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КЛО ДИ ЈА РАН КИН

ГРА ЂА НИН

1.

Ка да си са ма и су ви ше умор на да упа лиш не ки од сво јих 
уре ђа ја, блу диш про шло шћу за ву че ном ме ђу ја сту ке. Обич но се 
ушу шкаш ис под ће бе та и ку ћа је пра зна. По не кад не ма ме се ца и 
ни ски, си ви свод с оне стра не про зор ског ок на чи ни се до се жним. 
Ње го во там но све тло по там њу је у за ви сно сти од гу сти не обла ка 
и ти се по вла чиш у оно што би ва ре кон стру и са но као ме та фо ра.

Пут је че сто асо ци ја ти ван. Ле по ми ри шеш. Два на ест ти је 
го ди на и идеш у Шко лу „Све ти Фи лип и Јо ван” на Вајт Плејнс 
ро у ду и де вој чи ца ко ја се ди иза те бе мо ли те да се наг неш уде сно 
то ком ис пи та ка ко би пре пи са ла. Се стра Еве лин има оби чај да 
за ле пи пе ти це и је ди ни це на вра та школ ских ор ма ри ћа. Де вој чи
ца је ка то ли ки ња и има сме ђу ко су до по ја са. Не мо жеш да јој се 
се тиш име на: Ме ри? Ке трин?

Ни кад не раз го ва ра те осим он да кад те за мо ли да се по ме риш 
и ка сни је кад ти ка же да ле по ми ри шеш и да из гле даш ско ро као 
бел ки ња. Прет по ста вљаш да ми сли да ти се за хва љу је што си јој 
до зво ли ла да пре пи ше и да се осе ћа бо ље што је пре пи си ва ла од 
ско ро бел ки ње.

2.

Се стра Еве лин не при ме ћу је ваш до го вор мо жда за то што се 
ти ни кад не окре ћеш да пре пи шеш од го во ре Ме ри Ке трин. Се стра 
Еве лин си гур но ми сли ка ко ове две де вој чи це вр ло слич но раз
ми шља ју или је ни је бри га за пре пи си ва ње, већ за по ни же ње, или 
ме за пра во уоп ште не ви ди ка ко се дим ту.
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3.

Из ве сни мо мен ти по ша љу адре на лин у ср це, ису ше је зик и 
за гу ше плу ћа. За глу ше те бу ком као гр мља ви на, не, по пут му ње 
те оши ну по гр лу. Ка шаљ. На кон што се то до го ди ло, ни сам зна
ла шта да ка жем. Ни си ли та ко ре кла и са ма? Ни си ли та ко ре кла 
при ја те љи ци ко ја ти се, ис пр ва, у тре ну ци ма рас тре се но сти, зна
ла обра ти ти име ном сво је кућ не по моћ ни це? Прет по ста вља ла си 
да сте вас две је ди не цр не осо бе ко је по зна је. На по слет ку је пре
ста ла с тим, прем да ни кад ни је при зна ла свој лап сус. А ти је ни кад 
ни си опо ме ну ла због то га (за што ни си?), па ипак, ни си за бо ра ви
ла. Да је у пи та њу ка ква гра ђан ска тра ге ди ја, а ла ко би мо гла 
би ти, у то ме би ле жа ла тво ја тра гич ка кри ви ца – у се ћа њу, са су ду 
тво јих осе ћа ња. Да ли си по вре ђе на за то што се ра ди о оном мо
мен ту „сви црн ци из гле да ју исто” или за то што те ме ша с дру гом 
кад си се с њом већ то ли ко збли жи ла?

4.

