу бе зна чај
но. „Али же лим да при чам с ва ма. Има те ма ло вре ме на?”

По гле даш на сат, као да играш на по зор ни ци, а при род но ми
слиш на дру го. „Че кам још јед ну гру пу”, ка жеш, иа ко ти се ср дач
но се ре на гру пу и на сво фо то гра фи са ње, „де сет ми ну та, ре ци мо, 
че тврт са та... О че му се ра ди?”

„Не ће мо се сти?” ре че тај му шка рац ми ло, и ка ко из вла чи сто
ли цу (то су оне те шке сто ли це са ме тал ном кон струк ци јом и са се
ди шти ма од др ве них ле тви, но ге гла сно за шкри пу ћу по бе тон ском 
по ду), исто вре ме но дру гом ру ком из ву че пла ву књи жи цу, пал цем 
је отво ри и ствар но та мо је не ка фо то гра фи ја; од мах је дру гим пал
цем за тво ри и ста ви у џеп, а кад то све срећ но са вла да, при гу ше
ним гла сом до да: „Без бед ност.”

Аха, по ми слиш и по гле даш га по но во, из бу ље них очи ју, јер 
и то је са став ни део игре. По ку ша вам да га са да ви дим тво јим очи
ма: оно мла до, ле по, без о бра зно ли це, по глед ко ји је чак ни из над 
те бе, већ ди рект но кроз те бе упрт ка уда ље ном ци љу (али да си 
се окре нуо, тај циљ не би угле дао), озбиљ не, без о се ћај не усне, до
ста ду га, али глат ко за че шља на ко са: то је ли це по ква ре но ра ним 
успе хом. „Ов де нас не ће услу жи ти, за овим сто лом”, ка жеш му 
по ла ко и рав но ду шно, „ов де не ма стол ња ка.”

Збу ни ло га је то ма ло? Да не ко бо ље зна од ње га, да га учи? 
„Па”, ре че, али већ се ди же са сто ли це, „све јед но, ја ни не мо рам... 
Хо ће те да по пи је те не што?”

Већ си код дру гог сто ла, не ћеш се ни окре ну ти, та ко си си гу
ран. „Вот ку”, ка жеш пре ко ра ме на и већ се даш, про ми шље но, да 
би ти сун це си ја ло у ле ђа, ње му да кле у очи. „А ви?”

„Ка фу”, ре че без дво у мље ња, али и то ћеш још ис ко ри сти ти. 
„Би ће то да кле озбиљ ни раз го вор”, и као у инат се на сме јеш. По
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но во са мо од мах не ру ком, не мар но: та квих раз го во ра... За кло ни 
очи и сед не на дру гу сто ли цу: „Сун це!”

Во ли мо да кле ти и ја овај тре ну так, ово де ље ње ка ра та, слат
ко иш че ки ва ње док их не окре неш. Од до ле са пар кин га чу је се 
лу па вра ти ма ау то мо би ла, ле ти ми це као из обла ка се про мо ле нај
стр ми ји вр хо ви ди ја ло га, оја ча ни од је ком. До ли на је уза на. Су бо
та, пет по под не, те ра са (на зо ви мо је та ко) је ско ро пра зна, ма да по 
сер пен ти ни се већ пе ње гру пи ца љу ди, из над свих оштар жен ски 
глас... До бро, до бро, ве ро ват но је то би ло друк чи је, али ја сам већ 
та кав: ако не што има да ми се де си, ствар но, мо рам то да за ми слим. 
Нај зад пи сао си ми пи смо, а ти ме си ми до га ђај пре пу стио на ми
лост и не ми лост. Имам же љу да при чам, а ов де не мам ко ме, ни ти 
о че му. О се би? Мо ре је ве ли ко, Сид неј та ко ђе. А онај су бот њи 
тре ну так код сто ла са ис пу ца лим ла ком... не, већ сте се пре ме сти
ли, а твој су сед ри је нок том у стол њак. Био би то знак сла бо сти, 
мо жда, кад се при то ме у исто вре ме не би сме шио.

„До бро сте пу то ва ли?” пи таш га као уз гред. На пла тоу ис пред 
ре сто ра на већ се по ја ви ла гру пи ца ту ри ста, пет или шест му шка
ра ца и че ти ри же не, ве ћи на у крат ким пан та ло на ма, је дан чак има, 
при ме тиш, ко жне; од мах не ста ну у вра ти ма. Ко зна за што Нем ци 
то ли ко ли че на на шу пред ста ву о Нем ци ма. Да ли су то ли ко об зир
ни и не же ле да нас ла жу?

„Не”, ка же твој су сед. Не гле да у вра та, не го те бе. „Нај пре ћу 
ја да пи там. Мо жда ће мо би ти бр зо го то ви, то пре све га за ви си од 
вас, а он да ће оста ти вре ме и за при чу о вре ме ну. Да кле: по зна је те 
Ка ро ла Хру шко ви ча?”

Из не на ди те? На рав но, и због то га па зиш да се то не ви ди. 
„По зна јем”, ка жеш, „пре ма то ме”, а ми слиш: Да кле Ка р чи! „Ка ко 
се узме. Знам ко је то, ако вам је до то га ста ло. По зна јем.”

Кли ма гла вом, не на то што го во риш, већ се би, као да је упра
во по твр дио тај ну прет по став ку; као да му је све јед но шта се ов де 
до га ђа на из глед, за те бе, а он да оно дру го, ствар но. „Ви ди те”, ре че, 
„мо же се то ура ди ти и друк чи је. Ми сли ли смо са мо да вам не ће мо 
ква ри ти...” и тре ба при зна ти, пра ви ле пе па у зе, „рас пуст. Хм? Мо
же мо вас, на рав но, и по зва ти, на пра ви ти за пи сник...”

„О че му?” пи таш са не ви ним ин те ре со ва њем. „Чи ни ми се да 
ов де не по слу жу ју! Уста јеш и спо ља по ку цаш на про зор. По ку цаш 
још јед ном, он да ће те при ме ти ти. „Да”, ка жеш већ по но во код сто
ла. „По зна јем га.”

„При ја те љи сте?”
„То да”, уз вра тиш спрем но пред у сре тљи во са мо да га збу ниш. 

„При ја те љи? Па ја сно.”
„До бри при ја те љи.” Ви ше ни не пи та.
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„Од лич ни”, ис пра виш га. „Шта је из вео?”
Са да му шка рац по диг не гла ву, али мо жда са мо за то што је 

до шао кел нер; то је мла дић, та ко ђе се зо нац, и обич но се по след
њим ау то бу сом вра ћа у град Ми ку лаш. И шта он да? Још на то не 
ми слиш.

„Ка фу”, ре че твој су сед бр зо, као да се пла ши да ћеш му по ру
чи ти не што дру го. Или са мо хо ће да се што пре ота ра си кел не ра? 
Гле да за њим, гу ра га у ле ђа оним по гле дом. „Он вам то ни је ре као?” 
про збо ри нај зад кад се за тво ре вра та на ре сто ра ну. „Кад сте та ко 
од лич ни при ја те љи?”

„Шта?” по но во пи таш та ко не ви но, чак глу по. „Ми ни је ре као?”
„Шта хо ће да из ве де.”
„Не знам.” А си гур но сти ра ди, да то не би из гле да ло та ко осор

но, још об ја сниш: „Кад не знам шта је из вео, не мо гу зна ти да ли 
ми је ре као.”

Та ква ло ги ка га на тре ну так збу ни. Ужур ба но поч не да отва ра 
ше ћер, па пи рић згу жва и спу сти га на зе мљу. Ти... а ово ме ода јем 
при зна ње, овом тре нут ку: не мо, не мо...! се са гнеш (а мо раш ма ло 
да пи паш ру ком, јер не гле даш на зе мљу, већ су се ду у очи), по диг
неш смо ту љак и ста виш га у пе пе ља ру. Су сед се на ка шље и бе сно 
за вр ти ка ши чи цом у шо љи ци.

„Ка да”, ка же и по но во се на ка шље, „ка да сте га ви де ли по след
њи пут?”

Аха, по ми слиш и стал но му гле даш у очи, аха! Гре шка је што 
не знаш шта тре ба да кри јеш: о Кар чи ју! Не ка се ни ко не љу ти, али 
то пре ма шу је тво је сна ге! „Пре го ди ну да на?” ка жеш му. „Пре го
ди ну да на смо ов де пре ко ле та за јед но ра ди ли као се зон ци. Спре
мао се да до ђе и ове го ди не, али мо рао је на прак су са шко лом или 
та ко не што. Ја сам ов де већ од по ло ви не ма ја, та ко да по след њи 
пут... Мо рам да раз ми слим.”

„Са мо раз ми сли те”, при ја тељ ски те под сти че. „Да ни је то слу
чај но би ло ју че? Или пре кју че: Се ти те се.”

На сме шиш се, али ово га пу та не са мо за то да би га збу нио. 
Ју че? То зна чи да га још ни су ухва ти ли; не зна ју ни где је. Ти сам 
још ни шта ни си ре као, а он већ да, оно нај бит ни је. „Па да”, ка жеш 
нај зад, „по след њи пут не где у апри лу. Из трам ва ја, ишао је ули цом, 
дру гом стра ном... Али то вас не за ни ма.” По диг неш ча ши цу. Да кле 
пи та ју о ње му, јер не зна ју. „Жи ве ли.”

