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СТЈУ АРТ ДАЈ БЕК

ЕК СТА ТИЧ НЕ ЗА ВЕ РЕ

МО ДРИ ЦА

До шла је у бе лој му шкој ко шу љи под вр ну тих ру ка ва и ха
љет ку од из бле де лог пла вог џин са, због че га су јој очи из гле да ле 
још мо дри је.

„Ви ди”, ре че док је се да ла на ка уч и по ла ко по ди за ла ха љи ну, 
от крив ши мо дри цу ви со ко на спо ља шњој стра ни бу ти не.

Би ло је ле то. Бра да ти мо ле ри у ис пр ска ним ком би не зо ни ма 
фар ба ли су фа са ду ку ће у бе ло. Чу ли су их кроз отво ре не про зо ре 
ка ко стру жу ста ру, љу спа ву бо ју са да са ка с јед не стра не ку ће, као 
и шљап ка ње чет ки умо че них у бо ју с дру ге.

„Ове ста ре да ске баш упи ја ју бо ју”, до мет нуо би по вре ме но 
је дан од мо ле ра.

„Од у век ми се ла ко на пра ве мо дри це”, ре кла је, спу стив ши 
глас као да би је мо ле ри мо гли чу ти.

Мо дри ца је, ис под там не мре жи це нај лон ки, из гле да ла чи ви
та сто. На ла зи ла се тик уз бок, а из над се ука зи вао цр ни, чип ка сти 
по јас га ћи ца. Би ло је то пло, пре ко три де сет сте пе ни, и док је пом но 
за гле дао ту мр љу због ко је је за ди гла ха љи ну ка ко би је осмо трио, 
про ђе му кроз гла ву да би чак и у том тре нут ку мо гли на ста ви ти 
с раз го во ром ко ји ни је на би јен скри ве ним зна че њи ма. Не мо ра 
сва ки дан да им се уре же у се ћа ње. Смер у ко јем је из гле да ло да 
се њи хо ви жи во ти не кон тро ли са но кре ћу мо гао се про ме ни ти, и 
то не за хва љу ју ћи не ком от кри ћу, већ то ком обич ног раз го во ра, 
уз гред ном ду хо ви том опа ском или ша лом, или пак ка квим јед но
став ним пи та њем. Мо гао ју је пи та ти за што но си ху ла хоп ке кад 
је на по љу та ква спа ри на. Зар јој но ге још ни су пре пла ну ле? Мо гао 
је да уста не са ка у ча и пи та је да ли же ли ли му на ду, те по што би 
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од го во ри ла по тврд но, да оде у ку хи њу и на пра ви је – пра ву ли му
на ду, да ис це ди ли му но ве из фри жи де ра, њи хов хлад ни сок по ме
ша са ше ће ром и во дом, ше ћер у зр ну шу шкао би из ме ђу коц ки ца 
ле да, ле да ко ји би у оро ше ном ста кле ном бо ка лу зве ке тао као 
цр кве но зво но. Мо гли су да се де, пи јуц ка ју из хлад них ча ша и 
раз го ва ра ју о не чем сва ко днев ном по пут вре ме на, да ћа ска ју као 
мо ле ри, не за то што им је не до ста ја ло за ни мљи ви јих те ма за раз
го вор, већ за то што је би ло ле то и би ло је то пло, а чи ни ло се да се 
она обу кла не при ме ре но за вру ћи ну.

Уме сто то га, кад је пре кр сти ла но ге, та ко да јој се ха љи на 
још ви ше за ро за ла, и при ма кла му се, он је ја го ди цом пр ста до
дир нуо мо дри цу и при ти снуо је па жљи ви је и не жни је не го кад се 
сти сне дуг ме лиф та.

Ах, уоб ли чи ле су ње не усне, ма да ни је то баш из го во ри ла. 
Уз дах ну ла је, скло пив ши пла ве очи, да би их по том, без ма ло из
не на ђе но, раз ро га чи ла и за гле да ла се у ње га. Се де ли су тик јед но 
до дру го га, ли ца су им се го то во до ди ри ва ла.

