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ЏЕ ФРИ ЈУ ЏИ НИ ДИС

ШТР ЦАЉ КА

Ре цепт је сти гао по штом:

По ме ша ти се ме три му шкар ца.
Сна жно про ме ша ти.
На пу ни ти штр цаљ ку за ћу ре ће пе че ње.
За ва ли ти се.
Гур ну ти цев штр цаљ ке.
При ти сну ти.

СА СТОЈ ЦИ:
1 пр сто хват Стјуа Вод свор та
1 пр сто хват Џи ма Фри со на
1 пр сто хват Во ли ја Мар са

Ни је би ло по врат не адре се, али То ма си на је зна ла ко га је 
по слао: Да ја на, ње на нај бо ља при ја те љи ца и, од не дав но, струч њак 
за плод ност. Од по след њег То ма си ни ног ка та стро фал ног рас ки да, 
Да ја на је за го ва ра ла оно што су на зи ва ле Пла ном Б. На Пла ну А 
ра ди ле су већ из ве сно вре ме. Он је под ра зу ме вао љу бав и вен ча ње. 
На Пла ну А ра ди ле су чи та вих осам го ди на. Али при ли ком ко нач
не ана ли зе – и у то ме је, по Да ја ни ном ми шље њу, би ла су шти на 
– План А се по ка зао су ви ше иде а ли стич ким. Сто га су са да раз
ма тра ле План Б.

План Б био је по сред ни ји и на дах ну ти ји, ма ње ро ман ти чан, 
са мот ни ји, ту жни ји, али и од ва жни ји. Пред ви ђао је по зајм љи ва ње 
му шкар ца при стој них зу ба, те ла и па ме ти, без те жих обо ље ња, 
вољ ног да се на ло жи уз по моћ вла сти тих фан та зи ја (ко је ни су ну
жно укљу чи ва ле То ма си ну) ка ко би ис по ру чио ма ју шни ис пљу вак 
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нео п хо дан за ве ли чан стве ни под виг за че ћа. По пут бли за на ца Шварц
копф, две при ја те љи це су при ме ти ле да се бо ји ште од не дав но про
ме ни ло: опа да ње њи хо ве ар ти ље риј ске мо ћи (обе су на пу ни ле че
тр де сет го ди на); ја ча ње ге рил ске так ти ке не при ја те ља (му шкар ци 
чак ви ше и не из ла зе на отво ре но); и пот пу но уки да ње ко дек са 
ча сти. По след њи му шка рац с ко јим је То ма си на за труд не ла – не 
онај бан кар из бу тик ин ве сти ци о не бан ке, не го онај пре ње га, ин
струк тор Алек сан дер тех ни ке – ни је је за про сио чак ни ре да ра ди. 
Ње го ва пред ста ва о ча сти са сто ја ла се у то ме да по де ле тро шко ве 
пре ки да труд но ће. Тре ба ло је при зна ти: нај бо љи вој ни ци по ву кли 
су се са бој ног по ља, упло вив ши у мир ну брач ну лу ку. Пре о ста ла 
је тек ру ља пре љуб ни ка и гу бит ни ка, ти по ви ко ји из вр ше пре пад 
па збри шу, спа љи ва чи се ла. То ма си на је ди гла ру ке од пла на да 
упо зна не ко га с ким би про ве ла цео жи вот. Уме сто то га, мо ра ће 
да ро ди не ко га ко ће про ве сти цео жи вот с њом.

Али тек кад је до би ла ре цепт, То ма си на је схва ти ла да је то ли ко 
очај на да ће то и учи ни ти. Зна ла је то и пре не го што је пре ста ла да 
се сме је. Зна ла је у тре нут ку кад је ухва ти ла се бе ка ко раз ми шља: 
Стју Вод сворт би мо жда и мо гао да про ђе. Али Во ли Марс?

То ма си на је – по на вљам као сат ко ји от ку ца ва – има ла че тр
де сет го ди на. Има ла је ско ро све што је же ле ла у жи во ту. Има ла 
је од ли чан по сао као по моћ ник про ду цен та Ве чер њих ве сти са 
Де ном Ра де ром на CBSу. Има ла је сја јан, ве ли ки стан у Ули ци 
Хад сон. Има ла је ле по ту, го то во нео кр ње ну. Гру ди јој је, до ду ше, 
окр зну ло вре ме, али и да ље су се др жа ле. И има ла је но ве зу бе. 
Има ла је бли ста ве но ве фа се ти ра не зу бе. Ис пр ва је зви жду ка ла, 
док се ни је на ви кла, али сад је све би ло у ре ду. Има ла је би цеп се. 
Има ла је 175.000 до ла ра на при ват ном пен зи о ном ра чу ну. Али ни је 
има ла де те. То што ни је има ла му жа би ло је, у из ве сном по гле ду, 
и по жељ но. Али же ле ла је де те.

„По сле три де сет пе те”, пи са ло је у ча со пи су, „же не те же за чи
њу.” То ма си на ни је мо гла да ве ру је. Та ман кад се од лу чи ла за то, 
те ло је по че ло да јој се рас па да. При ро да не ха је за њен сте пен зре
ло сти. При ро да је хте ла да се она уда за свог мом ка са фа кул те та. 
За пра во, са чи сто ре про дук тив ног ста но ви шта, при ро да би ви ше 
во ле ла да се уда ла за свог сред њо школ ског деч ка. Док је То ма си на 
жи ве ла свој жи вот, ни је то ни при ме ћи ва ла: ја ја шца су се ис па љи
ва ла у за бо рав, из ме се ца у ме сец. Тек сад је по ста ла све сна све га. 
Док је на фа кул те ту аги то ва ла за RI PIRG1, зи до ви ње не ма те ри це 