Од гур не здра ви цу као гра ну ко ја му сме та на пу ту. „Не би сте 
ни по ве ро ва ли шта нас све за ни ма.” Да, он та ко го во ри: ми; ти ме 
ми је сна жан, са мо у ве рен, мо же да су бо том по под не сед не за сто 
у Де ме нов ској до ли ни са не по зна тим чо ве ком, да му гле да упр то 
у очи (тај са мо уси ље но „про дор ни” по глед са да по ма ло сме шан) 
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и да ка же: „То оста ви те на ма.” Уза луд ћеш се окре та ти, дру ге две 
сто ли це су пра зне, а ни за оста лим сто ло ви ма на те ра си не се ди 
ни ко с ким би мо гао на ћи за јед нич ког име ни те ља (се де та мо, са свим 
на кра ју, две ста ри је да ме у блу за ма на цве ти ће и пи шу раз глед ни
це); то је са мо на чин го во ра: ми. Оста ви те то на ма. А те би то са 
тво јим веч ним ја, ја, ја, те би то, ра зу мљи во, иде на ку рац. Ње му 
би то мир но пре пу стио, ако има хра бро сти, али њи ма?

„До бро”, ка жеш са без о бра зном пред у сре тљи во шћу, „би ло је 
то у Бра ти сла ви на ули ци Че хо сло вач ке ар ми је, ја сам се во зио у 
трој ци, ста јао сам са свим по за ди... ве ћи ном у трам ва ју сто јим. 
Ста јао сам код зад њих вра та, али гле дао сам на су пр от ну стра ну, 
ви ше ни не знам за што, упра во смо скре ну ли са тр га, и та мо од мах 
иза цве ћа ре, где је она цр ква, Све ти Ла ди слав? Та мо сам га опа зио. 
Ишао је у прав цу тр га. И он да шта? За ни ма вас то?”

„Да ље, да ље”, ре че не стр пљи во, као да те гр ди за глу по пи та ње.
„Да ље”, и овај гу тљај из ча ши це спа да у ја ча ње на пе то сти, 

„трам вај је на рав ни ни убр зао, и отад га ни сам ви део.”
„Ка же те да сте до бри при ја те љи, а он да же ли те да вам по ве

ру јем да...”
„Од лич ни.”
„Шта?”
„Ре као сам да смо од лич ни при ја те љи. Упра во то ме слу же од

лич ни при ја те љи да не мо ра ју стал но да се ви ђа ју, да то у ства ри 
ни је ни бит но: го ди ну? Две го ди не?” А он да још ве ли ко ду шно до
даш на ра во у че ни је: „Упра во то је за од лич не при ја те ље ти пич но.”

„Па”, од го во ри ти стр пљи во, без раз дра же но сти, јер са мо он зна 
ка мо овај раз го вор кре ће, јер он по зна је (има ју та кву реч) мар шру ту, 
„при ја тељ ство са да, при ја тељ ство уоп ште, оста ви мо то по стра ни. 
Нас”, (нас!) „за ни ма са мо је дан кон крет ни при ја тељ, Хру шко вич.”

Усред сре ђе но кли маш, ру ком зо веш ко но ба ра и он да са мо у 
по ла гла са, као да ни ког не ћеш да уз не ми ра ваш, ка жеш му: „Две 
вот ке.” Од ула за у пе ћи ну већ хр ли гру па, на сун цу од јед ном сви
ма се вра тио глас и та квим од на глог олак ша ња огру бе лим, са да 
се над ви ку ју: врап ци. Ја ви ла се, као што и би ва по сле ду шев ног 
на по ра, уо би ча је ни ужи так, мо ра ју да се ома ме, сти ша ју ба рем на
по ли тан ком, ба рем раз ре ђе ним (дру ги да нас не ма ју) со ком од ма
ли на; или у на пад ма сов ног по де ти ње ња сла до ле дом? Они нај му
шки ји му шкар ци већ уз гла сно ку ку ри ка ње за у зи ма ју сто ло ве на 
те ра си, при род но, оне нај бо ље, на сун цу (а да ли је то бит но што 
са да у по ла шест сун це већ са мо ла је, али не ује да) или, шта ја знам, 
на при мер у за ве три ни – на ћи ће већ чи ме ће тај свој сто по хва ли ти, 
ши ро ке ру ке по ру чу ју вот ку или кле ко ва чу (ала ће то да бу де успо
ме на! ка ко смо на здра ви ли ов де са мо да оми ри ше мо и на пи ли се 
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ко ћу ски је та мо), а ста ри ји брач ни па ро ви, ко ји су већ са жи во том 
скло пи ли крх ко при мир је, ула зе рав но у ре сто ран. На кра ју те ра
сом ће про ћи круп ни ће лав ко, за тап ше и по ка же на сат: „По што ва
ни, за два де сет ми ну та од ла зи мо!”

„То је она ва ша гру па”, ре че ти мла дић. „Ако же ли те да скок
не те...”

„Не тре ба.” Још и од мах неш ру ком, као, то је сит ни ца, као, 
због ње га пред у сре тљи во... „Не из гле да баш да им се ја ко фо то гра
фи ше.”

Клим не, ко зна че му; мо жда би то тре ба ло да бу де за хвал ност. 
„Ко ли ко гру па има те ов де днев но от при ли ке?” пи та уч ти во.

„Ни је увек исто”, ка жеш, „пет на ест? два де сет?” и тог тре на 
при ме тиш да на те ра су по след њи и у прат њи про ждр љи ве ту рист
ки ње (ле пе, на рав но, оне ру жне ће уза луд би ти про ждр љи ве) до ла
зи Фе ро. Фе ро је, то га се се ћам, во дич, али да је брат Пи ле та, то је 
за ме не но вост – о Пи ле ту про шле го ди не још ни је би ло ни гла са. 
От кри ће ово го ди шње се зо не. Па до бро, при ме тиш га и од мах по
зо веш: „Фе ро!” До ђе по ла ко, не вољ но, још се окре не за ту рист ки
њом ко ја му од го во ри већ ле ђи ма у вра ти ма.

„Овај при ја тељ”, ка жеш му, „хтео би да зна ко ли ко гру па до
ла зи ова мо.” А при ја те љу опет, уме сто пред ста вља ња: „Ово је наш 
во дич, ра ди ов де сва ке се зо не, ко ли ко већ, Фе ро?”

Фе ро је си ро че. И то је за ме не но вост и не знам за што то 
уоп ште по ми ња ти, ка кву то има уло гу, али на пи сао си то, не што 
је да кле те би зна чи ло. Си ро че, ка ква ста рин ска реч! Ми слио сам 
да смо са ис ко ри шћа ва њем ис ко ре ни ли и си ро чад. Али те би је то, 
ако до бро по га ђам, псов ка. Али ни шта, Фе ро и Пи ле су да кле си
ро чи ћи, а Фе ро са да из не на ђен по сма тра твог су се да, јер о ње му 
пре ма ме ри фан та зи је мо же да се по ми сли сва шта, са мо не то да 
га за ни ма ко ли ко гру па по се ти Де ме нов ске пе ћи не. По сма тра, а 
по што си ти по ста вио пи та ње, још ду же се дво у ми са од го во ром, 
да се не би учи ни ло да ти је пот чи њен.

„Че твр та го ди на”, ре че нај зад и ви ше ње га но те бе пи та: „Но
ви нар?”

„Ре ци мо”, од го во риш нео д ре ђе но, и то је по но во ши ро ко груд 
гест, или ти се игра сви ђа и не ћеш ни ко га да укљу чу јеш у њу? Али 
Фе ру је то до вољ но.

„Го ди шње ов де има мо”, и већ из вла чи сто ли цу (уз дах не чак 
од на по ра, си ро че, а но ге за тан др чу као пне у мат ска бу ши ли ца, 
„има мо ов де две ста пе де сет хи ља да по се ти ла ца.” Опет да кле јед но 
ми, али ако се онај њи ме раз ма хи вао, овај се иза ње га шћу ћу рио. 
Две ста пе де сет хи ља да! Па, мо же му се ве ро ва ти, јер са мо по на вља 
по дат ке из тек ста за во ди че. „Пе ћи на Сло бо де”, до да је ма ло ка сни
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је, јер (у сво јој на ив но сти? Или је то јед но став но глу пост?) ћу та ње 
об ја шња ва као знак ин те ре со ва ња, „је нај леп ша и нај по се ће ни ја 
пе ћи на у Сло вач кој.” По гле да ла ко вер но твог су се да, ка кав је то 
на ње га оста ви ло ути сак. Не при ме тан, али Фе ро се ти ме не да збу
ни ти. „Бо гат ством и бо ја ма ка пљи пре ва зи ла зи све по зна ти је европ
ске пе ћи не. Цео ком плекс пе ћи на је дуг чак два на ест ки ло ме та ра.”

Фе ро, очи то, у ове ре че ни це уно си не ку ужур ба ну нео д ло жност, 
као да го во ри о ду бо ком лич ном до жи вља ју. Два на ест ки ло ме та ра! 
Кад то из го во ри, чо век ско ро да но га ма на сла ђу је сва ки ме тар. Као 
да их је све про шао бо со ног, са вре ћом це мен та на ле ђи ма. „Зма
је ва ле де на пе ћи на је нај ста ри ја ле де на пе ћи на у сред њој Евро пи. 
По зна та је би ла већ у три на е стом ве ку.”