Кад је скло нио прст, за тег ну ла је нај лон ке из над мо дри це ка ко 
би бо ље ви део раз ли чи те пре ли ве пла ве бо је. Би ла је ои ви че на 
бле до зе ле ним сја јем као ка квом ау ром; гри ми зни ка пи ла ри, на лик 
ма ју шним пу ко ти на ма, гра на ли су се у свим прав ци ма, по пут 
реч не мре же на ма пи; у сре ди ни је би ла љу би ча ста, на лик мр љи.

„Гад на је, јел да?”, пи та ла је ша па том.
Ни је ни шта од го во рио, већ је по но во при ти снуо, по ла ко, ду

бо ко, а она је за ба ци ла гла ву на ја стук. Овог пу та се с ње них уса на 
оте ло јед но чуј но ах. Скло пи ла је очи и за сте ња ла, рас кр стив ши 
но ге. Се де ли су та ко бли зу да је имао ути сак ка ко је звук стру га ња 
ње них нок ти ју по нај лон ка ма то ли ко гла сан да би га мо ле ри мо гли 
чу ти. Ра ши ри ла је но ге, па он при сло ни длан и кроз нај лон ке осе
ти то пли ну, ствар ну то пли ну, по пут то пли не ле та што до пи ре кроз 
вра та са мре жи цом за ко мар це.

При ти скао је и при ти скао мо дри цу. Она би сва ки пут пре о бли
ко ва ла усне у во кал ко ји је зву чао све ви ше из не на ђе но.

Ку ћа је спо ља по сте пе но по ста ја ла све бе ља. Лет ње сун це рас
пли ну ло се у злат не, ма гли ча сте зра ке у кро шња ма. Мо дри ца – није 
пи тао ода кле јој – ра ши ри ла се не бе ским сво дом.
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ИС ПО ВЕСТ

Увек сам че као оца Бо гу сла ва, све ште ни ка чи је ме је ди са ње 
кроз тан ку пре гра ду ис по ве да о ни це под се ћа ло на вен ти ла тор иза 
Ви ко ве пив ни це. На мо ју до сад ну ли та ни ју гре хо ва од го ва рао је 
дах та њем и цмок та њем, па сам га за ми шљао по гу ре ног у сво јој 
ка би ни, у све ште нич кој оде жди, као што је имао оби чај да у хлад
на ју тра кло ну ло се ди на стра жњем ула зу у са кри сти ју пре ју тар
ње ми се – где би, ма му ран, цуц лао не у па ље ни пал мал и от пу хи
вао па ру.

Јед ном при ли ком гла ва му је луп ну ла о др ве ни сан дук.
„Оче”, шап нуо сам, „оче”, али он се обе зна нио и за хр као. 

Кле чао сам не зна ју ћи шта да ра дим, док ко нач но ни је за сте њао 
и тр гао се из сна.

Као и обич но, смрт не гре хо ве са чу вао сам за крај: ла жи и 
пре пи си ва ње до ма ћег за дат ка, ма жња ва ње пи ћа, бе жа ње с ча со ва, 
сто пи ра ње, за шта сам био убе ђен да пред ста вља кр ше ње пе те 
за по ве сти, ко ја за бра њу је уби ство. Пре но што сам сти гао до го
ли ша вих ама тер ских фо то гра фи ја мла дих Ко реј ки, укра де них из 
ко мо де мог уја ка рат ног хе ро ја, уја ка Ала, и да ље ни ма ло по кај
нич ки скри ве них иза ко тлар ни це, отац Б. је куц нуо и ре као да ми 
је опро ште но.

А што се по ко ре ти че: „Иди у ми ру, си не мој, да нас па тим 
до вољ но за обо ји цу.”



