
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ВЛА ДИ МИР КО НЕЧ НИ

ЖЕ НА БЕЗ ЛИ ЦА
Си ноп сис за игро каз или филм ски сце на рио1

1.

[Ово дик ти рам по чев ши од 13.11 ча со ва, у сре ду 5. сеп тем бра 
1990. го ди не, док ве о ма бр зо во зим на јед ном ау то пу ту око 55 ки
ло ме та ра ју жно од Нир нбер га у Ба вар ској. Ин спи ра ци ја је фе но мен 
gu e u les cassées.]

Не ми ца ро ђе на у бур жуј ској про те стант ској по ро ди ци 1900. 
го ди не у Бер ли ну глав на је лич ност (ли це, уло га). На зва ћу је „Ксе
ни ја”. [Xe nia је ста ро грч ко име за ве ли ко ду шност и го сто прим ство, 
ко је по сто ји у Не мач кој и дру гим зе мља ма.] Са де вет на ест го ди на, 
од мах по сле Пр вог свет ског ра та, она из Бер ли на сти же у Па риз. 
Та мо је ву ку ра зни мла да лач ки раз ло зи: здра ва до за аван ту ри зма; 
бег од ушто гље не по ро ди це и пру ске ди сци пли не; но мо жда нај
ви ше, ра до зна лост да сво јим очи ма ви ди чу ве ну пре сто ни цу тог 
на ро да са ко јим је њен го ди на ма био у кр ва вом ра ту. Из у зев сво јих 
не за бо рав них мо дро пла вих очи ју, Ксе ни ја је не у па дљи ва де вој ка 
за ко јом се ма ло ко окре ће у нaизглед по бед нич ком, али у ду ши 
уту че ном и те шко ра ње ном Па ри зу. Је два успе ва да унај ми со бу 
у ули ци Га сто на Пи ноа у си ро ма шном де вет на е стом ква р ту на 
се ве ро и сто ку гра да пре тва ра ју ћи се да је Дан ки ња. Да као Не ми
ца на ђе би ло ка кав по сао из у зев као про сти тут ка на рав но ни је 
мо гу ће. Ме ђу тим, до не ла је са со бом сав но вац ко ји је до би ла за свој 
осам на е сти ро ђен дан – нај ви ше од јед не тет ке у цр ни ни из Кот

1 Vla di mir J. Ko neč ni, WO MAN WITH NO FA CE (a synop sis), © 1990. Текст 
је пре вод на срп ски је зик и адап та ци ја ен гле ског ори ги на ла.
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бу са чи ја су оба си на по ги ну ла истог да на кра јем ју ла 1917. код Ипра 
у Флан дри ји. И та ко Ксе ни ја по ла ко учи ло кал ни ар го и ма ни ре, ако 
се та ко мо гу на зва ти, те по сте пе но постајe Па ри жан ка, си ро ма шна 
до ду ше, из да ле ког пред гра ђа, али ипак...

* * *

По што је ње на со ба го то во пра зна, Ксе ни ја че сто тра га за по
лов ним пред ме ти ма на обли жњој бу вљој пи ја ци. Јед ном при ли
ком, за сит ниш, за по ла ша ке суа, ку пу је еле гант ну ма лу по ли цу 
за књи ге од про дав ца чи ја је гла ва оба ви је на за во ји ма. Ви де му се 
са мо очи, там не и про дор не, бес крај но жа ло сне и уса мље не у сво јим 
ду пља ма. Се ди на тро но шцу, на сред пи јач ног ме те жа и от па да ка, 
гла ве уз диг ну те пре ма њој. Је ди но она на це лом све ту – она ко ја 
ни кад ни је за бо ра ви ла ни јед ну ви дљи ву ни гла сов ну трун ку ни 
трен тог пр вог су сре та – та да и увек по том сма тра ла је да је по ло жај 
ње го ве гла ве од ра жа вао по нос. Не! Људ скост и по нос. Тај ње гов 
по глед и ње но кућ но вас пи та ње на ло жи ли су јој да му се пред ста ви, 
а да то га ни је би ла све сна. „Ве ли ко ду шна де вој ка и још Не ми ца!”, 
уз вик нуо је он, ско ро ве се ло, без са р ка зма, на ње но за пре па шће ње. 
„Би ло ми је ла ко да ски нем Ва шу дан ску фа са ду не ви на шца... али 
Ви... Ви се не усу ђуј те да ика да ски не те за во је са мог ли ца! Згро
зи ли би сте се оно га што би сте ви де ли.” Ћу та ли су и гле да ли се, 
обо је не по мич ни, ван вре мен ски, усред пи јач не вре ве. 

Кад је већ сма тра ла да је при стој но да оде, про збо рио је: „Го
спо ђи це Ксе ни јо, до зво ли те ми, мо лим Вас... ово ни сам одав но 
учи нио... да се пред ста вљам пре ле пој мла дој де вој ци... ја сам Се ле
стен... Се ле стен Де вал кур [Ce le stin = не бе ски; De val co urt], ка пе тан 
у ве ли чан стве ној фран цу ској ар ми ји ко ја је по бе ди ла... Ва шу швап
ску... из ви ни те, мо лим Вас... та чу де сна по бе да у ко јој ми је ли це 
за у век уна ка же но. На Вер де ну, го спо ђи це, хи ља ду де вет сто ше сна
е сте. Код се ла Фле ри ја [Fle ury], го спо ђи це, се ла ко је је пре ла зи ло 
из ру ке у ру ку ше сна ест пу та... Мо жда, дра ги го спо де Бо же, и Ви 
сте та мо из гу би ли не ко га? Мо жда бра та или ве ре ни ка? Мо жда сте 
за то ов де? Да ви ди те Фле ри? Да по љу би те то кр ва во тло? Да по
са ди те цвет? А ја, го спо ђи це, ја сам жив про тив сво је во ље. Бо ље 
да ни сам.”2

2 Пре ко че ти ри ми ли о на фран цу ских вој ни ка би ло је ра ње но у Пр вом 
свет ском ра ту, од ко јих је три ста хи ља да би ло озна че но као „оса ка ће но”. Ме ђу 
њи ма, око пет на ест хи ља да би ло је gu e u les cassées, уна ка же ног ли ца или гла ве. 
[Најружнији али нај тач ни ји пре вод на срп ски тог из ра за, по мом ми шље њу, је 
раз бу ца на њу шка.] По сле ра та, ти љу ди ни су до би ја ли ни ка кве при на дле жно сти 
ни пен зи је по пут оста лих рат них ве те ра на, без об зи ра на чин. Очај ни, лу та ли 
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* * *