 „За ни мљи во”, ре че од јед ном мла дић и ста ви Фе ру ру ку на 
ра ме. То је, кад је ова ко гле даш, здра ва, чвр ста, пре пла ну ла ру ка. 
„А са да нас оста ви те ма ло са ме, же ли мо да по при ча мо”, и опет је 
ту она па у за, она ње го ва, „о при ват ним ства ри ма!” Он да већ са мо 
ћут ке че ка, и не мо ра че ка ти ду го: Фе ро од мах не си гур но уста не 
(ди же су се до ву ру ку на ра ме ну као те шко бре ме, док са ма не скли
зне), сав сму шен ре че: „До ви ђе ња”, и од ла зи.

По сма трај мо га, за што не: па та ко и ко ра ча, са да, кад је већ 
ма ло да ље, по ла ко и из во ђач ки, као да ко ра ча за не ко га, пред не
ким.. Још и с ле ђа је леп, али у гу стој ко си као да има јед ну ко вр џу 
ви ше. Не знаш ка ко да је на зо веш; нај зад ти мо жда да, али ја не. 
На тре ну так, при ли ком тог њи ха ња у хо ду, чи ни се да же ли да 
са зри у ча роб ну же ну. На рав но, то ни је исти на: ода кле у ме ни то
ли ко жу чи?

„То нам ствар но ни је би ло по треб но”, ре че твој су сед и мах не 
гла вом пре ма Фе ру, „овај ин тер ме цо. Уза луд но гу бље ње вре ме на, 
мог и ва шег?” Ин тер ме цо да кле! Ви ди, ви ди, ка кав ин те лек ту а лац! 
Пад не ти на ум, али са мо кра јич ком ми сли, да би то Фе ру био до бар 
на ди мак. Исто вре ме но пр ви пут и од мах ве о ма оштро бу деш све
стан да на сто лу сто је две ча ши це вот ке од по ла де ци; ко зна от кад.

„Ме ни до вре ме на ни је ста ло”, ка жеш раз ме тљи во, „са да већ. 
Ов де ио на ко не ма шта да се ра ди. Ра ди је по пиј мо. Жи ве ли.” Го
во риш то са мо та ко на су ми це, без о бра зно, без на де, али мла дић 
за чу до од мах ухва ти ча ши цу. „Ех”, ка же и то је та кво ду бо ко ех 
иза ко јег мо же да се кри је би ло шта, и ви шак сто мач не ки се ли не. 
Обо ји ца гуц не те, је дан на су прот дру гог као у огле да лу. Он, бар 
се та ко чи ни, пи је са ве ћим апе ти том, и због то га га на тре ну так 
во лиш. Ин тер ме цо! по но во ти сев не кроз гла ву.

„Не мој те ми сли ти”, ре че мла дић и ста ви ча ши цу при лич но 
да ле ко, као да се пла ши да ће му упа сти у реч, „зна мо и о ва ма, 
ка ко да не. Са мо то је дру го по гла вље. Са да нам је ста ло до ва шег 



601

при ја те ља, Хру шко ви ча, и без око ли ша ња ћу вам ре ћи шта о ње му 
же ли мо да зна мо: све. А без око ли ша ва ња вам ка жем, не мој те ни 
по ку ша ва ти не ке три ко ве, јер ни не слу ти те шта већ све зна мо.”

То је не ка кав нер во зни го вор, по ма ло се већ сти диш због свог 
су се да. А по ма ло ти је, на рав но, и сме шно.

„Ја сна ствар”, ка жеш и си гур но сти ра ди скри јеш усне иза ча
ши це. „Же ли те зна ти све, јер све већ зна те.”

Али ви ше се ни је са вла дао. Не ре че ни шта, за тре ну так, са мо 
гле да по стран це, у шу му. Мо жда је љу би тељ при ро де. Има и та квих. 
Ва здух је сад, пре мра ка, би стар. За хлад не ло је. Гру па је већ оти шла. 
Кроз отво ре на вра та ре сто ра на угле даш Фе рин цр ве ни џем пер.

„Још јед ном”, ка жеш кел не ру, „и не ке ци га ре те са фил те ром.” 
Су сед вас не при ме ћу је, а мо жда се са мо та ко пра ви.

„На пра вио је озбиљ ну гре шку”, ре че од јед ном, и та ко пре ста
неш да пра тиш кел не ра ко ји ску пља по след ње стол ња ке, и по но во 
се окре неш пре ма ње му. „Ве о ма озбиљ ну гре шку, али мо жда још 
мо же да се ис пра ви. Док ни је ка сно.”

Па жљи во му клим неш и че каш, али че каш уза луд. У ду ху се 
сме шиш, и кла ди мо се да ћу по го ди ти шта ми слиш: На пра ви ти 
гре шку, то та ко ли чи на Кар чи ја. А кад већ гре шку, он да од мах 
озбиљ ну. То је сав он! Цео ње гов жи вот је јед на ве ли ка гре шка.

„Спо так нуо се”, по на вља мла дић и по гле да те с но вом на дом, 
„ру жно.” Да, то је Ка р чи, по то ме га по зна јеш. Сто, хи ља ду дру гих 
ће се спо та ћи ле по. Кар чи? Гле дај га са мо!

„Па зна те ви о че му се ра ди.” И још увек те та ко гле да... ско
ро мо ле ћи во. Не рек неш ни да, ни не. „Ов де вас је по се тио.” Опет 
не пи та гла сом, са мо очи ма. Тре ба ло би не што ре ћи, слег неш да
кле ра ме ни ма. „Већ сам вам ре као.” Не за зву чи то баш убе дљи во, 
а та ко си хтео. Без ре чи узмеш од кел не ра ча ши це и ци га ре те. То 
су Олим пи је. Бед не ци га ре те, али ваљ да ће да по слу же свр си. Дру
гу ча ши цу ста виш са мо она ко нео д ре ђе но на сре ди ну сто ла, по ред 
пе пе ља ре.

„Ако бу де те још не што хте ли”, ре че ти ко но бар, „уђи те уну
тра. Ов де ви ше не по слу жу је мо.” И оде. Твој су сед по гле да на сат.

„Ста ну је те та мо пра во?” пи та. „Где?” По ка жеш гла вом пре ма 
брв на ри. „Мо же мо ићи да та мо по гле да мо?”

„Мо же мо”, и пру жиш му ку ти ју, „са мо да пла тим. За па ли те 
до тле. Ја сам са мо при год ни пу шач, уз пи ће... Од мах иде мо.”

„Не тре ба”, ре че и ствар но узме ци га ре ту, од не куд чак из ву
че упа љач. „Ов де да кле ни је, ка же те? А ку да је ишао?” От пух не 
дим и ра до зна ло те по гле да. „Чуј те, све то не ма сми сла. У овој, да 
та ко ка жем, ин тим ној сре ди ни...” Од мах по ка же и ру ком ко ја је то 
сре ди на, али тај гест је у сво јој рас те гљи во сти по ма ло нео д ре ђен, 
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и та ко ни си са свим си гу ран да ли го во ри о про сто ру из ме ђу три 
окол не пла ни не, или о про сто ру из ме ђу пла ни нар ске ку ће и брв
на ра. „Не мо же ов де ни шта да се пре ћу ти. До вољ но је ре ци мо кад 
пи там оног ва шег во ди ча, по ста вим му дватри пи тањ ца...” Уч ти во 
му кли маш: на рав но, то је стра шно јед но став но. У ова квој ин тим
ној сре ди ни.

„Не ка ко сте ми по зна ти”, ка жеш нај зад. „Ни смо се већ не где 
ви де ли? Та ква бра ти слав ска фа ца, оне куд вас се се ћам.” А ово це
ним, тај де таљ, тај та ко ре ћи ге ни јал ни без о бра злук. „Ни сте ли се 
игра ли у пар ку на Ја ку бо вом тр гу?” Уста неш. „Хај де да сед не мо 
уну тра, ов де је већ хлад но.”

Не бо је још све тло, али да је ви ше вре ме на на шао би на ње му 
пр ву зве зду. Идеш на пред и у ру ка ма но сиш ча ши це. Мла дић ти 
отво ри вра та, са че ка и по но во их за то бом за тво ри. Из гле да да је 
у ње му до шло до не ке про ме не.

„Па до бро”, го во ри и освр ће се по ре сто ра ну. Ни је то ни ре
сто ран. Ви ше пла ни нар ски дом. На сто ло ви ма су бе ли стол ња ци, 
зи до ви су др ве ни. Нај зад, ко ме је до то га ста ло: ме ни не, ни те би, 
ње му уоп ште не. Ио на ко ће сва ки од нас за пам ти ти не што дру го. 
Кли ма њем гла вом по здра вљаш при ја те ље из Пла ни нар ске слу жбе. 
По ред бар ског шан ка се де не мач ки ту ри сти; мо жда и ни је бар ски, 
али шанк си гур но је сте. Вас дво ји ца се да те у ћо шак.

„До бро”, по на вља твој су сед, још јед но два пу та се про ме шко
љи на сто ли ци и он да већ по сма тра, „ре ци мо да ни је био ов де, да 
ви ни шта не зна те, и та ко да ље. По гле дај мо ствар ова ко: ре ци мо 
да је ваш при ја тељ не што украо, от кри ли су га и же ли да се са кри
је. Где би ишао? По ва ма?”

„Шта је украо?” пи таш се. Да ли би Кар чи узео не што вред но? 
Па, успеш то да за ми слиш, али је два. Са ве ли ким на по ром. А оно што 
би би ло вред но за Кар чи ја, те шко да би има ло вред ност за дру ге.