455

VI STA DI MA RE

У Ђе но ви, док се она па ку је да оде, го во ри јој да не же ли крај, 
на шта му од го ва ра да је он за и ста знао шта же ли, не би га са да 
на пу шта ла.

На ста вља сâм пу то ва ње до Ри ма, дуж оба ле, и да ље, до Си ци
ли је, без по себ ног од ре ди шта на уму. Сва ко га да на ту је но ви ред 
во жње ко ји ва ља од го нет ну ти, но ви ред у ком тре ба ста ја ти, но ва 
го ми ла љу ди с ко јом мо ра че ка ти. Ви ше не пу ту је да би не где сти
гао. Ку пио је по ка зну кар ту и пу ту је тек да би се во зио во зо ви ма, 
да би се део, уко ли ко је мо гу ће, у пра зном ку пеу, где ће ши ром 
отво ри ти про зор и пре пу сти ти ли це ви хо ру те јур ња ве по Ита ли
ји. На клу пи усред ста нич не гу жве док од је ку ју оба ве ште ња о 
до ла сци ма и по ла сци ма во зо ва, или на се ди шту у во зу због чи јег 
љу љу шка ња ње гов ру ко пис из гле да као да при па да не ком не знан цу, 
пи ше јој пи смо, као што би не ко ис пи си вао стра ни цу днев ни ка. У 
по чет ку ве зе, сла ли су јед но дру гом љу бав на пи сма, ко ја су обо је 
са чу ва ли. Пи сма ко ја јој пи ше са да, на кон што га је оста ви ла у 
Ита ли ји, го во ре о ме сти ма ко ја је тре ба ло за јед но да от кри ју, о гра
ди ћи ма чи ја се име на ви ше и не тру ди да упам ти, опи су је вре мен
ске при ли ке, пре де ле, хра ну ко ју је тре ба ло да де ле. Пи ше јој сва
ко га да на, да би уве че, у но вој со би не ког јеф ти ног хо те ла по ред 
же ле знич ке ста ни це, пи смо ба цио у ђу бре.

А он да про гла ша ва дан од мо ра од пи са ња пи са ма. Не тру ди 
се да за бе ле жи ка ко спа ва ис под рас пе ћа пр ви пут од оно мад ка да 
је, још као де чак, од ла зио у по се ту сво јој ба ки ка то ли ки њи. Не 
опи су је је ди ни рас по ло жи ви хо тел – пре у ре ђе ни жен ски са мо стан 
– ни ти ка ко је у пет са ти из ју тра, ка да су се огла си ла зво на у зво
ни ку не да ле ко од ње го вог уза ног про зо ра, то зву ча ло као да се 
ко но ба ри ко ји но се ме тал не по слу жав ни ке пре пу не ста кле ног 
по су ђа стр мо гла вљу ју низ сте пе ни ште. Про бу дио се, на тре ну так 
збу њен где се на ла зи, и осе тио да шак та мја на ко ји је за це ло до пи
рао са ми се, по ме шан са ми ри сом пр же них лиг њи из ку хи ње. Не 
спо ми ње ка ко је ше тао по ки ши до же ле знич ке ста ни це, по ред 
др ве ћа ко је се по гу ри ло баш као и улич ни сви ра чи ко ји ни су же
ле ли да пре ста ну са му зи ци ра њем. Не ка же јој да му је гла ва пу на 
ме ло ди ја, по свој при ли ци љу бав них пе са ма чи је на зи ве и сти хо ве 
не зна. Дан про ла зи, а он не за пи су је ни јед ну је ди ну реч о оно ме 
што је ви део. Те ве че ри не ма шта да ба ци у ђу бре.

Сле де ћи дан та ко ђе про гла ша ва да ном од мо ра и из ју тра се 
укр ца ва на воз а да ни је ни по гле дао ред во жње, те спон та но си ла
зи на ста ни ци на спрам по ља сун цо кре та иза ко јих се на зи ре мо ре. 
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С дру ге стра не ко ло се ка, у па но ра ми ои ви че ној сун цо кре ти ма, 
ви де се ри ба ри у цр ве ним др ве ним бар ка ма ка ко ба ца ју мре же.