Ни ка да Ксе ни ја ни је по ми сли ла да би ве ли ка љу бав мо гла да 
је оп сед не та ко бр зо и при род но. Да не жно и ле лу ја во, као леп ти
рић, по љу би сва ку ње ну по ру. Се ле стен је че стит и прав до љу бив 
чо век. И ве о ма леп, са вр ше ног ста са, све са сво јом чал мом. За што 
је бит но да му ви ди ли це кад су му очи та ко див не? Се ћа ла се фо
то гра фи ја са Си на ја ко је је не где ви де ла: вит ке бе ду ин ске же не са 
див ним очи ма ко је бли ста ју кроз про ре зе у ча до ру. Љу ди су ви ше 
ис тра жу ју ли ца, она су да ле ко ма ње ва жна од очи ју и од ду ше, 
уве ра ва Ксе ни ја се бе. По не кад кад се но ћу про бу ди и за пла че – за 
мај ком и оцем, за де тињ ством и де во ја штвом у Ша р ло тен бу р гу – 
по ми сли да је осе ћа ње кри ви це мо жда би тан део ње не љу ба ви. Кри
ви ца је му чи за све зло ко је је ње на пру ска зе мља, увек звец ка ју ћи 
оруж јем, учи ни ла Фран цу ској и са мој се би, али нај ви ше ње ном 
љу бље ном Се ле сте ну. [Ксенијино осе ћа ње кри ви це је ва жно, али 
тре ба да бу де на зна че но на суп ти лан, алу зи ван на чин.]

Се ле стен во ди Ксе ни ју по Па ри зу у ко ме је био у вој ној шко ли. 
По ка зу је јој ули цу де Би си [de Bu ci], у ко ју је до ла зио да би ку пио 
ма ло све жег во ћа за оне си ро ма шни је од се бе у ка сар ни. По ка зу је 
јој број 13, rue de Bu ci, згра ду у ко јој је не кад жи вео Рем бо [Art hur 
Rim ba ud]. При ча јој да се не срећ ни, бо ле сни, сво је гла ви пе сник 
на бал ко ну по ка зи вао пи јач ним про дав ци ма го и цврц нут и да је 
мо крио на њих кад би га вре ђа ли и це ре ка ли му се. Сти дљи ва, 
по ма ло ста ро мод на Ксе ни ја не са бла жња ва се кад јој Се ле стен 
при ча, он мо же све да јој ка же, о све му да јој се по ве ри. Кад то ком 
шет ње ви де чо ве ка gu e u le cassée ко ји про си, Се ле стен му при ла зи 
и пред ста вља се. По не кад му чо век са лу ти ра као офи ци ру и мо ли 
га за ко ју па ру; по не кад про мр мља не што у сми слу „но си се”; а по
не кад са мо пљу не на зе мљу и окре ће се. 

Ксе ни ја не пре ста је да пи та Се ле сте на ка ко је све то, бла ги 
Бо же, би ло мо гу ће. Он че сто оћу ти. Но јед ном јој ка же: „Слу шај, 
не знам о тво јим љу ди ма ко ји су до шли у мо ју зе мљу да нас уби
ја ју. И не знам шта је ме не и мо је рат не дру го ве ко је во лим као 
се бе са мог на ве ло да се у тим блат ња вим ро во ви ма бо ри мо као 
шу га ви ла во ви, али ти мо гу ово ре ћи. Сви ми, мо жда на ро чи то ми, 
уна ка же ни и обо га ље ни, ма да се осе ћа мо из да ним и од ба че ним 

су и про си ли по фран цу ским гра до ви ма. Мој фик тив ни ка пе тан Се ле стен Де
вал кур је је дан од њих. При чу „Па ри ске лут ке” из ко је сам са знао за тра ге ди ју 
љу ди gu e u les cassées, об ја ви ла је ру ска спи са те љи ца Ол га Форш 1928. го ди не. 
Осим опи са тих љу ди, мој текст не ду гу је ни шта, сем са ми ло сти, тој при чи. 
Та ко ђе, књи га и филм Ен гле ски па ци јент (1992; 1996) не ма ју ни ка кве ве зе са 
мо јим тек стом.
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по пут ка квог из ме та, сви ми ду бо ко во ли мо Фран цу ску и сви смо 
по но сни на жр тву ко ју смо јој да ли. Вољ но да ли, раз у меш ме?”

Раз у ме Ксе ни ја, до бро раз у ме, јер га во ли. Али не раз у ме јер 
је са мо ра зум на же на. Ка ко мо гу му шкар ци да исто вре ме но осе
ћа ју та кву сме шу па три о ти зма, ду бо ког по ни же ња и ду шев ног 
са мо у ни ште ња? 

* * *

Се ле стен је ро ђен и од ра стао у Бре та њи, у Св. Ма лоу [Sa int
Ma lo], уз оке ан ске та ла се и огром не пли ме. Ка ко он же ли да тај 
не ве ро ват ни до ла зак пли ме, ко ји ме шта ни по ре де са коњ ским га
ло пом, по ка же Ксе ни ји, баш код острв ца Гран Бe [Grand Bé] ис под 
зи ди на! Али ка ко, кад му ро ди те љи ни су ви ше жи ви, нов ца не ма, 
а у ма лом гра ду, ко ји је био да ле ко од рат них зби ва ња, ру га ли би му 
се звер ски је не го у Па ри зу? Ма не, ди вље зве ри су до бри ство ро
ви... Кад то ка же Ксе ни ји, она га пр во гле да раз ро га че них очи ју. 
Он да га сна жно за гр ли, по чи ње да ри да, дрх те јој ра ме на, схва та
ју ћи по но во сву ду би ну ње го ве пат ње и су но вра та, без са о се ћа ја 
чак и у род ном ме сту.

У Па ри зу Се ле стен има са мо јед ну пра ста ру ба батет ку, али 
она, због сво јих не за ја жљи вих, не ми ло срд них по то ма ка, не сме да 
га при ми у стан, ни ти да му учи ни мно го че га до бр ог. С вре ме на 
на вре ме, она му кри шом да не ки ма ли пред мет ко ји мо же да про
да. И та ко он жи ви, по ку ша ва ју ћи на све на чи не да из бег не да га 
Ксе ни ја из др жа ва. Са мо то му још тре ба – ње му, не кад по но си том 
офи ци ру чи је је ли це та ко уна ка же но да не сме да га по ка же љу
ди ма. На ро чи то же не би ври ште ћи по бе гле кад би то учи нио. 
[Крат ки при каз ово га би мо гла да бу де ва жна и ефект на сце на.] 