„Би ло шта. То ни је бит но.” Мла дић не раз ми шља ју ћи из ву че 
из ку ти је сле де ћу ци га ре ту, при ти сне је ме ђу пр сти ма и упа ли.

„Али бит но је”, ка жеш и исто вре ме но бла го од мах неш гла
вом, јер је пред вра та ста ло Пи ле и очи ма лу та из ме ђу сто ло ва. 
„Као пр во, Хру шко вич не кра де, нор мал но, та ко да би то мо ра ло 
да бу де не што по себ но. И као дру го, ако би украо на при мер сли ку, 
ве ро ват но би с њом ишао на дру го ме сто не го кад би украо ау то.”

Још увек по сма траш Пи ле, и та ко ни не при ме тиш да су се 
на сто лу по ја ви ле но ве ча ши це, или су то мо жда оне исте, са мо 
са да већ пу не. Ти их ни си по ру чи вао, мо рао их је да кле по ру чи ти 
су сед. Ова кав раз вој те об ра ду је.

„Па до бро”, ка же мла дић и гур не ча ши цу по сто лу та ко же сто
ко да су се на стол ња ку по ја ви ли на бо ри, „ре ци мо да то ни је био 
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до бар при мер. Крао – ни је крао, то ни је бит но, јед но став но хо ће 
да се са кри је. Где ће да иде?”

„Пред ки ме” и стр пљи во му се на сме шиш, „хо ће да се са кри је?”
„Хо ће да се са кри је, јед но став но”, ка же твој са бе сед ник већ 

по ма ло раз дра жен. Је сте раз дра жен, то знам, али раз ми шљам по 
че му ћеш то за кљу чи ти. По гла су си гур но не, стал но го во ри ти хо, 
као да у на руч ју др жи усну ло де те. Ша пу ће уза луд, јер и кад би 
де те спа ва ло, већ одав но би га про бу ди ли Нем ци ко ји пе ва ју пла
вим оши ша ним гла со ви ма. Очи то ће у пла ни нар ском до му но ћи ти.

„Пффф”, слег неш ра ме ни ма и от пи јеш вот ке. „Не мам пој ма.”
„Он да ни шта.” Су сед то го во ри не ка ко чак већ ту жно, са ми

ло сно, а ме ђу ре чи ма са мо та ко без вољ но и не за ин те ре со ва но са
спе у се це лу ча ши цу. „Ми слио сам да ће те ваљ да хте ти да му по
мог не те, Хру шко ви чу, пре но што упад не у ве ли ка гов на. Кад не, 
он да не. Ићи ће мо он да на то на твр ђи на чин. Са да ће то већ да бо ли. 
Вас, на рав но, не, са мо ва шег, ка ко ка же те, од лич ног при ја те ља. 
Та ко сте ре кли, зар не?”

„Да”, сло жиш се са осме хом, „има те до бро пам ће ње. А за Хру
шко ви ча се ја не бо јим, кад из во ди, не ка ма ња лек ци ја му не ће 
на шко ди ти. Игра ти се жму р ке! То су иде је!” Али не же лиш са тим 
дра же њем да идеш у крај ност. Обо ји ца сте већ по ма ло при пи ти, 
али она ко на бу дан на чин; то је онај див ни тре ну так пи јан ства кад 
се чо ве ку чи ни да је у вр хун ској фор ми, а ни је чак ни у не кој ве ћој 
за блу ди. Да, ако вас за ми шљам: по сма тра те се пре ко сто ла са пра
зним ча ши ца ма од по ла де ци чак са не ка квим чи стим не при ја тељ
ским раз у ме ва њем, и ја сно ти је да ако тре ба да оста не, мо раш му 
не што са да по ту ри ти.

„Има дру га ра у Пра гу”, ка жеш од јед ном озбиљ но. „Бра та од 
стри ца, у ства ри. Кад би хтео да се са кри је...”

„До бро из ми шље но”, ре че на то су сед. „У Пра гу, јел да? За што 
не од мах у Хе бу? Или у Де чи ну?”

„Он та мо у Пра гу сви ра у сим фо ниј ском ор ке стру, тај брат од 
стри ца. То мо жда не зна те. На кла ри не ту.” Ис пи јеш до дна и од гур
неш сто ли цу. „Мо ме нат, са мо да скок нем у кло зет, од мах се вра ћам.”

То је ри зик, али не из бе жан. Ра чу наш с ти ме да си га за ин те
ре со вао. На пу ту пре ма пул ту даш ба р ме ну апа рат: „Са криј ми 
то”, и он да се обра тиш кел не ру из Ле хо те.

„Слу шај”, ка жеш и си гур но сти ра ди га ухва тиш за ре вер; кра
јич ком ока при то ме ви диш да те твој са го вор ник пра ти по гле дом, 
„до не си нам још две вот ке”, по диг неш два пр ста и он да по ка жеш 
ру ком, „та мо за тај сто”, ти ге сто ви би тре ба ло да бу ду и из да љи
не ра зу мљи ви, „и бр зо ми још ка жи кад иде по след њи ау то бус. У 
је да на ест? Је да на ест и де сет? Он да две вот ке, до бро?”
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Он да се већ окре неш, јер с дру ге стра не за ру кав те ву че Пи ле. 
Ствар но, где је до сад би ла? Обо ји ца смо је за бо ра ви ли. „Ко је то 
та мо с то бом?” То је глу по жен ско пи та ње – или деч је? „Фе ро ка же...” 
Али за то већ ствар но не маш вре ме на. „По сле, Пи ле, по сле”, ка жеш 
и ко нач но идеш у кло зет да спо јиш при јат но са ко ри сним.

Да, ако тре ба да бу дем искрен, ра дио бих го во рио о Пи ле ту, 
о том див ном про ждр љи вом уз ра сту кад нам се чи ни да смо без
гра нич ни... То је, на рав но, са мо ма гла на ста клу, врућ дах, би ће од 
то га тек не ко ли ко ка пљи ца, а ни про вид не не ће би ти. Али не у год
но ми је што та де вој ка са мо она ко ту ма ра на иви ци тво је – или 
ма кар и мо је – при че, спо ред на... Ни си са њом ни спа вао, знам; пи сао 
си ми. Као да је упра во то би ло зна чај но! По љу био си је кад ти 
пр ви пут опра ла ко шу љу; хтео си у ли це, али она је при ти сла усне. 
То плосла не? Ка ква је то пра вич ност, би ти Пи ле у тво јој, Кар чи
је вој при чи, ста ја ти су бо том уве че у осам, у де вет по ред шан ка у 
пла нин ском хо те лу по ред Пе ћи не сло бо де, од јед ном са ма... Не 
из др жиш ду го у том кло зе ту (тек што по но во отво риш вра та, као 
на про ма ји ста неш у стру ји гла сног, се би са мом не слич ног пе ва ња), 
али то је до вољ но: од мах при ме тиш... При ме тиш? Од мах? Ни је 
бит но. Све то је већ дав но би ло. Мо ре је ве ли ко. Сид неј та ко ђе. 
Жи во ту, ако та ко не што по сто ји, јед но це ло, за јед нич ко, жи во ту 
смо сви исто зна чај ни. Кад о те би не ка жем: тај се зо нац из Бра ти
сла ве, с ко јим пра вом кел не ра зо вем се зо нац из Ле хо те? Са мо ако 
то тре ба да ми се де си; ако ствар но тре ба да се де си... сва ко при по
ве да ње је се бич но, сва ка при ча по вре ђу је. Ко же ли да бу де пра ви
чан, не ка ћу ти. Са том огра дом да кле ка жем да пу тем у кло зет, у 
јед ном тре нут ку, на гло ја сном, ви диш да се Фе ро, ко ји је се део ле ђи
ма окре нут пре ма про сто ри ји, на ви со кој сто ли ци, окре нуо (је дан 
Не мац, на сме јан, за бо ра ван, не пре ста је да га др жи око ра ме на и 
под све сно се окре нуо и он), а по ред ње га сто ји, за ми шље но проу
ча ва ју ћи ци га ре ту, твој са го вор ник. Из гле да ти са да, са од сто ја ња 
и у при гу ше ној све тло сти, ве о ма млад; сви смо ве о ма мла ди у овој 
ста рој при чи. Фе ро му не што го во ри, пи ја но, јер очи жу ре, али не 
су сти жу ре чи; при ме ти те и ре че, ве о ма по ла ко и ве о ма гла сно: 
„Већ иде.” Мла дић по диг не по глед са ци га ре те, искре но, без устру
ча ва ња те по гле да, мо жда се чак и на сме ши, ре че Фе ру: „За ни мљи
во”, и кре не је дан ко рак иза те бе ка сто лу. Је дан ко рак иза те бе! 
Пла ши се ваљ да да би мо гао по бе ћи, или је то са мо уч ти вост, до 
не раз ли ко ва ња слич на жа ље њу по бе ђе ног?

„Ов де вас не во ле мно го”, ре че и ба ци још је дан по глед на 
ко ле на ко ја су не ста ла ис под стол ња ка, као да по сто ји не ки про пис 
за скла ди ште ње ко ле на ис под сто ла и он се тру дио да га по шту је, 
„зар не? Ка ко слу шам.”
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Слег неш ра ме ни ма. „Не ки да, не ки не. Нор мал но. Та ко тре ба 
да бу де. Аха, ви дим да су нам већ до не ли.” И од мах узмеш ча ши цу 
у ру ку. Су сед те сле ди.