1 Rho de Island Pu blic In te rest Re se arch Gro up (Ис тра жи вач ка гру па за јав ни 
ин те рес Ро уд Ај лан да), не про фит на ор га ни за ци ја за за шти ту по тро ша ча. (Прим. 
прев.) 
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су се ста њи ва ли. Кад је сте кла ди пло му из жур на ли сти ке, ње ни 
јај ни ци су пре ста ли да про из во де естро ген. И док је спа ва ла са 
сва ким му шкар цем ког је по же ле ла, ја јо во ди су по че ли да јој се 
су жа ва ју, за пу ша ва ју. То ком ње них два де се тих. Том про ду же ном 
пе ри о ду аме рич ког де тињ ства. До тре нут ка кад је, обра зо ва на и 
за по сле на, ко нач но мо гла ма ло да се за ба вља. То ма си на је јед ном 
при ли ком свр ши ла пет пу та са так си стом по име ну Иг на сио Ве
ра нес у во зи лу пар ки ра ном у Ули ци Ген зворт. Имао је за кри вљен 
пе нис европ ског об ли ка и ба здио на ма шин ско уље. То ма си ни је 
би ло два де сет пет го ди на. Не би то по но ви ла, али тад јој је би ло 
дра го што је то ура ди ла. Да не би ка сни је жа ли ла. Али у на сто ја
њу да пред у пре ди те из ве сна жа ље ња, про у зро ку је те но ва. Има ла 
је тек два де сет и ко ју. Па, са мо је швр ља ла. Али два де се те су се 
про мет ну ле у три де се те и, по сле не ко ли ко про па лих ве за, већ 
га зиш три де сет пе ту, а он да јед ног да на узмеш Ми ра бе лу и про
чи таш: „На кон три де сет пе те, код же на по чи ње да опа да плод ност. 
Сва ком на ред ном го ди ном, по ве ћа ва се мо гућ ност по ба ча ја и уро
ђе них по ре ме ћа ја.”

По ве ћа ва ла се већ пет го ди на. То ма си на је има ла че тр де сет 
го ди на, је дан ме сец и че тр на ест да на. И па ни чи ла је, а по не кад 
ни је. По не кад је би ла пот пу но сми ре на и при хва та ла све то.

Раз ми шља ла је о њи ма, де чи ци ко ју ни је ро ди ла. По ре ђа ла 
су се уз про зо ре утвар ног школ ског ау то бу са, ли ца при сло ње них 
о ста кло, огром них, вла жних очи ју. Гле да ла су на по ље и уз ви ки
ва ла: „Раз у ме мо. Ни је био пра ви тре ну так. Раз у ме мо. За и ста.”

Ау то бус је уз дрх тај кре нуо, и она је угле да ла во за ча. По сег нуо 
је ко шча том ру ком ка ме ња чу и, окре нув ши се пре ма То ма си ни, 
ли це му се раз ја пи ло у осмех.

У ча со пи су је та ко ђе пи са ло да се по ба ча ји де ша ва ју све вре
ме, а да же на то и не при ме ти. Си ћу шне бла сту ле гре буц ка ле су по 
зи до ви ма ма те ри це и, не на шав ши упо ри шта, су ља ле се низ од
во де, чо веч је и оста ле. Мо жда су би ле жи ве не ко ли ко се кун ди у 
кло зет ској шо љи, по пут злат них ри би ца. Ни је зна ла. Али са три 
абор ту са, јед ним зва нич ним по ба ча јем, и ко зна ко ли ко не зва нич
них, То ма си нин ау то бус бе ше кр цат. Кад се про бу ди ла усред но ћи, 
ви де ла је ка ко се по ла ко од ми че од ивич ња ка, и чу ла гра ју де це 
зби је не на се ди шти ма, ону де ти њу ци ку за ко ју је не мо гу ће ра за
бра ти да ли је у пи та њу смех или ври сак.

По зна та је ствар да му шкар ци по сма тра ју же не као објек те. 
Али ни јед но на ше мер ка ње гру ди и но гу ни је ни при не ти хлад
но крв ној кал ку ла ци ји же не у по тра зи за се ме ном. То ма си на је и 
са ма би ла по ма ло за те че на, али то бе ше ја че од ње: чим је до не ла 
од лу ку, по че ла је да гле да му шкар це као хо да ју ће спер ма то зо и де. 



781

На жур ка ма, пре ко ча ше ба ро ла (уско ро ће пре ста ти, пи ла је као 
смук), То ма си на је пом но за гле да ла при мер ке ко ји су из ла зи ли из 
ку хи ње, му ва ли се по пред со бљу, или раз гла ба ли о не че му за ва
ље ни у фо те ља ма. А по не кад је, за ма гље них очи ју, има ла осе ћај 
да мо же ра за зна ти ква ли тет ге не тич ког ма те ри ја ла сва ког му
шкар ца по на о соб. По је ди не се мен ске ау ре све тле ле су ми ло срд но; 
дру ге су би ле по ки да не за мам ним ру па ма су ро во сти; а не ке су 
опет тре пе ри ле и там не ле услед нео д го ва ра ју ћег на по на. То ма си на 
је би ла у ста њу да утвр ди здрав стве но ста ње на осно ву чо ве ко вог 
ми ри са или бо је ли ца. Јед ном при ли ком, ка ко би за ба ви ла Да ја ну, 
на ре ди ла је сва ком му шкар цу на жур ци да ис пла зи је зик. Му шкар ци 
су се без пи та ња по ви но ва ли. Му шкар ци се увек по ви ну ју. Му шкар
ци во ле да их по сма тра ју као обје кат. Ми сли ли су да же ли да про
ве ри ко ли ко им је је зик окре тан, у сми слу орал них спо соб но сти. 
„Отво ри уста и ка жи аа аа”, на ре ђи ва ла је То ма си на це ле ве че ри. 
И је зи ци су се пла зи ли на увид. Не ки су има ли жућ ка сте мр ље или 
на дра же не па пи ле, дру ги су би ли мо дри као по ква ре на го ве ди на. 
Не ки су из во ди ли рас ка ла шне акро ба ци је, па ла ца ју ћи је зи ком 
го редо ле или из ви ја ју ћи га ка неп цу ка ко би по ка за ли шиљ ке 
ко ји су им ви си ли са до ње стра не по пут за штит ног окло па ри ба из 
ве ли ких мор ских ду би на. А би ла су и дватри ко ји су из гле да ли 
са вр ше но, се де фа сти као остри ге и при ма мљи во де бе љу шка сти. 
Би ли су то је зи ци оже ње них му шка ра ца, ко ји су већ по да ри ли сво
ју спер му – у из о би љу – срећ ним же на ма ко је су но са ле ја сту чи ће 
по со би. Же на ма и мај ка ма ко је су се са да жа ли ле на дру ге ства ри, 
на не до ста так сна и пре ки ну те ка ри је ре – ства ри ко је је То ма си на 
очај нич ки при жељ ки ва ла.