За пу ћу је се пе шке у град укле сан у ли ти цу, ста зом што се 
ус пи ње кроз ма сли ња ке, за са де ли му но ва и стр ме, те ра са сте ви
но гра де. На кон што га је оста ви ла у Ђе но ви, свео је пр тљаг на оно 
што му је мо гло ста ти у ра нац. Зно ји се ис под ре ме ња и по ми шља 
да би упра во та ко пу то вао по Евро пи у мла до сти. Те го ди не кад 
је ди пло ми рао, за ба вљао се са де вој ком ко ја је же ле ла да за јед но 
пу ту ју. Зва ла се По лет – пре ле па од ва жна де вој ка, чи ја је со ба у 
сту дент ском до му би ла укра ше на по сте ри ма стра них оба ла опер
ва же них пал ма ма са из бе ље ним ку ћа ма што гле да ју на мо дру пу
чи ну. Она је под ин тим ним раз го во ри ма на кон во ђе ња љу ба ви 
под ра зу ме ва ла пла ни ра ње пу то вањâ. Же лео је да по ђе с њом, али 
при бо ја вао се да би то мо гло ис па сти зах тев ни је од оно га на шта 
је био спре ман, па се ра ди је опре де лио да ста жи ра у јед ној мар
ке тин шкој аген ци ји. По лет се при дру жи ла Ми ров ном кор пу су и 
оти шла у Афри ку, и ви ше се ни кад ни су чу ли ни ти ви де ли.

За ста је ис пред сте но ви те ли ти це да по сма тра га ле бо ве ко ји 
леб де на уз ла зним ва зду шним стру ја ма. Од у век је на сто јао да не 
из гу би из ви да чи ње ни цу да је, без ика кве лич не за слу ге, у овом 
ра том ра зо ре ном, из ра бље ном, си ро ма шном, не пра вед ном све ту 
ре ла тив но при ви ле го ван што се ро дио као Аме ри ка нац, и сад га 
гри зе са вест што се са мо са жа љи во ка јао због од лу ка ко је је до нео 
у мла до сти. Ни кад се бе ни је сма трао по кај ни ком. Па да му на па
мет јед на ре че ни ца ко ју је чуо још на фа кул те ту, на пре да ва њи ма 
из фи ло зо фи је: Жи вот се мо же раз у ме ти са мо гле да њем уна зад, 
али мо ра се жи ве ти уна пред. Пи та се да ли је ика да знао шта за
пра во же ли нај ви ше у жи во ту. И та да му, као кад гру ну су зе, из
не на да си ну да ба рем јед ном то зна: же ли упра во ово, да бу де ту 
са да, на уз бр ди ци са лич ним пр тља гом на ле ђи ма; же ли овај тре
ну так мор ског ви ди ка.

Град, усе чен у пла нин ски об ро нак, те ра саст је по пут ви но гра
да. Ули це ви ју га ју кал др ми са ним сте пе ни ца ма. Же ли да од сед не 
ов де где му се чи ни да ни шта не мо же за пре чи ти по глед на мо ре, 
али у ка фи ћу му ка жу да је је ди ни пен си о не за тво рен због смрт ног 
слу ча ја у по ро ди ци. Ко но бар ко ји на ту ца ен гле ски ка же да зна за 
јеф тин стан ко ји се из најм љу је, али не зна да ли би му се сви део. 
Аме ри кан ци, на ста вља ко но бар, не ма ју осе ћај да су на од мо ру уко
ли ко не ма ју vi sta di ma re. За то је тај рас по ло жи ви стан та ко јеф тин.