* * *

С вре ме на на вре ме, ор га ни зу је се ху ма ни тар ни бал за до бро бит 
рат них ве те ра на. При су ству ју ва жне лич но сти и кул тур њач ке 
при ма до не, To ut Pa ris. Ту је, пре све га, Jazz Age кра љи ца Џо зе фин 
Беј кер, „цр ни кре ол ски би сер” Фо ли Бер же ра [Fo li es Bergère], са по
ја сом од де бе лих, зре лих ба на на пре ко сво јих упе ча тљи вих ге ни
та ли ја. У не ко дру го вре ме, си гур но би при су ство ва ли мно ги пре
ве ја ни ве ли ка ни ху ма ни тар но сти по пут Ен ди ја Вор хо ла, Ле ни ја 
Берн штај на, Бјан ке Џе гер, Тру ма на Ка по та, Ма до не, Ри чар да Аве до
на, Па ло ме Пи ка со, Ел то на Џо на, Бо на из гру пе У2, Бер на раАн ри 
Ле ви ја и слич них. [Ово тре ба по зо ри шно и филм ски ка ри ка тур но 
при ка за ти, без пре те ри ва ња.] 
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Је дан од ових ба ло ва је под ма ска ма. Ксе ни ја и Се ле стен су 
из не ког не ва жног раз ло га при сут ни. [Ово је јед на од нај бит ни јих 
сце на и мо ра да бу де са вр ше но ура ђе на.] Ни је ја сно да ли су ма ске 
би ле на зна че не у зла ћа ним по зив ни ца ма или су не ке од зна чај них 
лич но сти из ће фа од лу чи ле да их ста ве – из не спрет но из ра же ног 
са о се ћа ња, или из бру тал но сти, или као ве о ма ру жан виц. [Ово не 
тре ба раз ја сни ти, ме ша ви на мо ти ва је до бро решење]. Гле да о ци 
ви де ру ком из ра ђе не, ску пе ма ске ко је пред ста вља ју му шка ли ца 
са кр ва вим за во ји ма. Би зар на, мор бид на гро те ске ри ја у сти лу Го је 
ко ји ва пи Бо гу и мр зи га на ин ти ман шпан ски на чин. Ту су и ту га 
и са ми лост и цр ни ху мор. 

Чу ве не лич но сти при ку пља ју но вац за раз бу ца не њу шке, али 
се исто вре ме но су ро во ру га ју при сут ним па ће ни ци ма, по пут ка пе
та на Де вал ку ра. Он је за њих, па и за Џо зе фи ну Беј кер, са мо бо
ле сно стра ши ло. Сек си црн ки ња Џо зе фи на, ко ја се осло бо ди ла 
аме рич ких роп ских око ва, виц ка сто по кри ла сво је ме ђу нож је ба на
на ма, и обо жа ва сло бо дар ску Фран цу ску, на ли цу ме ста им про ви зу
је пе сму „Дух у за во ји ма”. Пе ва: „Осло бо ди се, ски ни око ве, ски ни 
гно ја ве за во је, као што ћу ја са да!” За тим Џо зе фи на жен стве но ски
да и од ба цу је ве нац ба на на, от кри ва ју ћи сво ју обри ја ну вул ву. 

Шам па њац те че, Се ле стен се на пи ја, же ле ћи да за да ви сва ког 
при сут ног, нај ви ше Џо зе фи ну. Но пр во би је гру бо си ло вао, ми сли 
он про стач ки, нај бо ље у њен на бре кли цр ни гуз. Очи су му мут не. 
Те ту ра се, при ла зе ћи јој. Но та да га с ле ђа сна жно об у хва та Ксе ни
ја. Љу бо мор на је на без у сло ван, не вин на чин. Ша пу ће му: „Ћу ти, 
ћу ти... уби ће те, смо жди ће те, они... она, та охо ла, јеф ти на ху ља... 
ми сли да си ти ле про зан, за ра зан, да си го ри од па цо ва... ћу ти!” 
Окре ће га се би, љу би му врат, љу би за во је, љу би му очи кроз за
во је. Гр ли га сна жни је не го што је ми сли ла да мо же. „Слу шај ме... 
слу шај ме Се ле сте не мој: ја сам ту, за те бе, за у век. А за њих ти си 
не до дир љи во ни шта ви ло... чи та ла сам у но ви на ма... ми сле да ћеш 
им да ти не из ле чи ве ра не... ов де сам ви де ла, ви ше не го икад, ка ко 
је те би... све бих да ла да сам ти... да сам ја би ла у ро во ви ма... да 
сам ја из гу би ла ли це!” 

* * *

Ксе ни ја пре ла зи у ка то ли чан ство, а Се ле сте но во ср це је хлад но. 
Рет ко иде у цр кву и не зна шта да ка же, ко ме да се мо ли. Сма тра 
да му не ма спа са и нор мал ног жи во та. Га дан је, од вра тан. А она... 
убе ђу је га да је њен је ди ни. Упо р но га на го ва ра да се вен ча ју. И 
успе ва. У исто вре ме, до но си се но ви за кон и Се ле сте на опе ри шу 
о др жав ном тро шку. Јед ном, два пу та, че ти ри пу та. Че ка она, вер на 
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Ксе ни ја, пред бол нич ким про зо ри ма да га ви ди и по ша ље му ја то 
по љу ба ца. Ни шта не по ма же. Се ле стен је без на де, ду бо ко не сре ћан 
и не мо же се бе да под не се.

Ксе ни ја га чу де сно во ли. Сва ког ју тра, сва ко ве че, кад год 
мо же и он јој до зво ли, љу би га на гог, по чи њу ћи од но жних пр сти
ју до вра та, уди шу ћи ње гов ми рис. Ка ко га во ли! А ка ко он па ти 
кад га пре зи ру и мр зе на ули ци, ваљ да и за то што их под се ћа на 
рат. По не кад му не ко вик не: „Убиј се, ру го бо, пу сти нас да жи ви
мо у ми ру!” Ду бо ко у се би, по не кад их он чак схва та. 

Ка ко Ксе ни ја да му по мог не? Та да од лу чу је, као је ди но ре
ше ње ко је за њу има сми сла, да се по и сто ве ти са њим – и да то 
учи ни у нај бит ни јој ства ри. Ку пу је за во је и об мо та ва сво је мла до, 
не так ну то ли це. Сва ђа ју се. Она је ипак пру ског ко ва. По бе ђу је. 
Же ли да бу де као он. Да бу де пре зре на и ис пљу ва на као што је он 
био свих тих го ди на. Док умо та ва гла ву, ша пу ће му: „Пу сти ме, 
Ле стó, же лим да бу дем као ти. Во ли ме и гр ли ме”. Он је ко нач но 
раз у ме. Ипак јој се не спрет но под сме ва... али је по том гр ли, лу до. 
Бо же, ви че, ја у че, за што си ми по да рио нај бо љу же ну на све ту?