А са да би ва ља ло и да се пред ста вим. Ја сам Во ли Марс. То
ма си нин ста ри при ја тељ. За пра во, њен ста ри деч ко. Из ла зи ли смо 
три ме се ца и се дам да на у про ле ће 1985. У то вре ме, ве ћи на То ма
си ни них при ја те ља се чу ди ла што се за ба вља са мном. Пре не ли су 
ми шта је учи ни ла кад је угле да ла мо је име на спи ску са сто ја ка. 
Ре кли су: „Во ли Марс?” Сма тра ли су ме пре ни ским (ви сок сам 
са мо сто ше зде сет пет цен ти ме та ра), и ни сам баш атлет ски гра ђен. 
То ма си на ме је ипак во ле ла. Не ко вре ме би ла је лу да за мном. По
ве за ле су нас не ке мрач не коп че у гла ва ма, ко је ни ко дру ги ни је 
мо гао да ви ди. Зна ла је да сед не за сто, пре ко пу та ме не, за труп ка 
пр сти ма и ка же: „Шта још?” Во ле ла је да ме слу ша ка ко го во рим.

Во ле ла је и ка сни је. Сва ких не ко ли ко не де ља на зва ла би ме 
те ле фо ном и по зва ла на ру чак. И увек сам ишао. У вре ме кад се 
све ово де ша ва ло, до го во ри ли смо се за пе так. Кад сам сти гао у 
ре сто ран, То ма си на је већ би ла та мо. За стао сам на тре ну так иза 
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пул та хо сте се, по сма тра ју ћи је из да љи не и при пре ма ју ћи се. За ва
ље на у сто ли цу, пур ња ла је пр ву од три пљу ге ко је је до зво ља ва
ла се би уз ру чак. На по ли ци из над ње не гла ве рас цвао се огро ман 
цвет ни аран жман. Је сте ли при ме ти ли? И цве ће је да нас мул ти кул
тур но. Из ва зе ни је про ви ри ва ла ни јед на ру жа, ла ла ни ти нар цис. 
Уме сто то га, бук та ла је фло ра из џун гле: ама зон ске ор хи де је, су
ма тран ске му хо лов ке. Че љу сти јед не му хо лов ке за дрх та ше, на
дра же не То ма си ни ним пар фе мом. Ко са јој је па да ла пре ко го лих 
ра ме на. Ни је но си ла ма ји цу – не, је сте. Би ла је бо је ко же и уско 
при пи је на. То ма си на се ни је обла чи ла баш кор по ра тив но, осим ако 
бор дел не би сте на зва ли не ком вр стом кор по ра ци је. Оно што је 
има ла да из ло жи би ло је на из вол ’те. (Би ло је на из вол ’те сва ког 
ју тра Де ну Ра де ру, ко ји је из на шао го ми лу на ди ма ка за То ма си ну, 
а сви су има ли не ке ве зе са та ба ско со сом.) Али То ма си ни је не ка ко 
успе ва ло да се про ву че са тим ко сти ми ма ре ви јал не пле са чи це. 
Смек ша ва ла их је сво јим мај чин ским осо би на ма: до ма ћим ла за
ња ма, за гр ља ји ма и по љуп ци ма, ле ко ви ма про тив пре хла де.

Кад сам при шао, до био сам и за гр љај и по љу бац. „Ћао, ми ли!”, 
ре кла је, и при ви ла се уз ме не. Би ла је при пи та. Ње но за жа ре но 
ле во ухо на шло се на не ко ли ко цен ти ме та ра од мог обра за. Осе тио 
сам ка ко из ње га из би ја то пло та. Од ма кла се и по гле да ли смо се.

„Да кле”, ре кох. „Ва жне ве сти.”
„Ура ди ћу то, Во ли. Ро ди ћу де те.”
Се ли смо. То ма си на је по ву кла дим, на пу ћи ла усне у стра ну, 

и ду ну ла.
„Скон та ла сам, је беш га”, ре кла је. „Че тр де сет ми је го ди на. 

Од ра сла сам. Мо гу то да ура дим.” Ни сам се још био на ви као на 
ње не но ве зу бе. Кад год би отво ри ла уста као да би сев нуо блиц. 
До ду ше, из гле да ли су до бро, ње ни но ви зу би. „Баш ме бри га шта 
дру ги ми сле. Или кон та ју или не кон та ју. Не ћу га са ма по ди за ти: 
по мо ћи ће ми се стра. И Да ја на. И ти мо жеш да да ди љаш, Во ли, 
ако же лиш.”

„Ја?”
„Мо жеш да бу деш ујак.” По сег ну ла је пре ко сто ла и сти сла 

ми ру ку. Уз вра тио сам сти сак.
„Чу јем да имаш спи сак кан ди да та на ре цеп ту”, ре кох.
„Шта?”
„Да ја на ми је ре кла да ти је по сла ла ре цепт.”
„А, то.” Уву кла је дим. Обра зи су јој се на ду ва ли.
„И ја сам на ње му или та ко не што?”
„Бив ши мом ци.” То ма си на је од би ла дим увис. „Сви мо ји бив ши 

мом ци.”
Уто при ђе ко но бар да нас пи та шта ће мо по пи ти.
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То ма си на је и да ље зу ри ла у дим ко ји се ши рио. „Хла дан мар
ти ни, вр ло сув, две ма сли не”, ре кла је. По том је по гле да ла у ко но
ба ра. Ни је скре та ла по глед. „Пе так је”, об ја сни ла је. Про ву кла је 
ру ку кроз ко су, за ба цив ши је на зад. Ко но бар се осмех нуо.

„И ја ћу мар ти ни”, ре као сам. Ко но бар се окре нуо и по гле дао 
ме. По ди гао је обр ве, а по том се по но во освр нуо ка То ма си ни. 
Осмех нуо се још јед ном и оти шао.

Чим се уда љио, То ма си на се наг ну ла пре ко сто ла да ми не што 
шап не на ухо. И ја сам се наг нуо. До та кли смо се че лом. А он да 
је ре кла: „А шта ка жеш на ње га?”

„Ко га?”
„Ње га.”
По ка за ла је гла вом. На дру гој стра ни ре сто ра на, ко но ба ро ва 

за тег ну та зад њи ца гип ко се уда ља ва ла.
„Па он је ко но бар.”
„Не ћу се уда ти за ње га, Во ли. Же лим са мо ње го ву спер му.”
„Мо жда ће је до не ти као при лог уз глав но је ло.”
То ма си на се вра ти ла у пр во бит ни по ло жај и уга си ла ци га ре ту. 