„На шта гле да?”, пи та он.
„Ci pres si”, од го ва ра ко но бар.
„Non ca pi sco”, ка же он.
„На чем пре се.”
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МРАВ

Дре ма ла је на из бле де лом на ва хо ће бе ту док јој је ко жу, по пут 
ве ла, пре кри ва ла па у чи на ста сен ка ја во ра. Блу за, ко ју јој је он 
ра ни је рас коп чао до не бе ско пла вог груд ња ка ко ји је до не ла као 
су ве нир из Ита ли је, и да ље је би ла рас тво ре на.

Роб је ле жао тик уз руб сен ке ко ју су ба ца ле ње не тре па ви це. 
Ски нуо је ма ји цу и ра ши рио је ис под се бе по тра ви. Би ло је вру ће, 
а ле шка ре ње с њом као да је по ја ча ва ло све тлост. Чак су и пти це 
ку ња ле. Са мо је је дан мрав ра дио. Ухва тио га је за та бан.

„По ку ша ва да ота ба на са мном”, до вик нуо би јој да ни је био 
ис цр пљен, али уз др жао се и због ње не од бој но сти пре ма ка лам
бу ри ма. Же на Ко ја Мр зи Ка лам бу ре, зна ла је ре ћи за се бе.

Осе ћа ју ћи то пли ну сун ца на скло пље ним кап ци ма, имао је 
ути сак да су мрав и он је ди на би ћа још увек буд на на пла не ти. Роба 
је ис пр ва мра вљи труд на про сто за ба вљао, али по сле из ве сног вре
ме на на слу тио је је два при мет но кре та ње по тра ви. За чки љио је у 
мо дри не бе ски свод, не ма ре ћи за пра во ку да се за пу тио. Бе ше то 
дан за та кво по на ша ње, но ско ро сва ки дан про ве ден с њом мо гао 
је код ње га да иза зо ве та кво рас по ло же ње – да га из и ску је, у ства
ри. От ка ко ју је упо знао, Роб је све че шће про во дио вре ме у не ком 
не из ре ци вом за но су. Да би опи сао то ду шев но ста ње, го во рио је 
у ша ли да жи ви у лим бу.

Ево ка кав бе ше лимб: бо жан стве ни обла ци у ви си ни ко ји ни су 
ба ца ли сен ку ни ти по при ма ли ма ка ква об лич ја. Без ве тра, а у 
кро шња ма ипак ти хо сик та ње. Сун че ва све тлост оди са ла је бла гим 
ми о ми ри сом. У лим бу, том цар ству сно ва, си је сте су би ле оба ве
зне. Ис под ње га је не жно кли зи ла тра ва, не оста вља ју ћи тра га по 
кич ми. Вла ти су му че шља ле ко су, та ко да су му се вла си на по
слет ку по ви ле под истим углом као и тра ва.

Ро бу ни је сме та ло док год је био у пи та њу тек је дан мрав. Не 
би под нео да му мар ши ра ју по те лу у цр ним ко ло на ма, да му у 
да ма ра вом мно штву вр ве ћи ула зе у уста, уши, но здр ве и очи као 
да је са мо још је дан леш ко ји тре ба по чи сти ти.

Би ла је то мор бид на ви зи ја, ни ма ло у скла ду са та ко див ним 
да ном.

Чак и ов де у лим бу, по ми сли Роб, чо век се очи глед но не мо же 
опо ра ви ти од то га што су му у де тињ ству чи та ли при чу Лај нин ген 
про тив мравâ.1