* * *

Ксе ни ја по сте пе но убе ђу је Се ле сте на да су њих дво је бли зан
ци – бли зан ци раз бу ца них њу шки. А пи јач не ала па че, и не са мо 
оне, ши ре гла си ну да за во ји до ка зу ју да су обо је за ра зни. Сле де 
изо ла ци ја и остра ци зам, упр кос Се ле сте но вом ле кар ском уве ре њу 
да ни је за ра зан. Чак и основ не на мир ни це је два мо гу да ку пе. 

Ксе ни ја ни кад не ски да за во је. Њу не чу ди да Се ле стен и да ље 
се бе сма тра офи ци ром, да му је част не ма ње бит на од љу ба ви пре
ма њој, пре ма жи во ту. Ње го ва сва ко днев на пат ња по ста је не из др жи
ва и од лу чу је се. Кад јој ста ви сво ју од лу ку пред очи, она зна да 
из бо ра не ма. Не мо ли, не ври шти, не за по ма же. На про тив, по ма же 
му да се уби је сво јим офи цир ским СентЕтјен ре вол ве ром [St. 
Eti en ne mod èle 1892, 8 mm]. 

* * *

Ње на од лу ка да бу де уна ка же на, да бу де Се ле стен, још је ја ча. 
На ста вља да но си за во је и кад се вра ти у Бер лин 1927. го ди не, чак и 
у ку ћи сво јих ро ди те ља. За во ји су њен но ви иден ти тет, до каз ње не 
љу ба ви пре ма по ги ну лом му жу. Се ле сте нов хе ро и зам пре у ве ли ча ва, 
a на чин смр ти ме ња. Ксе ни ја је са да љу та и твр до гла ва мла да же на, 
гор ка и по дру гљи ва – и то на на ро чит па ри жан ски, не пру ски на
чин. Кад ро ди те љи бла го по ку ша ју да јој по мог ну и да је ура зу ме, 
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Ксе ни ја им пре зри во др жи лек ци ју: „Ва ма ни шта ни је ја сно. Пру
си сте без ср ца. Ни кад до ста ра та. Ни кад до ста оруж ја и осва јач ких 
ве сти с фрон та у но ви на ма по пут ДАЗа!3 Ва ма се до па дао ра то бор
ни кај зер, с ње го вим че лич ним шле мом, зла том оп то че ним, и ње
го вим охо лим пру ским бр ко ви ма за вр ну тим увис... ено га сад у 
лук су зу у Хо лан ди ји, ни шта му не фа ли. А мој муж је због ње га 
остао без ли ца, без по но са!” И та да би из ла зи ла из со бе сми ре но 
за тва ра ју ћи вра та. Он да би их по но во отво ри ла и до ба ци ла увре
ђе ним ро ди те љи ма, „знам шта сте оче ки ва ли, па он да ево, за кај
зе ра” и на гло би тре сну ла вра та.

То ком на ред них ме се ци Ксе ни ји па да на па мет да она за пра
во ко ри сти за во је не би ли осу је ти ла би ло ка кво му шко на ме та ње, 
јер је на свој би за ран на чин по ста ла при влач на као за го нет на „фа
мо зна њу шка” у лу дом Бер ли ну тог до ба. Шта ви ше, мо ра да при зна 
се би да ни је пот пу но без сек су ал них ми сли. На при мер, има свој 
ри ту ал пред спа ва ње. Сто је ћи пред ви со ким, уским, естон ским 
огле да лом и ми сле ћи на Се ле сте на, она ски да сву оде ћу и ду го гр ли 
сво је гру ди. Тек та да, на га, од мо та ва за во је са гла ве, то ли ко спо ро 
да је то еро тич но, по сма тра ју ћи се чи та во вре ме у огле да лу. Ме ђу
тим, пред сам крај, га си лам пу и тек у по лу мра ку пот пу но ски да 
за вој. Та ко ни она са ма ни гле да о ци ни кад не ви де ње но ли це. [Цела 
ова ин тим на сце на од ви ја се де ли кат но и ми сте ри о зно.]

Бит но је да Ксе ни ја, уз здра ве очи, ви ше не зна ка ко из гле да. 
Да ли се про ме ни ла? Пре ра но оста ри ла? [А гле да о ци су збу ње ни: 
да ли је ње но ли це за и ста уна ка же но, као што гла си не про но се? 
Бо ле шћу или чак на мер но, не ком ки се ли ном? Све ово је од зна ча ја 
за за вр шну сце ну.] 

2.

[15.10 са ти истог да на: сре да, 5. сеп тем бра 1990. го ди не. По сле 
крат ког вре ме на на јед ном од мо ри шту, по но во сам за во ла ном, 
са да већ да ле ко од Нир нбер га, за пад но, из ме ђу Штут гар та и Ман
хај ма. Ма хом во зим бр зи ном од пре ко 200 ки ло ме та ра на час. На
ста вљам да дик ти рам. Оп сед нут сам Ксе ни јом.] 

По сле ви ше од го ди ну да на тр за ви ца, Ксе ни ја се по но во збли
жа ва са ро ди те љи ма, и то пр во са оцем Хајн ри хом. Он ви ше од 
обе же не у сво јој ку ћи пред о се ћа успон не са мо на ци зма не го и 
освет нич ког, над ме ног ду ха у обич ном Нем цу, и за то ра ни је од 

3 DAZ je био бер лин ски кон зер ва тив ни De utsche All ge me i ne Ze i tung два де
се тих го ди на 20. ве ка, кад се Ксе ни ја вра ти ла у Бер лин, али се звао Nord de utsche 
All ge me i ne Ze i tung за вре ме Пр вог свет ског ра та и у 19. ве ку кад се сма трао бес
по го во р ним Би змар ко вим гла си лом [Ot to von Bi smarck].
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сво је су пру ге Кла ре схва та и по чи ње да це ни огром ну од бој ност 
њи хо ве ћер ке пре ма ра ту. Кра јем два де се тих го ди на, по ли тич ка 
бу дућ ност Не мач ке ја сни ја је у Бер ли ну не го игде у Не мач кој, чак 
не го у Мин хе ну, за крат ко цр ве ном гра ду де сет го ди на ра ни је, и 
Нир нбер гу, гра ду на ци стич ких ску по ва још од 1923. Схва та на
чи та ни и ана ли тич ни го спо дин Хајн рих, углед ни адво кат, и у то 
убе ђу је Кла ру и Ксе ни ју, да је са мо пи та ње вре ме на пре но вог 
не мач ког ра та. И да ће пре тог ра та до ћи до су ро вог раз вр ста ва ња 
и жи го са ња. Не би ти Је вреј ни ко му ни ста не ће би ти до вољ но за 
нор ма лан жи вот. Да пре жи ви, би ће по треб но да чо век по ста не 
пр во ћу тљив и ре зиг ни ран, па ма ло за стра шен, па ма ње или ви ше 
при ну ђе ни мр зи тељ „ни жих ра са”, па не ко са члан ском кар том 
на цистран ке и сли ком Хи тле ра на зи ду сво је тр пе за ри је. 