„Али оних што вас не во ле, чи ни ми се, има ви ше.”
Го во ри као да је то не ка по бе да. По но во слег неш ра ме ни ма.
„Ни сам ов де до шао да се сви ђам. Жи ве ли.”
От пи је, али још му то не да ми ра. Као да су то ве ли ке уши за 

ко је тре ба ву ћи.
„Она ва ша при ја те љи ца, ка жу да је она, ка ко чу јем, не пу но

лет на.”
„Ка жу.”
„Па зи те!” и на сме ши се, као да ти да је не са свим зва ни чан, 

али до бро про ми шљен са вет. „Ја ши те па жљи во. Не што та кво би 
вам мо гло сло ми ти ши ју.”

„Ме ни? За што ме ни? То што је не пу но лет на је сте пр вен стве но 
њен про блем. Ми оста ли ће мо већ с ти ме не ка ко иза ћи на крај.”

„Зна те ви шта ја ми слим”, уз вра ти су сед и по ну ди те лич но 
тво јим ци га ре та ма. За тре ну так раз ми шљаш да ли је у пи та њу оби
чан без о бра злук, или је на вик нут да у сва кој си ту а ци ји пре у зи ма 
ини ци ја ти ву, а он ти се за то вре ме с раз у ме ва њем сме ши. То је 
по зајм љен осмех, осмех са жа о ком: са да се сме шим, али се мо гу 
и уо зби љи ти. „Зна те шта же лим ре ћи. Онај мо мак код шан ка, онај 
во дич, Фе ро?, тај го во ри...”

„Ах”, ка жеш и сам се бе из не на диш, кад она ко од ср ца зев неш, 
„шта тај мо же да го во ри. Не ма бог зна ка кву фан та зи ју и ов де је 
већ че твр ту го ди ну. Од до ма ћих га ви ше ни ко не слу ша.” По но во 
зев неш, са да већ на мер но, и не у па дљи во при ме тиш: „Не ти че ме 
се, али кад ова ко по сма трам ове Де де ро не, ми слим да ов де у пла
нин ском до му не ће те до би ти пре но ћи ште. Ако вам бу де по треб но, 
мо же те спа ва ти код нас у брв на ри, на сло бод ном кре ве ту”, на сме
шиш се, „на Хру шко ви че вом, тај ће си гур но би ти сло бо дан.”

„Не, не”, ре че мла дић бр зо и сум њи во те од ме ри, „ја ћу се 
сна ћи, не бри ни те.” За тре ну так ћу ти и мр го ди се на те бе као на 
не ста шно де те. „Оно са Хру шко ви че вим кре ве том”, про го во ри на
по кон, „то је би ла, на рав но, са мо ша ла.” 

„На рав но.” На сме шиш му се, а у ду ху раз ми шљаш да ли да 
на кра ју, док још мо жеш, по ку шаш ра зу ман го вор. Поч неш и ре
че ни це да са ста вљаш, она кве као што су ме ђу му шкар ци ма, као: 
ви ди те, не знам, ко сте, да ли сте ствар но из без бед но сти, или не, 
за бо ле ме за то, али из све га то га што сте ов де бун ца ли сам схва
тио да се Кар чи Хру шко вич спре ма не што да ура ди, а ви би сте 
хте ли да га у то ме спре чи те. Па, ако ствар но же ли те не што да пред
у пре ди те, мо ра те ми нај пре ре ћи шта по ва ма тај Хру шко вич на ме
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ра ва, а ја ћу вам по нај бо љој све сти и са ве сти или по мо ћи, или не. 
Не што у том ду ху, али још пре но што за вр шиш, већ ти је це ла 
иде ја сме шна: та ква бу да ла шти ма! То је мо гло па сти на ум упра во 
Кар чи ју!

А шта за то вре ме твој при ја тељ пла ву шан са за ли за ном ко сом? 
Као да се од те бе за ра зио, сме ши се и он и очи то же ли не што да 
ка же, јер је отво рио уста, али тог тре нут ка га пре ки не глас: „Гу че
те, гу че те?”

Од у преш се и по ку шаш тај по зна ти глас да оте раш не хај но шћу, 
и не ки дру ги пут би ти то мо жда и ус пе ло, али да нас је Фе ро по пио 
су ви ше; осим то га те не гле да, јер ма да је под га сом, не ма га опет 
то ли ко да ти се су прот ста ви ма кар по гле дом.

„Гу гу ка ти, то он зна”, го во ри са да већ са свим окре нут тво ме 
су се ду и исто вре ме но из вла чи сто ли цу (овог пу та му ни је по тре
бан то ли ки на пор, али ио на ко се ма ло за те ту ра). „У то ме је он мај
стор. За гу гу че, а де вој ка, кад је глу па, од мах... Ве ли ка фра јер чи на.” 
Сме ши се глу по и слат ко: ако би ти ре чи по ста ле опо ре, тим осме
хом ће се из њих по ву ћи. Знао би да од би јеш Фе ра, а не би мо рао 
да по диг неш ни глас, ка мо ли ру ку, али на кон крат ког раз ми шља
ња од лу чиш да то не ћеш ура ди ти, јер ти, ма кар и ова кав, мо же 
би ти од ко ри сти. Ра ди је се пра виш да га не ви диш да не би мо рао 
ре а го ва ти.

Глу по сти, знам сам, са ме глу по сти. Фе ро има, ако до бро пам
тим, на ле вој над лак ти ци ис те то ви ра ну ви ју га ву му њу? Две по ред 
се бе? Ње му до то га и ни је мно го ста ло, са мо се сти део ре ћи не кад 
су се дру ги те то ви ра ли. „Гу гу че?” још увек го во ри твом са бе сед
ни ку. „А да је оже њен, то вам је та ко ђе од гу гу тао? У Бра ти сла ви? 
Да има же ну? Ти ме се ни је по хва лио?”

Не хо ти це се на сме шиш. Ти, а оже њен! Али да, ре као си јед ном 
у ша ли Фе ру: „Не мој да се пла шиш, ја ти Пи ле не ћу од ве сти, ја 
сам оже њен.” Да ли си крив што је по ве ро вао? Са да ти се све чи ни 
не ка ко за бав но; су бот ње ве че у Де ме нов ској до ли ни, на по љу је 
за хлад не ло и на про зо ре па да сму ше на, де мент на ро са. Пе ва чић 
Не мац код сто ла пре ко (да, са мо Не мац мо же, са мо Не мац зна осе
ћај но да пе ва пе сму за ма рш, пе сму пу ну мар шов ског осе ћа ња, љу
ба ви пре ма мар шу) има сре бр ни зуб, или је мо жда, шта ти знаш, од 
ка ла ја. Не мац! То је упра во опа сност ту ђи не што је је дин стве ни 
Ханс, Рај нер или Ка рл од јед ном про ме ни у Нем ца, а про тив то га 
не мо же ни пр стом да мрд не. Ка ко би ти би ло кад би те на зва ли 
Сло вак, а још би ми сли ли да су те до бро по го ди ли?

„Не, ни је се по хва лио”, го во ри твој су сед (да ли је мо гу ће да 
тек са да?). „Али, исти не ра ди, то ме ни не за ни ма.”
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„А кад је та де вој ка, она глу па, кад је слу чај но још ма ло лет
на? Ни то вас не за ни ма?”

„На пи ши те при ја ву”, ре че наш мо мак и по гла су се по зна је 
да га то ствар но не за ни ма, „не ка се ствар че сти то ис пи та. Ја...” 
уме сто ре че ни це са мо слег не ра ме ни ма.

Са да је све то већ, ба рем та ко за ми шљам, не ка ко спо ри је, раз
вла чи се као пљу вач ка; по зна јем оне тре нут ке кад сва ки већ има 
сво ју те му, сво ју вла сти ту, не где уну тар; сва ки има вла сти ти осмех
чић, ме та о смех, па мет ни ји од свих, вла сти ти ши ро ки гест ко јим 
оста ле гу ра са бе лог стол ња ка. Да је од не куд, иза не чи јих ле ђа, 
из ро ни ло Пи ле? КДЕ СА ВЗА ЛО, ТУ СА ВЗА ЛО? „Да ли сам те 
мо ли ла?” ре че Фе ру, а кад јој не по све ти па жњу, још га и уда ри по 
ле ђи ма; то је са мо та кав ма ле ни уда р чић, ла ган као уз дах. „Пи ја не 
ре чи? Да ме не раз вла чиш код сто ла?” Дру ги уда рац је већ гла сни
ји, Фе ро ско чи, као да за тре ну так са уда р цем ре зо ну је. „Ти би већ 
дав но тре ба ло да спа ваш”, ре че пре ко ра ме на и у гла су му је не ка 
не стро га стро го ћа, стро го ћа ко ја се би са мој не ве ру је, „ко ли ко је 
са ти? Од мах да си у кре ве ту.” Пи ле уме сто од го во ра при ву че сто
ли цу од су сед ног сто ла, по ку ша ва да је про гу ра из ме ђу оста лих, 
нај зад сед не Фе ру иза ле ђа. „Не мој да си сме шан, мо лим те.” Као 
не ка да ма: Не мој да си сме шан.