Не ка уз не ми ре ност ис ту ра те ло у пр ви план. По гре шне ре чи 
ула зе у твој дан као по ква ре но ја је у уста и бљу во ти на ти се сли ва 
низ блу зу, од вла ге уву чеш сто мак под ре бра. Освр неш се око се бе 
и ви диш да си оста ла са ма. Соп стве но га ђе ње пре ма оном што мо
жеш да на ми ри шеш и осе тиш не осо вљу је те на но ге, не од мах, јер 
и са мо при ку пља ње сна ге по ста је за да так за се бе, зах те ва соп стве
ни раз лог. При се тиш се раз го во ра ко ји си не дав но во ди ла, кад сте 
упо ре ђи ва ли пред но сти ре че ни ца им пли цит но кон стру и са них са 
„да, и” у од но су на оне са „да, али”. Ти и тво ји при ја те љи за кљу
чи ли сте да „да, и” јам чи жи вот без скре та ња, без око ли ша ња: 
уста јеш, блу за је убр зо ис пра на, дру га је не де ља, блу за је ис под 
џем пе ра, тик уз ко жу, и ле по ми ри шеш.

5.

Ки ша ју трос ку ља из олукâ, а сву да дру где не ста је у кро шња ма. 
По треб не су ти на о ча ри да ра за бе реш оно што знаш да се на ла зи 
та мо јер сум ња је не у мо љи ва; ста вљаш их. Др ве ће, ко ра, ли шће, 
чак и оно уве ло, из ра жај ни ји су та ко мо кри. Да, и па да ки ша. Сва ки 
тре ну так је на лик овом – пре но што се спо зна, свр ста у ка те го
ри ју с не чим слич ним и ода гна из гла ве, мо ра да се ис ку си, мо ра 
да се са гле да. Шта он то ре че? Да ли је она то за и ста из го во ри ла? 
Је сам ли чу ла оно што ми слим да сам чу ла? Да ли ми је то упра во 
из ле те ло из уста, ње го вих, тво јих? Га дан тре ну так. Но, ипак же лиш 
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да пре ста неш да зу риш у ста бла. Же лиш да иза ђеш на по ље и ста
неш ме ђу њих. И да, ма ко ли ко се сла ба шна чи ни ла, ки ша по те би 
ипак па да.

6.

Окру же на мра ком, у ко ли ма, по сма траш ка ко бр зи на гу та це
сту цр ну као ка тран; ка же ти да га де кан при мо ра ва да ан га жу је 
обо је ну осо бу по ред то ли ко од лич них пи са ца на рас по ла га њу. 

По ми шљаш да је то не ки екс пе ри мент и да те те сти ра или 
ре тро ак тив но вре ђа или да си ура ди ла не што што ука зу је на то 
да је са свим у ре ду во ди ти ова кав раз го вор. 

Ка ко мо жеш та ко опу ште но да ми ка жеш то? При жељ ку јеш 
да се упа ли цр ве но све тло на се ма фо ру или да се за чу је по ли циј ска 
си ре на па да на гло за ко чиш, за ку цаш се у ко ла ис пред се бе, и да 
по ле ти те на пред та ко бр зо да вам ве тар на јед ном за пах не ли ца. 

Као и обич но, про во зиш се кроз тај тре ну так оче ки ва но из
бе гав ши оно што је прет ход но ре че но. Не ра ди се са мо о то ме да 
кон фрон та ци ја иза зи ва гла во бо љу; већ и о то ме да имаш од ре ди
ште ко је не под ра зу ме ва из и гра ва ње да се у том тре нут ку не мо же 
пре би ва ти, да се већ ни је до го дио пре, и да то пре ни је део овог 
са да, док је мрак све гу шћи и скра ћу је се вре ме из ме ђу оно га где 
смо и ку да иде мо.

7.

Кад се пар ки раш ис пред ку ће и уга сиш мо тор, оста јеш за во
ла ном још де се так ми ну та. Пла шиш се да је ноћ за кљу ча на и ши
фро ва на на ће лиј ском ни воу и тре ба ти вре ме на да про ра диш као 
ком пре сор ски пе рач. Док се диш та мо зу ре ћи у за тво ре на вра та га
ра же, се тиш се ме ди цин ског тер ми на на ко ји ти је јед ном при ли ком 
ука зао при ја тељ – џон хен ри зам – за љу де из ло же не стре су ко ји 
про из и ла зи из ра си зма. Они се оства ру ју до смр ти у по ку ша ју да 
из бег ну ши ре ње пот пу ног бри са ња. Шер ман Џејмс, ис тра жи вач 
ко ји је ско вао тај тер мин, твр дио је да су фи зи о ло шке по сле ди це 
знат не. На даш се да се де ћи та ко у ти ши ни пр ко сиш трен ду.