Про у ча ва ла ме је из да љи не, а по том из ва ди ла ци га ре ту број два. 
„Хо ћеш ли опет да се по на шаш од бој но?”

„Не по на шам се од бој но.”
„Да, по на шаш се. Био си од бо јан кад сам ти ре кла за то и сад 

се опет та ко по на шаш.”
„Са мо ми ни је ја сно за што же лиш да иза бе реш ко но ба ра.”
Сле гла је ра ме ни ма. „Сла дак је.”
„Мо жеш ти бо ље.”
„Где?”
„Не знам. Има то ли ко ме ста.” По ди гао сам ка ши ку. Ви део 

сам од раз сво га ли ца, ма ју шан и из об ли чен. „Иди у бан ку спер ме. 
Узми не ког но бе лов ца.”

„Не ћу са мо па мет. Ин те ли ген ци ја ни је све.” То ма си на за чки љи 
док је увла чи ла дим, а он да по гле да не ка ко са њар ски. „Же лим све 
ђу ту ре.”

Из ве сно вре ме ни сам про збо рио ни ре чи. Узео сам је лов ник. 
Про чи тао ре чи Fri casséе de La pe re au де вет пу та. Му чи ла ме је сле
де ћа ствар: при род но ста ње. По чео сам да уви ђам – ја сни је не го 
ика да пре – ка кав је мој по ло жај у при род ном ста њу: ни зак. Не где 
у рав ни хи је не. У окви ру ци ви ли за ци је, ко ли ко ми је по зна то, то 
ни је слу чај. Ту сам до бра при ли ка, праг ма тич но го во ре ћи. На пен
зи о ном ра чу ну имам 254.000 до ла ра. Али при ли ком из бо ра се
ме на, но вац се из гле да не ра чу на. Ви ше вре де ко но ба ро ви чвр сти 
гу зо ви.

„Те би се та иде ја не до па да, јел’ та ко?”, ре кла је То ма си на.
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„Ни је да ми се не до па да. Са мо сма трам, ако ћеш већ има ти 
де те, бо ље да то ура диш са не ким дру гим. Ко га во лиш.” По гле дао 
сам је. „И ко во ли те бе.”

„То би би ло сјај но. Али ни шта од то га.”
„Ка ко знаш?”, упи тао сам. „Мо жда се већ су тра за љу биш у 

не ког. Мо жда се за љу биш за шест ме се ци.” Од вра тио сам по глед 
и по че шао се по обра зу. „Мо жда си већ сре ла љу бав свог жи во та 
а да то га уоп ште ни си све сна.” Опет сам се за гле дао у ње не очи. 
„А он да ћеш то схва ти ти. И би ће пре ка сно. Јер, ето, имаш де те с 
не ким не знан цем.”

То ма си на је од ма хи ва ла гла вом. „Че тр де сет ми је го ди на, Во ли. 
Не мам мно го вре ме на.”

„И ја имам че тр де сет”, ре као сам. „Шта је са мном?”
По гле да ла ме је па жљи во, као да би да ра за бе ре не што у мом 

то ну, а он да је то од ба ци ла мах нув ши ру ком. „Ти си му шка рац. 
Ти имаш вре ме на.”

По сле руч ка, ше тао сам ули ца ма. Ста кле на вра та ре сто ра на 
из ба ци ла су ме у пред ве че р је пет ка док су се љу ди оку пља ли за 
из ла зак. Би ло је по ла пет и већ се смр ка ва ло у пе ћи на ма Мен хет на. 
Из пру га стог дим ња ка за ко па ног у ас фалт из би ја ла је па ра. Не ко
ли ко ту ри ста оку пи ло се око ње га, раз го ва ра ју ћи ти хо на швед ском, 
за ди вље ни на шим вул кан ским ули ца ма. И ја за ста дох да по сма трам 
па ру. Раз ми шљао сам о ис пу сту, о ди му и ис пу сту, у сва ком слу ча ју. 
Тај То ма си нин школ ски ау то бус? Са јед ног од про зо ра гле да ло је 
и ли це мо га клин ца. На шег клин ца. За ба вља ли смо се три ме се ца 
кад је То ма си на за труд не ла. Оти шла је ку ћи у Њу Џер зи да по раз
го ва ра о то ме са ро ди те љи ма и вра ти ла се три да на ка сни је, оба
вив ши абор тус. Рас ки ну ли смо не ду го по сле то га. По не кад та ко 
по ми слим на ње га, или њу, мог је ди ног пра вог, умо ре ног по том ка. 
По ми слио сам на ње га у том тре нут ку. Ка ко би то де те из гле да ло? 
На лик на ме не, бу ља вих очи ју и кром пи ра стог но са? Или на То ма
си ну? На њу, од лу чио сам. Уз ма ло сре ће, ли чи ло би на њу.

Не ко ли ко на ред них не де ља ни сам чуо ни ка квих но во сти. На
сто јао сам да не раз ми шљам о све му то ме. Али град ми то ни је до
пу штао. Шта ви ше, по чео је да вр ви од бе ба. Ви ђао сам их у лиф
то ви ма и пре двор ји ма и на по љу на тро то а ри ма. Ви ђао сам их 
са пе те у деч јим се ди шти ма у ко ли ма, ка ко сли не и бе сне. Ви ђао 
сам бе бе у пар ку, на по во ци ма. Ви ђао сам их у ме троу, док су зу
ри ле у ме не љуп ким, гу ма стим очи ма пре ко ра ме на сво јих до ми
ни кан ских да ди ља. Њу јорк ни је по де сно ме сто за бе бе. Па за што 
их он да сви има ју? Сва ка пе та осо ба на ули ци те гли ла је тор бу 
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ко ја је са др жа ла лар ву с ка пи цом на гла ви. Из гле да ле су као да 
тре ба да се вра те у утро бу.

Углав ном их ви ђа те са мај ка ма. Увек сам се пи тао где су им 
оче ви. Ка ко из гле да ју? Ко ли ки су? За што они има ју де те, а ја не
мам? Јед не ве че ри ви део сам це лу мек сич ку по ро ди цу ута бо ре ну 
у ва го ну под зем не же ле зни це. Дво је де чи це др жа ло се за мај чи ну 
тре нер ку, док је при но ва, гу се ни ца умо та на у лист, си са ла вин ску 
ме ши ну ње не дој ке. Пре ко пу та њих, др же ћи по сте љи ну и тор бу 
са пе ле на ма, се део је за чет ник по ро ди це ра ши ре них но гу. Ни је 
имао ви ше од три де сет го ди на, си тан, зде паст, ис пр скан фар бом, 
ши ро ког астеч ког ли ца. Древ но ли це, ли це од ка ме на, пре но си ло 
се кроз ве ко ве све до овог рад нич ког ком би не зо на, овог во за што 
ју ри, овог тре нут ка.