Пра тиш их, али од сут но, и твој пла ви при ја тељ се стр пљи во 
сме ши, као да ми сли на дру го. „Он мо жда ни ни је”, ре че од јед ном 
ти хо и тре ба ти ма ло вре ме на да схва тиш да го во ри о Кар чи ју, 
„мо жда о це лој ства ри ни је јед но став но до кра ја раз ми слио, ни је 
по ми слио на по сле ди це... Али где то жи ви?” го во ри већ са не ка квим 
бо лом, са по ти ски ва ним оча јем: ови ама те ри! „Ни је то не ка деч ја 
игра, а и да је сте, сва ка игра има не ка пра ви ла. То се јед но став но 
не мо же, из го ва ра ти се на за бу ну... да, пар дон! Кад јед ном по ву чеш 
фи гу ру он да је ка сно да ви чеш: Јој, пар дон!” Чуд но то зву чи из ње
го вих уста, па р дон, као да је та реч не ко стра но те ло ко је тре ба 
ис пљу ну ти. „Кад не ко не зна шта хо ће... Не под но сим та кве љу де.” 
По диг не ча ши цу а за тре ну так гле да ка ко му дрх ти ру ка; ис пру жи 
је да ле ко од се бе, он да са ви је у лак ту, нај зад спу сти на сто. Ни је 
се на пио. „Та кви љу ди не би тре ба ло да по сто је. На све ту би би ло 
мно го ма ње збр ка. Ево ти, узми”, гу р не ча ши цу Пи ле ту, а Фе ру, 
ко ји је по чео не сто да при го ва ра, ре че: „Ти ћу ти.” Не при ча пи ја но, 
а опет, оно обра ћа ње са ти... Об ра ду јеш се. Од мах за тим са ти се 
обра ти и те би: „Не мој да ми слиш, то ни је про блем, тај твој Хру
шко вич. Ре ши ли смо већ друк чи је. Ојо јој! До бро, да кле ов де ни је 
био. Ни је ту. Не ка бу де по тво ме, што се ме не ти че. Ми ће мо га про
на ћи, не мој да бри неш. То је сит ни ца.” Стал но го во ри ти хо, и ако 
се ње го вом гла су мо же ве ро ва ти, не хва ли ше се.



608

„То је она тво ја се стра?” окре не се од јед ном Фе ру и по сма тра 
Пи ле као да га ни кад ни је ви део. „При ја ло?” пи та га.

„Не пи јем”, уз вра ти Пи ле и ствар но: ча ши ца сто ји не дир ну
та на иви ци сто ла. То је не ка ква де во јач ка пред ста ва о вер но сти, 
кад не мо же у дру гом, ба рем у ово ме; јер знам, пи сао си, ка ко сте 
у по не де љак би ли за јед но да ку пи те не што у Ми ку ла шу, и док сте 
че ка ли ау то бус, по звао си је у ка фа ну пре ко пу та ста ни це. Та да 
сте пи ли кле ко ва чу. Ни шта то ни је, са мо два од по ла де ци на пр ља
вом пла стич ном сто лу, а Пи ле ту од то га оста не ка кав тре ну так; за 
се ћа ње, све у ње му зра чи, још и пољ ски пут ко ји кроз ши праж је 
иза ка фа не во ди пре ма ка сар на ма по ред ре ке Вах... Да, бо ље би 
би ло при ча ти о Пи ле ту, а твој ком ши ја о ње му и го во ри.

„Се стра”, ка же Фе ри, „та ко бих му јед ну ода ла мио, да сам на 
твом ме сту. Кад јој не да ми ра. Са мо лу пе таш и лу пе таш... Ода ла ми 
га! и го то во”, ре че са ис кри вље ним, убо га ље ним осме хом. „Где 
то жи ве?” го во ри већ опет те би, ти хо, не схва та ју ћи. „У ка квом 
све ту? Кад би то би ла мо ја се стра”, гу р не Фе ра лак том, „ка жем 
кад би то би ла мо ја се стра...”

„Оста ви га”, про го во риш, „он је си ро че.” Ка ко сте јеф ти но су
ро ви! Али у пра ву си, Фе ро је си ро че већ пет на ест го ди на и за бо
ра вља да ни Ши р ли Темпл ни је до ве ка мо гла да глу ми де вој чи це.

Ствар но, она ка фа на пре ко пу та ста ни це... за што ме уз не ми
ра ва? По звао си Пи ле на кле ко ва чу. Мо жда си јој чак по ну дио 
ци га ре ту? Знам да не пу шиш, са мо она ко, кад је при ли ка. Али 
ре ци мо, да би то би ло са свим у сти лу, ре ци мо да си у из не над ном 
на дах ну ћу ку пио ку ти ју мен тол ци га ре та? За че тр де сет че ти ри 
кру не, у пру га стој ку ти ји, до по ло ви не зе ле ној, од по ло ви не бе лој? 
Ви диш, још пам тим. А она та мо се ди, ти хо, озбиљ но, не спрет но 
др жи ци га ре ту, по сма тра те, с вре ме на на вре ме све ча но по ву че, 
не удах не, бри жљи во ску пи усне, као да је упра во то нај ва жни је, 
он да гла сно из дах не, сна жно, као да не што ис пљу ва ва; ве о ма оба
зри во, али ипак ра до зна ло по ква си усне у кле ко ва чи, и све вре ме 
ми сли: ствар но. Са да ствар но је сам. Не опа жа се бе, се бе је за бо ра
ви ла; опа жа све ства ри око ло, де бе лу об ру бље ну ча ши цу у ко јој 
се пре ла ма све тлост, цр ве ну пле ха ну пе пе ља ру са ки ка стом хај дуч
ком гла вом и нат пи сом Сло вач ка фа бри ка ал ко хол них пи ћа и кон
зер ви Лип тов ски Ми ку лаш, мр ша вог бар ме на у пр ља вом ман ти лу, 
зве кет та њи ра у са ли за ру ча ва ње на дру гој стра ни ход ни ка, цр не 
ола ји са не да ске, по лу сле пи про зор на стра не, до по ла скри вен не
ка квим др ве том, све те ства ри, нај пре јед ну за дру гом, са ра до сним 
ди вље њем, а он да све од јед ном; а ипак та ко по ми сли, по ми сли ова
ко: Ствар но је сам. Не, не по ми сли, осе ти. Али па зи, не мој да уо бра
жа ваш, јер то што овај тре ну так ди же, што га уз ди же, све је до да ла 
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она: искре но те ле ће ин те ре со ва ње про сти ре се око тих јед но знач
них, свр хо ви тих пред ме та (IV ка те го ри ја ре сто ра на!) не ка кав оре ол, 
и ако због то га и ни су ни ма ло леп ши, њој су је дин стве ни. То је љу бав.

Да, о Пи ле ту би тре ба ло го во ри ти, је ди но још она има на де. 
Она још и вас, ка ко та мо се ди те у том др ве ном ба ру око сто ла, гле
да са ра до сним иш че ки ва њем, ни не љу ти се, са мо на из глед што 
је раз ма тра те као ин вен тар, што је хва та те у гру бе ру ке, што њо ме 
ра ди те као дле том, што њо ме уда ра те као че ки ћем, што њо ме ку
је те гво жђе док је још вру ће, јер на кра ју кра је ва го во ри те о њој, 
а та те ма је за ни ма; по врх све га тај тре ну так је по се бан и по то ме 
што си та мо ти, што о не че му го во риш, твр до гла во и на ме тљи во, 
као да ти је до то га ствар но ста ло, а она та мо мо же да се ди, ћут ке, 
да те посмтра: ти си њен но ви. Је дин стве ни.

„По зна јем та кве љу де”, ка же ти пла ву шан гла сно и при то ме 
по сма тра Фе ра, „то су они ко ји за Бо жић пи шу Ису су, а он да су 
стра шно из не на ђе ни кад до би ју гов но. Али то им ни је до вољ но, 
раз у меш, она по у ка, већ од мах сле де ћег ју тра пи ши по но во: Дра ги 
Ису се, си гур но је до шло до не ке гре шке, али ве ру јем да је убу ду ће 
не ће би ти. Он ми сли кад ка же да је свет пра ви чан да не где се ди 
нај ви ши над зор ник и па зи да... ка ко се зо ве?, Фе ро?, да се Фе ру не 
би не што на у ди ло. Не пад не му на ум да мрд не ду пе том да ће у 
све ту до би ти са мо оно ли ко пра вич но сти ко ли ко се из бо ри... Кад му 
не ко на при мер кре сне се стру, он не ће да пр ља ру ке, ка кви, он ће 
би ти до бар и стр пљи во ће са че ка ти док не до ђе не ки ор ган и ка же: 
Ова ко да кле не! Се стре... ка ко се зо ве? Фе ри не се стре се ов де не ће 
обеш ча шћи ва ти! Раз у меш, ње му не ће па сти на ум да за што ор ган, 
да то ни је се стра ор га на, то је ње го ва се стра, за што он да не он сам... 
Не, јер ту ћи се ни је ле по, а он се ту ћи ни не зна. Се ци ме где сам 
нај та њи ако ни је та ко.”

Фе ро ћу ти, с не ве ри цом гле да ма ло те бе, он да пла ву ша на, јер 
не мо же да по ве ру је да чо век ко јег је сма трао за са ве зни ка... Али 
са да већ не мо же да из др жи, но га ма при ву че сто ли цу ду бље под 
зад њи цу, де сну ру ку лак том на сло ни на сто и ра ши ри длан.

„Да про ба мо”, ка же и још јед ном буч но при ву че сто ли цу, „да, 
про ба мо, ко ће да по бе ди! За и ста! Кад сте сви та ко ја ки!”