8.

За хва љу ју ћи елит ном ста ту су сте че ном пу то ва њи ма то ком 
прет ход не го ди не, већ си се сме сти ла у сво је се ди ште до про зо ра 
на ле ту Ју нај тед ер лај нса, кад та де вој чи ца са мај ком до ђе до твог 
ре да. Де вој чи ца, гле да ју ћи ка те би, ка же мај ци: То су на ша се ди шта, 
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али ово ни сам оче ки ва ла. Мај чин од го вор је је два чу јан: Схва там, 
ка же. Ја ћу се сти у сре ди ну.

9.

Же на ко ју не по зна јеш же ли да ру ча те за јед но. Гост си на ње
ном кам пу су. У ка фи ћу обе на ру чу је те це зар са ла ту. То пре кла па ње 
ни је по че так ни че га, јер од мах ис ти че да сте она, њен отац, њен 
де да и ти по ха ђа ли исти фа кул тет. Же ле ла је и да њен син иде та мо, 
али због афир ма тив не ак ци је или не че га у ве зи са ма њи на ма – не 
зна ка ко се то баш тач но са да на зи ва и ни је ли тре ба ло да се ре ше 
то га? – он ни је при мљен. Ни си си гур на да ли тре ба да се из ви ниш 
што је про грам пр вен ства упи са по на след ном осно ву на твом 
ал ма ма тер ома нуо; уме сто то га пи таш где јој се син на по слет ку 
упи сао. Сти че се ути сак да пре сти жна шко ла ко ју спо ми ње не 
ума њу је ње ну љут њу. Тим раз го во ром се, у су шти ни, окон ча ва 
ваш ру чак. Сти жу са ла те.

10.

Јед на при ја те љи ца твр ди да Аме ри кан ци во де бит ку из ме ђу 
„исто риј ског ја” и „лич ног ја”. Она под тим под ра зу ме ва да се 
дру жи те углав ном на обо стра ну ко рист и, у ве ћи ни слу ча је ва, са 
ком па ти бил ним лич но сти ма; но, по не кад ва ша исто риј ска ја, ње но 
бе лач ко а тво је цр нач ко, или тво је бе лач ко а ње но цр нач ко, из би ју 
на по вр ши ну свом си лом ва шег аме рич ког по зи ци о ни ра ња. Та да се 
на ђе те очи у очи у мо мен ти ма ко ји вам збри шу љу ба зне осме хе 
са ли ца. Шта си то ре кла? Истог тре на ва ша се на кло ност учи ни 
крх ком, сла ба шном, усло вље ном ма ка квим огре ше њем ва шег 
исто риј ског ја. И прем да би за јед нич ка лич на про шлост тре ба ло 
да вас по ште ди не спо ра зу ма, обич но због ње и ви ше не го до бро 
раз у ме те шта се за пра во има ло на уму.

11.

Ти и твој парт нер иде те да по гле да те филм Ку ћа у ко јој жи
ви мо. За мо лиш при ја те ља да по ку пи ва ше де те из шко ле. Док се 
вра ћа те ку ћи, за зво ни ти те ле фон. Ком ши ја ти ка же ка ко упра во 
кроз про зор гле да опа сног црн ца ко ји ти пу је обе ва ше ку ће. Чо век 
хо да та моам о, раз го ва ра сам са со бом и чи ни се уз не ми рен.

Ка жеш ком ши ји да је то ваш при ја тељ, ко га је упо знао, и да 
вам он чу ва де те. Он ка же, не, ни је он. Упо знао је ва шег при ја те ља 
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и то ни је онај љу ба зни мла дић. У сва ком слу ча ју, хтео је да вас 
оба ве сти да је по звао по ли ци ју. 

Твој парт нер по зо ве ва шег при ја те ља и пи та га да ли се не ки 
тип мо та ис пред ва ше ку ће. При ја тељ ка же да уко ли ко би не ког 
би ло ис пред он би га си гур но ви део јер упра во сто ји на по љу. Са 
спи кер фо на се за чу ју по ли циј ске си ре не.