Пет да на ка сни је сти гла је по зив ни ца. Ста ја ла је не на пад но 
у мом по штан ском сан ду че ту ме ђу ра чу ни ма и ка та ло зи ма. При
ме тио сам То ма си ни ну по врат ну адре су и рас па рао ко вер ту. На 
пред њој стра ни по зив ни це из бо це шам пањ ца пе ну ша ле су се ре чи:

се!
ћу

ди
пло

О

Уну тра су ве дра зе ле на сло ва оба ве шта ва ла: „У су бо ту, 13. 
апри ла, До ђи те да Сла ви мо Жи вот!”

Да тум је, ка ко сам са знао ка сни је, био па жљи во из ра чу нат. 
То ма си на је ко ри сти ла то пло мер ка ко би од ре ди ла тач но вре ме 
ову ла ци је. Сва ког ју тра, пре не го што би уста ла из кре ве та, ме ри
ла је те ле сну тем пе ра ту ру у ста њу ми ро ва ња и уно си ла ре зул та те 
у ди ја грам. Та ко ђе, сва ко днев но је про ве ра ва ла сво је га ћи це. Чист, 
бе лан че ви наст ис це дак зна чио је да је ја ја шце осло бо ђе но. На фри
жи де ру је др жа ла ка лен дар на чич кан цр ве ним зве зди ца ма. Ни шта 
ни је пре пу шта ла слу ча ју.

Ми слио сам да от ка жем. По и гра вао сам се из ми шље ним по
слов ним пу то ва њи ма и троп ским бо ле сти ма. Ни сам же лео да идем. 
Ни сам же лео да по сто је та кве жур ке. Пи тао сам се да ли сам љу
бо мо ран или са мо кон зер ва ти ван и за кљу чио да је сам, и јед но и 
дру го. А он да сам, на рав но, на по слет ку ипак оти шао. Оти шао сам 
да не бих се део код ку ће и раз ми шљао о то ме.

То ма си на је жи ве ла у истом ста ну је да на ест го ди на. Но, кад сам 
се те ве че ри об рео та мо, из гле дао је пот пу но дру га чи је. По зна ти 
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ру жи ча сти шпри ца ни та пи сон, као ка кав саг од хле ба са ма сли на
ма, во дио је из фо а јеа, про ла зио по ред оне исте ско ро уве ле биљ ке 
на од мо ри шту, до жу тих вра та ко ја су се не кад отва ра ла мо јим 
кљу чем. Иста ме зу за, ко ју су за бо ра ви ли прет ход ни ста на ри, и 
да ље је би ла при ку ца на на до врат ку. Су де ћи по ме син га ној озна
ци, 2А, то је и да ље био онај ску пи јед но соб ни стан у ко јем сам 
про вео де ве де сет и осам но ћи за ре дом пре ско ро де сет го ди на. 
Али кад сам по ку цао и по том отво рио вра та, ни сам га пре по знао. 
Је ди но осве тље ње би ле су све ће ра штр ка не по днев ном бо рав ку. 
Док ми се очи ни су при ви кле, пи пао сам дуж зи да до ор ма ра – на
ла зио се на истом ме сту као и пре – и ока чио ка пут. На обли жњој 
ко мо ди го ре ла је све ћа и, по гле дав ши је па жљи ви је, по чех да схва
там у ком прав цу су То ма си на и Да ја на оти шле са осми шља ва њем 
укра са за жур ку. Иа ко не људ ски ве ли ка, све ћа је, упр кос то ме, пред
ста вља ла вер ну ре про дук ци ју му шког уда у сна жној ерек ци ји, са 
го то во хи пер ре а ли стич ким де та љи ма, све до си ћу шних ве на и 
спру да мо шни ца. За па ље ни врх фа лу са осве тља вао је два пред ме
та на пло чи: гли не ну ре пли ку древ не ха нан ске бо ги ње плод но сти 
ка ква се мо же ку пи ти у фе ми ни стич ким књи жа ра ма и њу ејџ ду ћа
ни ма, за о бље ног сто ма ка, на бре клих гру ди; и па ко ва ње ми ри шља вих 
шта пи ћа са си лу е том ис пре пле та ног па ра.

Ста јао сам та мо док су ми се зе ни це ши ри ле. По ла ко су по
че ла да се ра за зна ју те ла у ду би ни со бе. Би ло је мно го љу ди, мо жда 
и се дам де сет пе то ро. Ли чи ло је на про сла ву Но ћи ве шти ца. Же не 
ко је су це ле го ди не по тај но при жељ ки ва ле да се обу ку сек си, за
и ста су се обу кле сек си. Но си ле су кра ћу шне ма ји це са зе ка ма или 
ве штич је ха љи не са про зре зи ма до бо ко ва. Ви ше њих ми ло ва ло 
је про во ка тив но све ће или се лу ди ра ло са вре лим во ском. Али 
ни су би ли мла ди. Ни ко ни је био млад. Му шкар ци су из гле да ли 
она ко ка ко углав ном и из гле да ју про те клих два де сет пет го ди на: 
угро же но, али ипак при клад но. Из гле да ли су по пут ме не.

Бо це шам пањ ца су се отва ра ле, баш као на по зив ни ци. По сле 
сва ког пра ска че па не ка же на је ви ка ла: „Упс, труд на сам!” и сви би 
се на сме ја ли. А он да сам не што пре по знао: му зи ку. Био је то Џек
сон Бра ун. Јед на од ства ри ко ја ми се сви ђа ла код То ма си не би ла 
је ње на ста ро мод на и сен ти мен тал на ко лек ци ја пло ча. И да ље ју 
је има ла. Се тио сам се ка ко смо пле са ли упра во уз тај ал бум. Ка
сно јед не ве че ри, са мо смо сву кли оде ћу и за пле са ли пот пу но са ми. 
Бе ше то је дан од оних спон та них пле со ва у днев ном бо рав ку ка кви 
се де ша ва ју на по чет ку ве зе. Вр те ли смо јед но дру го по про стир ци 
од ко но пље, на ги и бе стид ни у по та ји, и то се ви ше ни кад ни је по
но ви ло. Ста јао сам та мо, при се ћа ју ћи се, док ми не ко ни је при шао 
с ле ђа.
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„Хеј, Во ли.”
За чки љио сам. Би ла је то Да ја на.
„Са мо ми ка жи”, ре као сам, „да не ће мо мо ра ти да гле да мо.”
„Опу сти се. То тал но је PG.2 То ма си на ће то оба ви ти ка сни је. 