„Да”, вик не пла ву шан ве се ло и лу пи Фе ра по ра ме ну, „да, то 
је то! Фер плеј!” Окре не се пре ма те би, ру ка му је још увек на Фе
ри ним ле ђи ма, али са да га већ са мо ла ко по тап ша, као да по ка зу је 
за ни мљив екс по нат: „Зар ни сам ре као? То је тач но то! По бе да у 
ча сном спорт ском так ми че њу! Тач но тај тип! По бе ди про тив ни ка, 
а кад овај од јед ном из ва ди бок сер и лу пи га по ла бр њи, пла чу ћи 
поч не да до зи ва су ди ју. Фер плеј! Он би, то ка жем са мо као при мер, 
на те бе је на др кан што му кре шеш се стру, али кад би на при мер 
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знао да не ка кав твој дру гар, Хру шко вич ре ци мо, се ди та мо у брв
на ри и че ка док не одем, ми шлиш да би ми ре као? Он да кле не! 
То не би би ло фер! Ка да би га на при мер да нас пре под не ви део 
ка ко с то бом при ча ис пред пе ћи не, ми слиш да би ми то шап нуо 
на ув це? Ни кад! Ипак он ни је не ки до у шник. Ра ди је ће до зво ли ти 
да му кре шеш се стру, и че ка ће док не ко не при ме ти ка ко је он при
сто јан и фер, и не по ру чи пра вич ност за ње га. Он...”

Већ одав но ти је ја сно ка кву игру твој су сед раз ви ја, у ду ху 
би га за тај ма не вар и по хва лио, али је за твој укус су ви ше дре чав. 
Са мо, на рав но, пи ја ни Фе ро ве ро ват но не би не ку па стел ни ју ни
јан су ни при ме тио; ко зна чак да ли би и тре зан... До бро, оно си ро
че, то би се још мо гло и опро сти ти, она псов ка, јер се ствар но на 
мо мен те сам над со бом су ви ше раз не жа ва, али ко зна, због то га 
ти, због то га нам од у зи мам бо до ве, због те гор до сти. Као да је то 
на ша за слу га што има мо осе тљи ви је око за ни јан се! А ко је уоп ште 
ре као да има мо?

„Ко ју се стру то ов де стал но кре ше те?” пи та од јед ном Пи ле 
ја сним гла сом. „Чи ју? Ка кво је то так ми че ње? У кре са њу?” По зна
јеш тај глас и знаш да је на пет до пу ца ња. „А ти шта их слу шаш?” 
окре не се Фе ри. „Не маш с ким да по пи јеш? Не маш ов де до вољ но 
го сти ју да ти пла те пи ће?” Окре не се и за је дан бр зи ко рак пре тек
не су зе; не ће мо их ви де ти. Вра та се за њом са ма за тво ре. А на по
љу ка ква је Пи ле ту ду бо ка ноћ, ка ко ни ско на не бу ви се зве зде – 
чи ни јој се да јед на, са зре ла, са мо што ни је па ла... Да, од сви ју вас 
је ди но још Пи ле има на ду, јер је ди но она још има илу зи је; ми 
оста ли се већ са мо твр до гла во др жи мо сво јих са мо об ма на.

Ни си по шао за њом. Ни ко ни је ишао за њом; мла дић се кре
ве љи на не че му што, као, је ди но он мо же да схва ти; упа дљи во се 
кре ве љи, иза зи вач ки се тим осме хом из над нас уз ди же, ти опет 
по ку ша ваш да по гле даш на сат под сто лом са кри вен ру ка вом, а 
Фе ро... Фе ро је са свим очи то сму шен, или се мо жда та ко вр то гла во 
убр за ло вре ме (ни си ус пео да у та ми од го нет неш број ча ник, ви део 
си са мо тан ку ка заљ ку ко ја се пу тем око ше сти це ис пре ки да но, 
ско ко ви ма пре ме шта ла од се кун де ка се кун ди) да ни си сти гао ни 
да при ме тиш про ме ну си ту а ци је, Фе ро се, мо гло би се ре ћи, кад 
се при то ме не би та ко љу љао, пре те ћи уз ди же из над сто ла, са обе 
ру ке сти ска на слон сто ли це и од љут ње, уз др жа ва не, та ко се то мо же 
схва ти ти, од љут ње про му клим гла сом сик ће с бра дом, као у пра
вом аме рич ком ганг стер ском фил му, ис ту ре ном го ре: „Ре ци то 
још јед ном! Да ми не ко кре ше се стру! Да је мо ја се стра ку р ва! Ре ци 
то још јед ном!” Ствар но ваљ да на тре ну так ни си па зио и са да на 
бр зи ну не знаш да по го диш ко ме то го во ри, али мла дић очи то има 
ме ко ср це и од мах се жу ри да тој јед но став ној мол би иза ђе у су срет. 
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Слег не ра ме ни ма, као: кад то та ко ја ко же лиш, с осме хом по ње му 
по но ви: „Тво ја се стра је ку р ва”, и ра до зна ло му при то ме гле да у 
ли це. Ти све то ви диш, све по на о соб, са ве ли ке бли зи не, чак као 
под лу пом: мла ди ће ве чи сте, пра зне пла ве очи, но гу ко ју код тих 
ре чи не при мет но ста ви на прит ке укр ште не ис под да шча ног се
да ла сто ли це, ци га ре ту ко ја за бо ра вље на са мо у би лач ки из га ра у 
жље бу те шке зе ле не пе пе ља ре, ши ро ка ле ђа у цр ве ној јак ни Пла
нин ске слу жбе, ко ја се од јед ном, као да су од гур ну та на па дом сме
ха са су сед ног сто ла, на ђу та ко ре ћи ме ђу ва ма, чак и не ког мла дог 
Нем ца у гој зе ри ца ма и ка ри ра ној ко шу љи ко ји сто ји у про ла зу из
ме ђу сто ло ва и пла хо се обра ћа про ла зни ци ма са пи та њем: „Кло”, 
и опет, кад не до би је од го вор: „Кло?” Ви диш све то, ви диш да кле 
исто вре ме но (де мо крат ски, јер ни јед но је ди но од све га то то га не 
чи ни ти се зна чај ни јим од дру гог) ка ко су Фе ри по бе ле ли згло бо ви 
из над пр сти ју ко ји ма сти ска сто ли цу, по бе ле ли од на по ра кад ту 
сто ли цу, те шку са му по се би, по ку ша ва да по диг не из над гла ве, 
а не мо же, јер је од о здо при ти ска мла ди ће ва но га; нај зад, ис цр пљен 
од без у спе шног тру да, ста ви тр бух на на слон и вик не: „Тво ја се стра 
је ку р ва! Да знаш! Тво ја!”

Са да сте већ сви на ти. Мла дић од јед ном, тај по крет ни си ни 
при ме тио, ски не но гу са гво зде не кон струк ци је, а Фе ро, збу њен 
про ме ном те жи шта, за јед но са сто ли цом се сру ши на зе мљу, до 
по след њег тре нут ка не схва та ју ћи гр ли на слон. Па да ствар но та ко 
по ла ко, или то са мо тво ја ал ко хо ли са на чу ла раз ла жу не ис пре ки
дан по крет на по је ди не фа зе? Твој су сед поч не да се буч но, срећ но 
сме је, као да је то би ла по ен та не ког до бр ог што са, у оду ше вље њу 
(или је то мо жда са мо стра хо ва ње да ти не што не про мак не) чак 
по ка зу је на Фе ра пр стом, и за и ста, тај при глуп, ужа снут из раз на 
Фе ри ном ли цу ствар но је сме шан, али у те би већ упо зо ра ва ју ћи 
от ку ца ва уну тра шњи сат. Ка ко је на по љу од јед ном та ма! И гу ста! 
Али шта већ мо жеш да ви диш кроз по жу те ле за ве се? Нај ви ше, и да 
их раз гр неш, са мо се бе, ка ко се са уси ље ним осме хом, осме хомма
ском, па жљи во ди жеш са сто ли це, а она ве ли ка та бла ста кла, с 
дру ге стра не под ле пље на ноћ ном та мом, као кри во огле да ло ти 
по ка зу је не ка квог пи ја ни јег те бе; чки љи тај ти, дру гар бир ти је, 
на те бе по ква ре ним, за ве ре нич ким оком... Не мо жеш ду го из др жа
ти ње гов по глед, и кад би га сам из ми слио, уда риш жу стро су се да 
по ра ме ну, као да же лиш за не што да га по хва лиш, за не што што 
му је ве о ма ус пе ло, про мр мљаш: „Мо ме нат” (иза тво јих ле ђа у ме
ђу вре ме ну се већ те шко ус пра вља Фе ро и ви че, чак ти на по ти љак 
па да ју ка пљи це пљу вач ке: „Ми слиш да сам пи јан? Шта? Ја да сам?”) 
и кре неш у кло зет. Има ту још пу ко ти на, пу та се на при мер не се
ћаш, оста ло ти је са мо као мр ља раз ма за но осе ћа ње ди вље ња над 
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ти ме ка ко рав но знаш да ко ра чаш, он да је ту од јед ном ру ка на сло
ње на на пло чи це у пи со а ру, тво ја ру ка, на тој ру ци цр ним ка и шем 
за коп ча ни ча сов ник а на том ча сов ни ку, кад са гнеш гла ву са свим 
бли зу, још и још, је да на ест са ти и три ми ну та. Три ми ну та и де сет 
се кун ди. По ред те бе, од јед ном бу деш то га све стан, по ред су сед не 
шкољ ке сто ји Не мац у гој зе ри ца ма (али ка ко то? Па ни је мо гао 
све вре ме да про ве де у кло зе ту?) и пла шљи во ти се сме ши. „Ихр 
Фре унд да”, поч не и од јед ном се сти дљи во, де во јач ки за ки ко ће: 
„тшшшшш...! Три ми ну те и три де сет пет се кун ди. Крај ње је вре ме; 
не мо жеш на бр зи ну да се се тиш: жу ри ти ча сов ник два ми ну та? 
Или ка сни? Бр зо очи ма из ме риш уда ље ност од кло зет ских вра та 
до вра та у ноћ, стиг неш још да при ме тиш да мла дић се ди окре нут 
ле ђи ма и не по све ћу је ти ни ка кву па жњу, јер... да, јер се, ка ко ви
диш са ис тег ну тим вра том, пред њим ство рио круг, Хон зо из Пла
нин ске слу жбе, још дво ји ца, не се ћаш се ко јих, и онај оши ша ни 
Не мац – пе вач по ред шан ка, сви тап шу у рит му а у сре ди ни кру га 
Фе ро, го до по ја са, из во ди не ку пан то ми му, бе сми сле ни по кре ти, 
пра вил но, на раз ма ке, уз то и бро ји... са че ка ти, па оне ве жбе ипак... 
то је ипак ве жба за сред њо школ ску омла ди ну, или мо жда за за на
тлиј ску, „За леп шу су тра шњи цу” или „У срећ ни ју бу дућ ност” се 
зва ла ова ве жба на спар та ки ја ди... Исти ну да ка жем, ово не мо гу 
до бро да за ми слим да упра во ти и уз то још с вра та, из да љи не 
пре по знаш ве жбу, али на пи сао си то, и та ко се ја по ште но тру дим: 
мо жда је не ко вик нуо, не ко та мо по ред вра та, не ко ко је устао са 
сто ли це да би бо ље ви део, вик нуо гла сно и из не на ђе но: „Је бо те, 
па тај ве жба спар та ки ја ду! Упи ша ћу се!”