Ду го Ксе ни ја не схва та са свим оца јер ма хом гле да уна зад, у 
Се ле сте на и Вер ден. Ме ђу тим, са по до зре њем и стра хом чи та но
вин ске из ве шта је о Че твр том кон гре су на ципар ти је по чет ком 
ав гу ста 1929. и огром ном ску пу у Нир нбер гу тим по во дом. [Овде 
тре ба ко ри сти ти мон та жу и ви деокли по ве, на при мер из про
па ганд ног фил ма o ску пу 1929. го ди не, Der Nürn ber ger Par te i tag der 
NSDAP – а на по зо ри шној би ни, бр зе крет ње го ми ле му шка ра ца, 
мо жда сце ну у ко јој сви ди жу ру ку у Heil Hi tler по здрав и ви чу те 
ре чи, а Ксе ни ја сто ји са ма, не ма, без ика квог по кре та, са за во ји ма 
на гла ви, у пра зном про сто ру, окру же на мр зи тељ ским по гле ди ма и 
псов ка ма ру ље. Ху ље су ипак збу ње не и пла ше се да је уда ре јер је она 
ван овог све та, ле про зни дух. NB: Ксе ни ја ни кад ни је би ла при сут на 
на не ком на ци стич ком ску пу; сце на је ње на ноћ на мо ра о то ме шта 
би мо гло да се де си кад би је не ко на те рао да бу де при сут на.] 

Ипак је Ксе ни ја за па ње на и упла ше на, а још мно го ви ше ње на 
бла га мај ка Кла ра, кад им јед не ве че ри сре ди ном 1932. го ди не Хајн
рих ка же да је про дао сво ју адво кат ску фир му и да ће на ред не не
де ље до ћи по тен ци јал ни ку пац да раз гле да њи хо ву ку ћу. Се ле се 
у Ен гле ску.

* * *

Ра не три де се те го ди не су би ле ре ла тив но при хва тљи во до ба 
да до бро сто је ћи бер лин ски адво кат, без по ли тич ке и рат не про шло
сти, по ста не парт нер у ве ли кој лон дон ској тр го вач кој ком па ни ји 
ко јој је не мач ка ин ду стри ја оп тич ких ин стру ме на та би ла глав ни 
по сао. Се ћа ња на ро вов ске стра хо те у Флан дри ји су бле де ла у ен
гле ској пси хи и штам пи. Хајн рих је ку пио при стој ну ку ћу за сво ју 
ма лу по ро ди цу на се ве ро за па ду Лон до на, у мир ном, зе ле ном Фин
чли ју [Fin chley], кра ју у ко ме је жи ве ло мно го имућ них је вреј ских 
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по ро ди ца. Жи вот је по чео да те че на из глед пред ви дљи вим то ком. 
Као што су се Хајн рих и Кла ра на да ли, ен гле ски ма ни ри тог до ба 
сми ри ли су Ксе ни ју. Ме ђу тим, за во ји су оста ли на ње ној гла ви и 
због то га се ви ше ни су сва ђа ли.

Љу ди за ми шља ју да је Ен гле зи ма, бар они ма у ви шим дру штве
ним кла са ма, до зво ље но да бу ду екс цен трич ни. То је тач но, али 
са мо за екс цен трич но сти ко је су на им пли цит ној ли сти – до ду ше 
ду гој – при хва тљи вих. Но ма да чал ма на гла ви очи глед но здра ве 
мла де же не ни је на тој ли сти, Ксе ни ји на при род на до бр о та, вас пи
та ње и шарм (без упо тре бе ли ца!) раз о ру жа ва ли су и вла сти, и су
се де, и вр шња ке са ко ји ма је су де ло ва ла у ра зно вр сним до бро твор
ним ак тив но сти ма. Мно ге од њих су то ком го ди на по ста ја ле све 
зах тев ни је. Та ко је Ксе ни ја до че ка ла сеп тем бар 1940. го ди не и 
Blit zkri eg у Лон до ну, пот пу но по све ће на ра ње ни ци ма. Љу ди и де ца 
у са мрт ним му ка ма, у ру ше ви на ма и бол ни ца ма, сте за ли би ње не 
не жне ру ке. За њих су ње не до бре очи и ша пат охра бре ња би ли 
ме лем. Зна ли су сви ин стинк тив но да је ова же на са за во ји ма, ма да 
сне жно бе лим, и са ма те шко ра ње на.

3.

Ско ро осам је го ди на по сле лон дон ског бли ца, че тр на е сти је 
мај 1948. Сре до веч на Ксе ни ја сти же ма лим бро дом са Ки пра у Ха
и фу, у Изра ел, да по мог не мла дој а пра ста рој зе мљи. Да по мог не, 
ко ли ко мо же, са сво јом чал мом на гла ви. Од вре ме на, 1927. го ди не, 
кад се са та квом чал мом вра ти ла из Па ри за у ку ћу сво јих ро ди те ља 
у Бер ли ну, свет је ви део не у по ре ди во ужа сни је при зо ре од чи стих 
бе лих за во ја на гла ва ма здра вих, мо жда луц ка стих же на. Но за вре
ме Дру гог свет ског ра та у Ен гле ској, ни ко ко је по зна вао Ксе ни ју 
ни је је сма трао ни фри вол ном ни бо ле сном. Зна ли су да је из не ког 
раз ло га би ла ду бо ко тра у ма ти зо ва на дав но пре до ла ска у Лон дон, 
о че му ни кад ни је же ле ла да го во ри. Ње на не ве ро ват на по жр тво ва
ност би ла је да ле ко ва жни ја. По сле жр та ва лон дон ског бли ца, то ком 
го ди на ра та у Афри ци, Ита ли ји и Нор ман ди ји, при ма о ци ње не не
жно сти и до бр о те би ли су ра ње ни вој ни ци, ави ја ти ча ри и мно га 
ло кал на де ца. До би ла је ви со ко бри тан ско од ли ко ва ње за бол ни
чар ке, Кра љев ски цр ве ни крст [Royal Red Cross]. У па пи ру ње ног 
бри тан ског др жа вљан ства пи са ло је Mrs. Xe nia De val co urt (RRC).