Кад сви оду.”
„Не мо гу да оста нем ду го”, ре као сам, освр нув ши се по про

сто ри ји.
„Тре ба да ви диш ка кву смо са мо штр цаљ ку на ба ви ли. Че ти ри 

до ла ра и де ве де сет пет цен ти, на рас про да ји у по дру му ’Меј си ја’.”
„Идем ка сни је с не ким на пи ће.”
„Има мо и ча ши цу са узор ком. Ни смо мо гле да на ђе мо ни шта 

са по клоп цем. На кра ју смо узе ле пла стич ну ча шу за де цу. Ро лан 
ју је већ на пу нио.”

Не што ми за ста де у гр лу. Про гу тао сам.
„Ро лан?”
„До шао је ра ни је. Да ли смо му да иза бе ре Ха стлер или Пент-

ха ус.”
„Па зи ћу шта пи јем из фри жи де ра.”
„Ни је у фри жи де ру. Ис под ла ва боа је, у ку па ти лу. И ја сам се 

бри ну ла да га не ко ствар но не по пи је.”
„Зар не мо ра да се др жи на хлад ном?”
„Ис ко ри сти ће мо га за сат вре ме на. Из др жа ће.”
Из не ког раз ло га клим нуо сам гла вом. По чео сам ја сни је да 

ви дим око се бе. Ви део сам по ро дич не фо то гра фи је на по ли ци из
над ка ми на. То ма си на и њен та та. То ма си на и ње на ма ма. Це ли клан 
Ђе но ве зе о вих на хра сто вом ста блу. А он да сам ре као: „Мо жда сам 
ста ро мо дан, али...” и ућу тао.

„Опу сти се, Во ли. Узми шам па њац. Жур ка је.”
За шан ком је по слу жи ва ла шан кер ка. Од био сам шам па њац 

и за тра жио ча шу ско ча, без ле да. Док сам че као, гле дао сам по со би 
тра же ћи То ма си ну. На глас, ма да при лич но ти хо, из го во рио сам 
сар ка стич но: „Ро лан.” То бе ше име баш по ме ри. Као не ки ју нак 
сред њо ве ков ног епа. „Спер ма Ро ла но ва”. На сла ђи вао сам се ти ме, 
кад на јед ном за чух ду бок глас ко ји је до пи рао не где из над мо је 
гла ве: „Ме ни не што ка жеш?” По гле дао сам на ви ше, не баш у сун
це, али у ње го ву ан тро по морф ну ре пре зен та ци ју. Био је пла во кос 
и ри ђо кос у исти мах, и кру пан, а све ћа ко ја је ста ја ла на по ли ци 
за књи ге иза ње га осве тља ва ла му је гри ву по пут не ког оре о ла.

„Је смо ли се упо зна ли? Ја сам Ро лан Де мар ше ље.”

2 Скра ће ни ца за ка те го ри ју Pa ren tal Gu i dan ce Sug ge sted у си сте му ран ги
ра ња фил мо ва Аме рич ке филм ске асо ци ја ци је, ко ја под ра зу ме ва са др жај ко ји 
мо жда ни је при кла дан за де цу, па се пре по ру чу је при су ство ро ди те ља. (Прим. 
прев.) 
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„Во ли Марс”, ре кох. „По ми слио сам да си то мо жда ти. Да ја на 
ми је ука за ла на те бе.”

„Сви ука зу ју на ме не. Осе ћам се као на гра ђи ва ни ве пар”, ре као 
је, осмех нув ши се. „Же на ме је упра во оба ве сти ла да од ла зи мо. 
Ус пео сам да ис пре го ва рам још јед но пи ће.”

„Оже њен си?”
„Се дам го ди на.”
„И она не ма ни шта про тив?”
„Па, ни је има ла. Али сад ви ше и ни сам та ко си гу ран.”
Шта да ка жем о ње го вом ли цу? Би ло је искре но. Ли це на вик

ну то да га гле да ју, да га про у ча ва ју, без ус те за ња. Имао је здрав тен 
бо је кај си је. Обр ве, та ко ђе бо је кај си је, бе ху чу па ве као код ка квог 
ста рог пе сни ка. Оне су спре ча ва ле да му ли це из гле да су ви ше 
де чач ки. То ма си на се упра во у то ли це за гле да ла. По гле да ла га је 
и ре кла: „Унајм љен си.”

„Су пру га и ја има мо дво је де це. На му чи ли смо се, до ду ше, 
док ни је за труд не ла са пр вим. Та ко да нам је по зна то ка ко то мо же 
би ти. За бри ну тост и тем пи ра ње и све.”

„Тво ја су пру га је си гур но ве о ма сло бо до ум на”, ре као сам.
Ро лан је за чки љио, про це њу ју ћи мо ју искре ност – очи глед но 

ни је био глуп (То ма си на је ве ро ват но ис ко па ла ње го ве ре зул та те 
са при јем ног ис пи та за фа кул тет). А он да је, у не до стат ку до ка за, 
прет по ста вио да сам не вин.

„Ка же да је по ла ска на. Знам да ја је сам.”
„Не кад сам се за ба вљао са То ма си ном”, ре кох. „Жи ве ли смо 

за јед но.”
„Ствар но?”
„Сад смо са мо при ја те љи.”
„До бро је кад ис пад не та ко.”
„Тад кад смо би ли ску па ни је раз ми шља ла о де ци”, ре као сам.
„Та ко то иде. Ми слиш да имаш све вре ме ово га све та пред со

бом. А он да: трас! От кри јеш да не маш.”
„Мо гло је би ти дру га чи је”, ре као сам. Ро лан ме опет по гле да, 

не са свим си гу ран ка ко да схва ти мо ју при мед бу, а за тим се за гле да 
ка дру гој стра ни со бе. Осмех нуо се не ко ме и по ди гао ча шу. По том 
се по но во обра ти ме ни. „Ни је упа ли ло. Мо ја же на хо ће да иде.” 
Од ло жио је ча шу и окре нуо се да по ђе. „Дра го ми је да смо се упо
зна ли, Во ли.”