Ни си ишао за њом. Ода кле то у те би, та рав но ду шност? Та 
го р дост? Ми слиш да ћеш има ти још то ли ко при ли ка да ти до ове 
јед не ни је ста ло? Знам, знам, ни је би ло вре ме на, жу рио си да по
мог неш при ја те љу, а ја сам по след њи ко ји би мо гао да ти не што 
за ме ра; или је би ла у то ку пар ти ја са мла ди ћем и у да том тре нут ку 
нај бит ни је ти је би ло да је не из гу биш? Са мо, ја ти ка жем, та кво 
Пи ле је вред ни је од де сет Кар чи ја Хру шко ви ча, ја то ипак мо рам 
зна ти нај бо ље. Сто ји, до зво ли, да ма ло из ми шљам, за ме не са да 
сто ји у сен ци брв на ре на су прот ној стра ни да је не мо гу ви де ти, 
и си са мен тол бом бо ну ту ге; рас та че се у њој, опо рослат ка, на све 
стра не као мр ља. Не ћу да се ти ме на си лу раз не жа вам, не ка се на
ви ка ва; са мо за ви дим. Али ти ипак ни си оти шао са мо она ко, ни си 
оти шао, ре ци мо, без са коа, без лич не ка р те? Вра тио си се по то, у 
тр ку, у жур би: „Мо рам да одем.” Ре чи ни су бит не, али си јој ба рем 
сти снуо ру ку, од мах ис под ра ме на, где је нај ши ра. То је та кав ра
се јан а ср да чан, ра се ја но под сти ца јан гест, а она уз све то же ли да 
игра увре ђе ну, а док схва ти да то ме ни је вре ме већ је ка сно. Кад се 
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кроз два да на по ја виш по ред пе ћи не, по бед нич ки на сме јан, Пи ле 
ви ше та мо не ће би ти; Фе ро ју је не где скло нио, не где да ле ко, а, 
из у зет но, о то ме зна да ћу ти. Ви ше је не ћеш ви де ти.

А то је у ства ри крај. Још, ако же лиш, мо гу с то бом да скок нем 
до ле низ сер пен ти ну, лам пе те сво јом све тло шћу пре да ју из ру ке 
у ру ку (те шке ме тал не, дре ча вих бо ја сту бо ви и хлад но ла бо ра то
риј ско све тло ов де усред при ро де су та ко стра не као кад би од јед
ном упао у дру го го ди шње до ба), ноћ је он да још там ни ја а већ на 
по ло ви ни пу та нео бич но ја сно, као кад у бе са ној но ћи слу шаш 
хро пот у гру ди ма чо ве ка ко ји ле жи у кре ве ту по ред те бе, до пре 
до те бе бру ја ње мо то ра. Хла дан ва здух на дну до ли не пре тва ра 
се у ро су. Ау то бус, воз, и та ко да ље, та мо ви ше не ма о че му да се 
го во ри; ни су у то ме љу ди. (Та мо је у ау то бу су, од мах по ред вра та, 
онај кел нер из Пав чи не Ле хо те, али кел нер у на шем се бич ном при
по ве да њу ни је до био ме сто.) У осам ују тро, на кон кра ће ре ког но
ска ци је те ре на са ћо шка ули це, по зво ниш на на шим вра ти ма и од 
ма ме са знаш све што ти је по треб но; и, као све ма ме, си гур но при 
то ме ма ло за пла че.

Ста ри мој, ни сам ишао за то бом. Хтео сам, али ни је би ло вре
ме на, све се са мле ло ве о ма бр зо. Из не на да је до шао онај по зив за 
вој ску, а сти ца јем око ло сти упра во у то вре ме из ве сна Еле на је са 
ро ди те љи ма у Бе чу че ка ла ими гра ци о ну ви зу за Сје ди ње не. Не мој 
да ми слиш, ни смо се за ба вља ли, то пред то бом не бих са крио, ни
сам био у њу ни тај но за љу бљен, јед но став но ми је од јед ном би ло 
жао што је ви ше не ћу ви де ти, јер кад је те ле фо ни ра ла, пла ка ла је; 
ни је то бит но. По ли цај ци на па со шком та да су још би ли љу ба зни, 
на леп ни цу су да ва ли и на че ка ње, и та ко сам јој ре као... али то је 
ста ра при ча, одав но све то знаш од ма ме. Уз гред, са Еле ном се ни
сам срео, не ка ко смо се на том Südbahnhofу ми мо и шли, или су се 
ро ди те љи пла ши ли да ћу је ма ми ти у до мо ви ну, и ни су је пу сти ли. 
Бо га ми ни сам пла ни рао да шмуг нем, са мо кад сам три са та се део 
на клу пи пред том ста ни цом...

Не, ни сам ишао за то бом. Узми то та ко да је уме сто ме не ишао 
да се опро сти онај мла ди без бед њак, или мо жда при пад ник вој не 
кон тра шпи ју на же – не мам пој ма ко се у ства ри ба ви де зер те ри ма. 
Да сам га за то бом по слао уме сто ду гог об ја шња ва ња: ако бу дућ
ност при па да ње му, њи ма, то зна чи да на ма ви ше ни ка ква ни је 
пре о ста ла. Пра ти про зо ре на шко ли на ко јој би тре ба ло да сту ди
раш! Знам, не ћеш да се бак цеш с њи ма, не ћеш да им даш шан су; 
али кад сам она ко се део на тој клу пи, од јед ном ми се учи ни ло да 
је то за цео ду ги жи вот по ма ло ма ло. Био сам на др кан што њи ма 
тре ба да оста вим да ми га пред о дре ђу ју. Ти не?
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По здра ви, ако та мо још не ка да одеш, од ме не Пе ћи ну сло бо
де. Знаш ка ко си се спр дао са тим име ном, али да нас се на вла сти
тој ко жи уве ра вам шта се иза ње га кри је: сло бо де мо жеш има ти 
ко ли ко хо ћеш, али то је сло бо да пе ћи не, а све тлост све та за те бе ће 
све тле ти са мо та мо где си је ви део по след њи пут. Док ће се очи ње 
се ћа ти, пе ћи на ће за њих оста ти јед на ве ли ка та ма. Сло бо да пе
ћи не! Мо рам да за бо ра вљам. То је мо мен тал но за да так број је дан. 
За то сам и по сле ду ге три го ди не сео за ово пи смо, јер ка ко мо гу 
за бо ра ви ти не што што ми се још ни је до го ди ло? Са да се то већ 
до го ди ло, ко нач но, а из ви ни ако не са свим та ко као те би; за оног 
ко ји хо ће да за бо ра ви то је све јед но. Не ћу ти ви ше пи са ти, ни шта 
за јед нич ко на ма дво ји ци не ће се ви ше до го ди ти и не ћу да се због 
ме не бак ћеш с мла дим успе шним му шкар ци ма. Кроз пар го ди на 
би ће од ме не Ау стра ли ја нац, на дам се. А нај сме шни је је да су и о 
то ме у крај њем ис хо ду од лу чи ли они. Не ма бе жа ња. Је ди на ко ја 
још има на де, мо жда, је сте Пи ле; али до кад?

Твој Чар ли

Пре вео са сло вач ког
Ми хал Хар пањ