* * *

Ма да се то слу чај но де си ло, дан кад се Ксе ни ја ис кр ца ла у 
Ха и фи, 14. мај 1948, да ле ко је од обич ног. Био је то пе так. Тач но у 
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16.00 ча со ва, пред ве че Ша ба та, у му зе ју умет но сти у Тел Ави ву, 
све ча но се до но си де кла ра ци ја о не за ви сно сти др жа ве Изра ел. То 
је крај бри тан ске вла сти над Па ле сти ном, али је по че так Ксе ни ји ног 
би ва ња у Све тој зе мљи. Она је та мо сти гла са ма, сво је вољ но, из 
убе ђе ња ко је се раз ви ја ло го ди на ма. Те ве че ри, уз по моћ љу ди из 
тај не ор га ни за ци је Ха га нах, пре ба цу је се у ки буц код се ла Ти вон 
[сада гра дић, Kiryat Ti v’on], пет на е стак ки ло ме та ра ју го и сточ но 
од Ха и фе на пу ту за На за рет. 

Кад стиг не у ки буц, сун це је већ за шло, али се на за па ду, тек 
шестсе дам ки ло ме та ра уда ље ни, на зи ру обри си пла ни не Кар мел. 
Ксе ни ја је оп хр ва на ле по том и мно го чим дру гим. Пла че и гр ли 
дво је љу ди ко ји су је ка ми он чи ћем до ве зли у ки буц, с пре по ру ком 
Је вре ја у Ен гле ској. Пр во гр ли во за ча, осам на е сто го ди шњу Зи по
ру [Zip po rah, Мој си је ва жена], де вој ку ро ђе ну у ки бу цу, ко ја је 
пр ва осо ба ро ђе на у Изра е лу ко ју је Ксе ни ја за гр ли ла. За тим гр ли 
чо ве ка. Не што је ста ри ји од ње, у ра ним пе де се тим го ди на ма; он 
уз вра ћа њен за гр љај мно го сна жни је и при сни је не го што је оче
ки ва ла. Он да је окре ће ка за па ду, пре ма пла ни ни Кар мел, и све
ча но ка же: „Ви диш, у све сти не са мо на ше ре ли ги је, та мо је пре 
три хи ља де го ди на у јед ној пе ћи ни жи вео про рок Или ја... али ја 
ни сам из Би бли је, као Зи по ра, ја сам из Пољ ске!” Ксе ни ја се бр зо 
окре ће пре ма ње му, а он на ста вља, „Да... из Вар ша ве... а ус пут, 
до ла зе ћи ова мо, свра тио сам у Тре блин ку”. Ксе ни ја је за па ње на. 
Пр ва осо ба ко ју је икад сре ла из ло го ра за ис тре бље ње. И пр ви су
срет са изра ел ским цр ним ху мо ром. Пи та га ка ко се зо ве. „Ро ди те
љи у Пољ ској су ме на зва ли Шло мо [Соломон], али су ми чу ва ри 
у Тре блин ки раз би ли зу бе јер им се ни је до па ло да не ка кав гад ни 
Је вре јин има име нај па мет ни јег кра ља. Та ко сам се бе пре кр стио 
у Ша и ке. Скром но име, ни ко га не вре ђа. Пре кр стио! Хе, хе, ша лим 
се, али ти ме бар раз у меш – и са ма си пре шла у ка то ли ке, зар не?” 
Схва ти ла је да Ха га нах зна до ста о њој. И на рав но о ње ним за во ји ма. 

* * *

Ша и ке је био је дан од две ста за тво ре ни ка у Тре блин ки ко ји 
су ус пе ли да по бег ну из тог ло го ра за ис тре бље ње то ком по бу не 
у ок то бру 1943. го ди не – и је дан од са мо че тр де се так ко ји су пре
жи ве ли по те ру. За хва љу ју ћи сво јим не ве ро ват ним спо соб но сти ма 
да пре жи ви на отво ре ном, у шу ми и на пла ни на ма, чак и зи ми, 
Ша и ке је ус пео да стиг не у Изра ел у ка сно про ле ће 1945. го ди не 
по сле ви ше од осам на ест ме се ци ноћ ног пе ша че ња, ка му фла же и 
скри ва ња од Пољ ске и Укра ји не до Тур ске и Ли ба на. Го то во да ни је 
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би ло те жег на чи на да се из ве де aliyah [успон (ка Је ру са ли му), од но
сно се о ба у Изра ел из дијаспоре]. 

По што се као мла дић у Пољ ској сла гао са ста во ви ма укра
јин ског Је вре ја из Оде се Вла ди ми ра Жа бо тин ског [који је ка сни је 
про ме нио „Вла ди мир” у „Зе ’ев” – „вук” на хебрејском], уско ро по 
до ла ску у Изра ел би ва при мљен у ре до ве па ра вој не ор га ни за ци је 
Ир гун, ко ја се ру ко во ди ла ста во ви ма Жа бо тин ског и ко јој је од 
1943. до 1948. на че лу био Ме на хем Бе гин. Ша и ке је сте као по ве
ре ње чла но ва тај но ви тог Ир гу на (ор га ни за ци је ко ју су Бри тан ци 
зва нич но ка те го ри са ли као те ро ри стич ку) и до био чин де се та ра 
[Rosh Kvut za]. 

Ша и ке пре по зна је у Ксе ни ји осе ћа ње кри ви це, ко је је ка рак
те ри стич но за нај мо рал ни је (нај бо ље?) Нем це, као ва жан раз лог 
за њен до ла зак у Изра ел – ма да је и са ма по бе гла с мај ком и оцем 
из хи тле ров ске Не мач ке пре ско ро два де сет го ди на. [Ксенијино 
осе ћа ње кри ви це на ста вља да бу де де ли кат но пи та ње.] Пр ва зна
чај на ствар ко ју Ша и ке чи ни за Ксе ни ју је да сво јом искре но шћу, 
ху мо ром и искри ча вим очи ма успе ва да ски не те рет кри ви це ко ји 
Ксе ни ја но си још од вре ме на Се ле сте на (о ко ме му се че сто по ве
ра ва). Дру га ствар је још озбиљ ни ја. На и ме, 15. ма ја 1948, са мо дан 
по сле Ксе ни ји ног до ла ска у ки буц Ти вон и исто вре ме не про кла ма
ци је не за ви сно сти Изра е ла, но ва др жа ва би ва на пад ну та од стра
не Егип та, Си ри је, Јор да на и чак од ре да из Ира ка. Рат ће тра ја ти 
де сет ме се ци и ко на чан ис ход ће би ти по во љан за Изра ел, али у 
мо мен ту кад бор бе по чи њу, прог но за за го ли оп ста нак Изра е ла ца, 
у нај до слов ни јем сми слу, крај ње је ло ша. У тој си ту а ци ји, Ша и ке 
лич но га ран ту је за Не ми цуБри тан ку Ксе ни ју (ква зи ко ло ни јал не 
је ди ни це у бри тан ском „па ле стин ском ман да ту” су омра же не од 
стра не Ир гу на), та ко да јој омо гу ћу је да жи ви у Изра е лу, да по ма же 
и да уче ству је у од бра ни. Ри зи ку је Ша и ке мно го ве ру ју ћи Ксе ни ји, 
а она му је бес крај но за хвал на. 