„Са мо ро кај”, ре као сам, али ни је ме чуо, или се пра вио да ни је.
Већ сам ис ка пио пи ће, па сам узео но во. По том кре нух да про

на ђем То ма си ну. Про био сам се кроз днев ни бо ра вак и про гу рао 
у ду би ну ход ни ка. Раз ме тљи во сам се ис пр сио у оде лу. Не ко ли ко 
же на ме је од ме ри ло, па од вра ти ло по глед. Вра та То ма си ни не спа
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ва ће со бе би ла су за тво ре на, али још увек сам се осе ћао овла шће
ним да их отво рим.

Ста ја ла је крај про зо ра, пу ши ла и гле да ла на по ље. Ни је ме 
чу ла кад сам ушао, а ја се ни сам огла сио. Са мо сам ста јао та мо и 
по сма трао је. Ка кву ха љи ну тре ба да об у че де вој ка за сво ју Жур ку 
оплод ње? Од го вор: Она кву ка кву је но си ла То ма си на. Ни је би ла 
оскуд на, тех нич ки. Па да ла јој је од вра та до гле жње ва. Но, из ме ђу 
те две тач ке, у тка ни ни бе ше до ми шља то про се чен чи тав низ ру
пи ца ко је су от кри ва ле пар че бе дра ту, глат ку кар ли цу та мо; а из над, 
бе лу обли ну про фи ла дој ке. На во ди ла је на по ми сао о скри ве ним 
отво ри ма и мрач ним ка на ли ма. Бро јао сам бли ста ве де ли ће ко же. 
Имао сам два ср ца, јед но го ре, дру го до ле, оба су пум па ла.

А он да сам ре као: „Упра во сам ви део Се кре та ри ја та.”
Окре ну ла се. Осмех ну ла се, ма да не на ро чи то убе дљи во. „Зар 

ни је ди ван?”
„И да ље ми слим да је тре ба ло да иза бе реш Иса ка Аси мо ва.”
При шла је и по љу би ли смо се у образ. Ја сам по љу био њен, 

у сва ком слу ча ју.
То ма си на је углав ном по љу би ла ва здух. По љу би ла је мо ју се

мен ску ау ру.
„Да ја на ка же да се ма нем штр цаљ ке и на про сто спа вам с њим.”
„Оже њен је.”
„Сви су.” За ста ла је на тре ну так. „Знаш на шта ми слим.”
Ни чим ни сам по ка зао да знам. „Шта ра диш ов де?”
Жу стро је по ву кла два ди ма, као да се охра бру је. А за тим је 

од го во ри ла: „Па ни чим.”
„У че му је про блем?”
По кри ла је ли це дла ном. „Ово је та ко де при ми ра ју ће, Во ли. 

Ни сам же ле ла да ова ко за труд ним. Ми сли ла сам да ће због жур ке 
би ти за бав но, али та ко је де при ми ра ју ће.” Спу сти ла је ру ку и по
гле да ла ме у очи. „Ми слиш ли да сам лу да? Ми слиш, јел да?”

Мо ле ћи во је из ви ла обр ве. Је сам ли вам ре као за То ма си ни ну 
пе гу? Има ту пе гу на до њој усни на лик на мр ви цу чо ко ла де. Сви 
стал но по ку ша ва ју да је укло не.

„Не ми слим да си лу да, Том”, ре као сам.
„Не ми слиш?”
„Не.”
„Е, баш за то ти ве ру јем, Во ли. Прост си, за то ти ве ру јем.”
„Ка ко то ми слиш прост?”
„Не прост у не га тив ном, већ у по зи тив ном сми слу. Ни сам лу да?”
„Же лиш да ро диш де те. То је при род но.”
То ма си на се на јед ном наг ну на пред и спу сти гла ву на мо је 

гру ди. Мо ра ла се са гну ти да то учи ни. Скло пи ла је очи и ду бо ко 
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уз дах ну ла. Ста вио сам јој ру ку на ле ђа. Мо ји пр сти су про на шли 
ру пи цу и ми ло вао сам го лу ко жу. То плим, из у зет но за хвал ним 
гла сом, ре кла је: „Ти ка пи раш, Во ли. То тал но ка пи раш.”

Ус пра ви ла се и осмех ну ла. По гле да ла је ха љи ну, на ме сти ла 
је та ко да јој се ви ди пу пак, и узе ла ме под ру ку.

„Хај де”, ре кла је. „Вра ти мо се на жур ку.”
Ни сам оче ки вао оно што се по том де си ло. Кад смо иза шли, 

сви су кли ца ли. То ма си на ме је др жа ла ис под ру ке и по че смо да 
ма ше мо го ми ли као ка кав кра љев ски пар. На тре ну так сам за бо ра
вио раз лог ове жур ке. Са мо сам ста јао ру ку под ру ку са То ма си ном 
и при мао апла уз. Кад је кли ца ње утих ну ло, при ме тио сам да и 
да ље сви ра Џек сон Бра ун. Наг нуо сам се и до шап нуо То ма си ни: 
„Се ћаш ли се ка ко смо пле са ли уз ову пе сму!”

„Уз ово смо пле са ли?”
„Не се ћаш се?”
„Имам овај ал бум од у век. Ве ро ват но сам пле са ла уз ње га хи

ља ду пу та.” Од ма кла се. Пу сти ла ми је ру ку.
Ча ша ми је опет би ла пра зна.
„Мо гу ли не што да те пи там, То ма си на?”
„Шта?”
„Да ли икад раз ми шљаш о на ма?”
„Во ли, не мој.” Окре ну ла се и по гле да ла у под. Тре ну так ка сни

је, сла ба шним, нер во зним гла сом, ре кла је: „Тад сам би ла на чи сто 
сје ба на. Ми слим да не бих оста ла ни са ким.”

Клим нуо сам. Про гу тао кне длу. Ре као се би да не из го ва рам 
оно што сам на ме рио. По гле дао сам из над ка ми на, као да ме та мо 
не што за ни ма, и ре као: „Да ли икад раз ми шљаш о на шем де те ту?”

Је ди ни знак да ме је чу ла бе ше тр зај тик по ред ле вог ока. Ду
бо ко је удах ну ла, па из дах ну ла. „То је би ло дав но.”