Кад стиг не те ку ћи за тек не те ва шег при ја те ља у раз го во ру са 
ком ши јом. Че тво ро па трол них ко ла је оти шло. Ком ши ја се већ 
из ви нио ва шем при ја те љу, а сад се из ви ња ва и ва ма. Осе ћа ју ћи се 
до не кле од го вор но за по сту пак ва шег ком ши је, не так тич но ка жеш 
при ја те љу да кад сле де ћи пут бу де хтео да раз го ва ра те ле фо ном 
на про сто оде у стра жње дво ри ште. Он те по сма тра чи тав ми нут 
пре не го што ка же да мо же да раз го ва ра те ле фо ном где год му се 
ћеф не. Да, на рав но, ка жеш. Да, на рав но.

12.

Кад те тај не зна нац упи та: А шта се то те бе ти че?, са мо сто
јиш и зу риш у ње га. Упра во је буч не ти неј џе ре у Стар бак су на звао 
црн чу га ма. Ало, има нас још ов де, уз вра ти ла си, не оче ку ју ћи баш 
да ће се окре ну ти пре ма те би.

У јед ној ру ци др жи кар тон ску ча шу са по клоп цем, у дру гој 
па пир ну вре ћи цу. Клин ци ко клин ци. Не мо раш од мах да их лин
чу јеш, ка жеш.

Ма шта ми на при ча, од го ва ра.
Љу ди око вас по ди жу гла ве са сво јих екра на. Ти неј џе ри су се 

при ми ри ли. Ма шта ти на при ча?, пи таш, осе ћа ју ћи ка ко те љут ња 
пре пла вљу је. Да, и не што у то ме кад чу јеш се бе ка ко по на вљаш 
оп ту жбе тог не знан ца гла сом обич но на ме ње ним твом парт не ру 
из ма ми ти осмех.

13.

Не ки чо век је обо рио ње ног си на у ме троу. Лец неш се. До бро 
је, али гов нар се ни је ни освр нуо. Ка же да је згра би ла тог не знан ца 
за ру ку и ре кла му да се из ви ни: Ре кла сам му да по гле да у де ча ка 
и да му се из ви ни. Да, и ти же лиш да то пре ста не, же лиш да де те 
гур ну то на зе мљу бу де ви ђе но, да му се по мог не да уста не, да га 
очи сти упра во тај чо век ко ји га ни је ви део, ко ји га ни кад не ви ди, 
ко ји ваљ да ни кад и не ви ди ни ког осим соп стве ни од раз.

Див но је што је гру па му шка ра ца по че ла да се по стро ја ва иза 
ме не по пут че те те ло хра ни те ља, ка же она, по пут уја ка и бра ће 
ко је сам не том упо зна ла.
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14.

Но ви те ра пе ут је спе ци ја ли ста за пре вла да ва ње тра у мат ских 
ис ку ста ва. Раз го ва ра ли сте са мо те ле фо ном. Има спо ред ну ка пи ју 
што во ди до зад њег ула за ко ји ко ри сти за па ци јен те. Пра тиш ста зу 
са обе стра не об ра слу је лен ском тра вом и ру зма ри ном до ка пи је, 
али ис по ста вља се да је за кљу ча на.

Од луч но при ти скаш звон це, ма ли окру гли диск, на ула зним 
вра ти ма. Кад се нај зад отво ре, же на ко ју угле даш, из свег гла са се 
дер ња: Гу би се одав де! Шта ра диш у мом дво ри шту?

Као да је ка кав ра ње ни до бер ман или не мач ки ов чар сте као 
моћ го во ра. И ма да си устук ну ла не ко ли ко ко ра ка, успе ваш да јој 
ка жеш да имаш за ка за но. За ка за но?, уз вра ћа жуч но. По том за ста не. 
Све за ста не. Ох, ка же, а од мах за тим, о, да, та ко је. Из ви ни те.

Из ви ни те, мо лим вас, из ви ни те.

Пре вео с ен гле ског 
Ален Бе шић