Но већ и пре то га зна да га во ли. Још јед на ве ли ка љу бав ју је 
оп се ла за па њу ју ће бр зо и при род но, но ово га пу та ни је леп ти рић 
не го страст же не од че тр де сет осам го ди на.

* * *

Упр кос ње ној чуд ној чал ми, Ша и ке во ди Ксе ни ју са со бом 
на нај ра зли чи ти је за дат ке – пре воз оруж ја, ор га ни за ци ју од бра не 
у по је ди ним ис ту ре ним ки бу ци ма, и по моћ гру па ма си ро ча ди и 
ста рих. Че сто су у ве ли кој опа сно сти. Пу ца се на све стра не, из
не на да. По пут мно гих љу ди и же на пре ње га, Ша и ке се ди ви Ксе
ни ји ним спо соб но сти ма, ње ној при ла го дљи во сти и хра бро сти, 
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али из над све га ње ној до бр о ти. Про во де мно го вре ме на за јед но, 
све су бли ски ји. Кад год је то мо гу ће, а да не угро зи успех не ког 
за дат ка, Ша и ке во ди Ксе ни ју на не ко ме сто за ко је је си гу ран да 
ће је оду ше ви ти. Иа ко је у Изра е лу са мо три го ди не, Ша и ке, као 
то ли ки дру ги Је вре ји, ду бо ко осе ћа да је Eretz Israel це лог жи во та 
био ње го ва зе мља и по но сан је на све у њој, укљу чу ју ћи мно го 
то га што ни је са мо је вреј ско. Ка то ли ки ња у Ксе ни ји, но да ле ко 
ви ше јед но став но хри шћан ка, тро ну та је кад је Ша и ке од ве де до 
ма на сти ра на пла ни ни Кар мел, по ред ко јег је пе ћи на про ро ка Или је. 
Се ћа се до бро Ксе ни ја ка ко ју је чвр сто др жао Ша и ке за ра ме на 
оно пр во про зрач но пред ве чер је у Изра е лу кад је из ка ми он чи ћа 
сту пи ла на тло ки бу ца, а он јој је по ка зао пла ни ну на за па ду и 
по ме нуо про ро ка. 

Те ри то ри ја ко ју но ва др жа ва бра ни је ма ла, али је све да ле ко, 
јер су пу те ви ко ји ма они пу ту ју по лу ра спад ну тим ка ми о ни ма 
из ло ка ни и че сто је два по сто је ћи. Јед ном при ли ком, кад се бор бе 
во де на ју жној оба ли Га ли леј ског је зе ра [близу ме ста где из је зе ра 
ис ти че ре ка Јордан], они та мо пу ту ју са изра ел ског по ло жа ја бли зу 
На за ре та. Де се так ки ло ме та ра ис точ но, Ксе ни ја из не на да угле да 
ве ли ко обло бр до, ма лу пла ни ну од не ких 600 ме та ра ви си не, но чу
де сног, за о кру гље ног об ли ка, по пут ка квог ве ли ког ко ла ча. „Та бор!”, 
ус клик не Ксе ни ја. „Да, пла нин че Та бор”, сме је се Ша и ке. „За нас 
ме сто пра и сто риј ских би та ка, а за вас, и ка то ли ке и пра во слав це, 
ме сто Пре о бра же ња Ису са. На вр ху су оба ма на сти ра. Не са мо 
Исус, не го и не ко ли ко апо сто ла су се не ка ко та мо по пе ли... но, до 
вр ха је два да и са да има пу та, а пре две хи ља де го ди на... од ве шћу 
те чим бу де мо гу ће... а би ће! Са да не ма мо вре ме на. Бор бе се во де 
сву да око Га ли ле ја”. [NB Мо рам да по гле дам свој днев ник из де цем
бра 1986, у ко ме је де та љан опис вр ха Та бо ра, па да то мо жда уба
цим у текст!]

Док се јед не но ћи не чуј но кре ћу око кр ста шке лу ке на Сре до
зем ном мо ру и по обли жњим со ка ци ма гра да Ако [Ac re], пра ста рог 
као Је ру са лим, са мо их сре ћа спа са ва од пу шча них ме та ка ко ји 
им зви жде из над гла ва. Ма ло ка сни је, Ша и ке – ма ло љу ти то, мало 
ша љи во – ша пу ће Ксе ни ји: „Да су нас по го ди ли, та тво ја чал ма би 
нам до бро до шла за за во је... али ако већ мо раш да је но сиш, но си 
је пр ља ву, бар но ћу... бе ло при вла чи мет ке.” На рав но да је схва ти
ла да их је обо је до ве ла у жи вот ну опа сност, не све сно, али ипак... 
Не ма пра ва то да чи ни. Мо ра ће да про ме ни не ке од сво јих бит них 
од лу ка. 

Мо жда из тог раз ло га, не де љу да на ка сни је, ње гов пред лог 
да је на у чи да пу ца из пу шке не на и ла зи на си ло ви то про ти вље ње 
ко је је оче ки вао. Она по лу гла сно убе ђу је се бе, а уми ру је ње га: „Да, 
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мо рам да за бо ра вим не ка сво ја убе ђе ња, не ке сво је ста во ве ко је 
сам на у чи ла од Се ле сте на ко ји је то ли ко мр зео рат. Да за бо ра вим 
пи штољ ко јим се убио... и ра ње ни ке и ин ва ли де ко је сам не го ва ла. 
Ако не пу ца мо, сви ће мо би ти ин ва ли ди. Ко ће он да да нас бра ни 
и не гу је?” И би ва од ли чан ђак. Са да, уме сто да бу де на иви ци ра та, 
жр тву ју ћи се за жр тве, као ра ни је, же ли да се жр тву је за жи ве. И 
та ко би ва то ком сле де ћих се дам ме се ци, кад год је би ло по треб но. 

4.

[Још је сре да, 5. сеп тем бра 1990. го ди не, са да већ око 19.00 ча
со ва. Ле по пред ве чер је. Имам бар још сат пре за ла ска сун ца. Во зио 
сам не пре кид но на се вер од Штут га р та и сад сам за о би шао Ка сел. 
Уско ро ћу ста ти да про тег нем но ге де се так ми ну та. Он да ћу на
ста ви ти да дик ти рам. И да ље сам оп сед нут Ксе ни ји ним очи ма.] 