„Знам. Са мо што, кад ви дим ко ли ко се сад му чиш, по ми слим 
да је мо гло би ти и дру га чи је.”

„Не бих ре кла, Во ли.” Узе ла је кон чић са ра ме на мог са коа, 
на мр штив ши се. По том га је ба ци ла.

„Бо же! По не кад по же лим да сам Бе на зир Бу то или не ко сли чан.”
„Же лиш да бу деш пре ми јер ка Па ки ста на?”
„Же лим леп, јед но ста ван, до го во рен брак. Да кле, на кон што 

мој муж и ја спа ва мо, он мо же да оде и игра по ло.”
„Во ле ла би то?”
„На рав но да не бих. То би би ло гро зно.” Уво јак јој је упао у 

очи и она га на дла ни цом вра ти на ме сто. Освр ну ла се по со би. По
том се ис пра ви ла и ре кла: „Идем ма ло да се дру жим.”

По ди гао сам ча шу. „Пло ди се и мно жи се”, ре кох. А То ма си на 
ме сти сну за ру ку и оде.
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Ста јао сам где сам се за те као, пи јуц ка ју ћи из пра зне ча ше ка ко 
бих не што ра дио. По тра жио сам по гле дом има ли не ка же на ко ју 
ни сам упо знао. Ни је би ло ни јед не. Оти шао сам до шан ка, и пре ба
цио се на шам па њац. Шан кер ка ми је три пу та до пу ња ва ла ча шу. 
Зва ла се Џу ли и сту ди ра ла је исто ри ју умет но сти на Уни вер зи те ту 
Ко лум би ја. Док сам ста јао та мо Да ја на је ста ла на сре ди ну про
сто ри је и куц ну ла не ко ли ко пу та о ча шу. Оста ли су је по слу ша ли 
и у со би је на стао та јац.

„Као пр во”, по че ла је Да ја на, „пре не го што вас све из ба ци мо 
одав де, хте ла бих да на здра вим на шем ве че ра шњем ахта кове ли
ко ду шном до на то ру, Ро ла ну. Оба ви ле смо по тра гу ши ром зе мље и, 
мо рам вам ре ћи, ау ди ци је су би ле ис цр пљу ју ће.” Сви су се на сме
ја ли. Не ко до вик ну: „Ро лан је оти шао.”

„Оти шао је? Е па, он да ће мо на здра ви ти ње го вом се ме ну. Оно 
је и да ље ов де.”

Још сме ха, не ко ли ко пи ја них уз ви ка. По је ди ни го сти, и му
шкар ци и же не, узе ше све ће и по че ше да ви тла ју њи ма.

„И, нај зад”, на ста ви ла је Да ја на, „нај зад, же ле ла бих да на здра
вим на шој уско ро труд ној – да куц нем у др во – мај ци. Ње на хра брост 
у до ба вља њу сред ста ва про из вод ње пред ста вља на дах ну ће за све 
нас.” Он да су из ву кли То ма си ну ис пред оста лих. Љу ди су ху ка ли. 
То ма си ни на ко са је па да ла. Об ли ло ју је ру ме ни ло и сме ши ла се. 
По тап шао сам Џу ли по ру ци и ис пру жио ча шу. Сви су гле да ли у 
То ма си ну кад сам се окре нуо и шмуг нуо у ку па ти ло.

Кад сам за тво рио вра та, ура дио сам не што што обич но не ра
дим. Стао сам и по гле дао се у огле да ло. Пре стао сам то да чи ним, 
да се ду же гле дам, има ба рем два де сет го ди на. Зу ре ње у огле да ло 
би ло је нај бо ље око три на е сте. Али те ве че ри учи нио сам то по но
во. У То ма си ни ном ку па ти лу, у ком смо се не кад ту ши ра ли и чи
сти ли зу бе кон цем за јед но, по ка зао сам се бе се би. Зна те ли о че му 
сам раз ми шљао? Раз ми шљао сам о при ро ди. Раз ми шљао сам опет 
о хи је на ма. Хи је на је, се тио сам се, окру тан гра бљи вац. Хи је не по
не кад на па да ју и ла во ве. Ни су не ка ле по та, хи је не, али сна ла зе се. 
И та да сам по ди гао ча шу. По ди гао сам ча шу и на здра вио са мом се би: 
„Пло ди се и мно жи се.”

Ча ши ца је би ла упра во та мо где је Да ја на и ре кла да ће би ти. 
Ро лан ју је, са све ште нич ком бри жљи во шћу, од ло жио на врх па
ко ва ња ва те. Ча ша за де цу бе ше усто ли че на на обла чи ћу. Отво рио 
сам је и про ве рио ње гов дар. Је два да је по кри ва ла дно ча ше, жућ
ка ста из др ко ти на. Из гле да ла је као гу ма сти це мент. Гро зно је, кад 
бо ље раз ми сли те. Гро зно је да је же на ма нео п ход на ова твар. Та ко 
три ча ва. Мо ра да их из лу ђу је то што има ју све што је по треб но да 
ство ре жи вот, осим овог сла ба шног ква сца. Ис прао сам Ро ла но ву 
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му ни ци ју ис под че сме. За тим сам про ве рио да ли су вра та за кљу
ча на. Ни сам же лео да ми не ко упад не.

То је би ло пре де сет ме се ци. Не ду го по том, То ма си на је за труд
не ла. Не ве ро ват но се рас круп ња ла. Био сам од су тан по слов но кад 
се по ро ди ла уз по моћ ба би це у Сент Вин сен ту. Али вра тио сам се 
на вре ме да до би јем вест:

То ма си на Ђе но ве зе по но сно об ја вљу је
ро ђе ње си на,

Џо зе фа Ма ри ја Ђе но ве зеа,
15. ја ну а ра 1996.

3 кг и 200 гр

То што је био си тан бе ше до во љан до каз. Упр кос то ме, кад сам 
не ко ли ко да на ка сни је од нео ка ши чи цу из „Ти фа ни ја” ма лом на
след ни ку, чим сам по гле дао у ко лев ку, рас пр ши ле су се све сум ње. 
Кром пи ра сти нос. Бу ља ве очи. Че као сам де сет го ди на да угле дам 
то ли це на про зо ру школ ског ау то бу са. Сад кад сам га ви део, мо гао 
сам са мо да му мах нем у знак по здра ва.

1995.

Пре вео с ен гле ског 
Ален Бе шић