Што је ви ше нео б у зда но во ли, то ви ше же ли да ви ди ње но 
ли це. Сма тра да ни шта не мо же да бу де но р мал ни је од те ње го ве 
же ље. Без об зи ра на све што му је Ксе ни ја ре кла, Ша и ке по не кад 
ве ру је да јој је ли це уна ка же но на не ки стра ви чан на чин. Упо р но, 
оп се сив но, пи та се бе ка ко би ре а го вао ако је та ко. И сва ки пут, 
уну тра шњи од го вор је исти: ли це ни је ва жно, он је обо жа ва це лу, 
обо жа ва ње ну ду шу. До бро, и шта он да? Сад си ви део ње но, ре цимо, 
уна ка же но ли це. Во лиш је као пре, мо жда ће ти чак до бри Бог 
до зво ли ти да је во лиш и ви ше. Али да ли ћеш је ипак, на овај или 
онај по лу под му кли на чин, за мо ли ти (на те ра ти?) да на ста ви да но си 
за во је? Мо жда са мо пред дру ги ма, а то би за и ста би ло не чо веч но 
и још ви ше је по вре ди ло – ма да би те раз у ме ла и учи ни ла ти, по што 
је то Ксе ни ја! Да се ти, ско те је дан, не би за сти део пред све том? 
Зна Ша и ке, да је сти гао до дна, или до вр ха, са мо а на ли зе. Да ље 
не мо же сам.

* * *

Во зе се кроз Не гев на ју гу Изра е ла џи пом укра де ним (оте тим?) 
од Бри та на ца при кра ју њи хо вог па ле стин ског ман да та. Ксе ни ја 
се прет ход но увек чу ди ла ка ко се бр зо, на ма лом про сто ру, ме ња 
пеј заж у Изра е лу – и то све: об лик, бо је, тло, ра сти ње и са мо не бо. 
Али у Не ге ву је прав ца та пу сти ња, ма ле су про ме не и не ма ша ле; 
но ипак је пре ле по ако чо век во ли ову зе мљу. Око се дам ча со ва, 
сун це то не иза не ких ду на и они се за у ста вља ју у Тла ли му [Tla lim] 
на изра ел ском по ло жа ју. Љу те бор бе во де се два де се так ки ло ме та ра 
се вер но око Бир ше бе [Be ’er She va], „пре сто ни це Не ге ва”. Де жур ни 
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офи цир, ко га Ша и ке по зна је из Ир гу на, па жљи во бе ле жи ње гов 
из ве штај са ју га и од мах га ша ље у Бир ше бу. Ни је дан по глед не 
упу ћу је Ксе ни ји ној чал ми. Сви сву да зна ју о њој. Цео Изра ел је 
јед но се ло. Си па ју им го ри во у џип, ни кад се не зна кад ће мо ра ти 
да кре ну. До де љу ју им ма ли ша тор и ће бад да пре но ће. 

Увла че се у ша тор. Пу зе по ње му и окре ћу се јед но пре ма дру
гом на ко ле ни ма, гле да ју ћи се ли цем у чал му. На по љу је по лу све
тло, по лу ме сец. Умо р ни су обо је, али се Ша и ке од лу чу је. „Сад или 
ни кад, баш ов де у Не ге ву...”, ша пу ће јој не жно. Не тре ми це га гле да 
из сво јих пр ља вих за во ја. Ни је из не на ђе на, не го не ве ро ват но уз
бу ђе на. Гру ди јој се ди вље ди жу и спу шта ју. Не све сна да јој ру ке 
дрх те, Ксе ни ја спо ро, али не иза зи вач ки спо ро, ски да за вој ко ји 
је, чи ни се обо ма, без кра ја. Кад јој је ли це ко нач но го ло, чи ни јој се 
да је це ла го ла, да је сти дљи ва ши па ри ца пр ви пут на га пред му
шкар цем. При бле дој све тло сти ти тра ју пред њом два ли ка: Се ле
стен и Ша и ке. Те ку јој су зе – или јој се то са мо при чи ња ва? То су 
ње го ве вла жне усне ко је бе со муч но љу бе ње но ли це. „Ка ко је то 
див но ли це”, ми сли уз бу ђе ни Ша и ке, „та ко до бро, без бо ра, у ми ру 
са со бом, ли це, да, хри шћан ске Ма ри је!”.

Ћу те и спа ја ју се не шни ра ју ћи ша тор, обо је су но ви Изра ел ци. 
Хри шћан ска ле по ти ца од че тр де сет и осам го ди на, Не ми ца ро ђе на 
у Бер ли ну, ду го го ди шња не го ва те љи ца ра ње них и оних пред смр ћу, 
и пе де сет тро го ди шњи Је вре јин из Пољ ске, чо век ко ме је Бог дао да 
по бе ди Тре блин ку и по жи ви до вољ но ду го да ви ди но ви Изра ел. 

[Влада ап со лут на ти ши на. Не што са свим по себ но се упра во 
де си ло. Сви су из не на ђе ни Ксе ни ји ним ли цем: Ша и ке, са ма Ксе ни ја 
(кад би Ша и ке из ран ца из ва дио огле дал це по мо ћу ко га се бри је) 
и гле да о ци. 

На рав но по сто ји мо гућ ност да се гле да о ци ма у не ком мо мен
ту у ра ним па ри ским сце на ма по ка же Ксе ни ји но ли це од де вет
на ест го ди на: при јат но и про сеч но (из у зев очи ју), али са те шком 
шмин ком де вој ке ко ја же ли да бу де ин те ре сант на – та ко да јој 
је у ша то ру у Не ге ву ли це леп ше, чи сти је, не ви ни је.]

* * *

За вр ша ва дик ти ра ње и ду го се ди не по мич но у ау то мо би лу на 
јед ном од мо ри шту. Па ла је ноћ, али је и да ље сре да, 23.15 ча со ва, 
5. сеп тем бра 1990. Кров ка бри о ле та је отво рен, као што је био це лог 
тог да на од 13.00 ча со ва. Дик ти рао је си ноп сис пу них де сет ча со
ва, во зе ћи из у зет но бр зо, па је за то ма ло то га што је из го во рио 
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би ло не ис кре но. Кад мо гу да по ги ну сва ког тре нут ка, љу ди ре ђе 
ла жу. Ни је се за чу дио што се по но во на ла зи пе де се так ки ло ме та ра 
ју жно од Ни рн бе р га, јер зна да мно го шта у жи во ту љу ди опи су је 
не ка кав круг. Зна, на при мер, да ће се Не мач ка уско ро по но во ује
ди ни ти. (То се и де си ло ме сец да на ка сни је.)

Осе ћа на ли цу да шак то плог ве тра, ју жног. До пи ре из пу сти ње 
на ма гич ној тро ме ђи Евро пе, Афри ке и Ази је.

(КРАЈ)