1 Le i nin gen Ver sus the Ants, кла сич на при по вет ка Кар ла Сти вен со на (Carl 
Step hen son), об ја вље на у де цем бар ском бро ју ча со пи са Esqu i re 1938. го ди не, у 
ко јој се при по ве да о бор би Лај нин ге на, вла сни ка план та же у бра зил ској пра
шу ми, про тив на је зде мра ва ле ги о на ра (прим. прев.).
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И да ље се се ћао свог иш че ки ва ња – ме ша ви не уз бу ђе ња и 
стра ха – оних лет њих не дељ них по по дне ва, да уј ка Вејн стиг не 
са књи гом при ча под ми шком. Уј ка Вејн би до шао да чу ва ма лог 
Ро би ја, док су Ро бо ви ро ди те љи од ла зи ли на ро штиљ у стра жњим 
дво ри шти ма ода кле су се вра ћа ли „на цвр ца ни”, ка ко је го во рио 
ње гов отац – прем да су ви ше из гле да ли тре ште ни – осе ћа ли су се 
на кок тел мен хетн и ла ко пра ска ли у гла сан смех.

„И за пам ти”, кон спи ра тив но би га упо зо ри ла мај ка пре од ла
ска, „не мој да за пит ку јеш уј ка Веј на о ра ту. Не во ли да при ча о 
то ме. И не бри ни ако уоп ште не бу де мно го при чао.”

Без об зи ра што је та да био ма ли, Ро бу је би ло ја сно да то чу
ва ње по ма же уј ка Веј ну јед на ко ко ли ко и ње го вим ро ди те љи ма 
или ње му са мом.

Уј ка Вејн углав ном ни је био раз го вор љив у при су ству Ро бо
вих ро ди те ља. Чи нио се бо ја жљив, збу њен, го то во по сти ђен. Ли це 
му је би ло из ро ва ше но бу бу љи ца ма, због че га је из гле дао по пут 
ти неј џе ра. Роб је кат кад за ми шљао да су ли це уј ка Веј на на гр ди ли 
шрап не ли.

„Во лиш ли при че?”, пи тао га је ујак при ли ком пр ве по се те.
„На рав но”, од го во рио је Роб.
„Од лич но. При че ме спре ча ва ју да не по лу дим”, ре као је уј ка 

Вејн, а за тим се чуд но, при гу ше но на сме јао, као да је реч о не кој 
њи хо вој при ват ној ша ли.

Али кад је чи тао на глас, уја ко ва сра ме жљи вост је не ста ја ла. 
Уј ка Вејн ни је на про сто чи тао при че, он се у њих пот пу но ужи вља
вао. То ком Нај о па сни је ло ви не2, Роб је мо рао да бе жи из со бе у со бу 
док му се ујак, све вре ме гла сно чи та ју ћи, при кра дао, са књи гом 
при по ве да ка у јед ној ру ци, а у дру гој но се ћи лук, на чи њен од 
офин ге ра и ла сти ша, и стре лу од кар тон ског умет ка са ве ша ли це 
за пан та ло не.

Кад су чи та ли Мај мун ску ша пу3, Роб се скри вао иза вра та сво
је со бе док се ње гов ујак ус пи њао сте пе ни ца ма те шким, пре те ћим 

2 The Most Dan ge ro us Ga me („Нај о па сни ја игра” или „Нај о па сни ја ло ви на”), 
по зна та и под на сло вом The Ho unds of Za roff („За ро вље ви ло вач ки пси”), но ве ла 
аме рич ког књи жев ни ка Ри чар да Ко не ла (Ric hard Con nell), пр во бит но об ја вље на 
у ча со пи су Col li er’s 1924. го ди не. Про та го нист је Сан гер Рејн сфорд, аме рич ки 
ло вац на круп ну ди вљач и аван ту ри ста ко ји за вр ши на уса мље ном ка рип ском 
остр ву где бив ши ко зач ки ге не рал За ров жи ви са сво јим слу гом и ор га ни зу је лов 
на љу де, ко је сма тра нај о па сни јом од свих ло ви на. Рејн сфорд мо ра да ко ри сти сву 
сво ју до ми шља тост и ло вач ке ве шти не ка ко би пре жи вео као плен (прим. прев.).

3 The Mon key’s Paw, при ча нат при род ног хо ро ра В. В. Џеј коб са (W. W. 
Ja cobs), пр ви пут штам па на 1902. го ди не, у ко јој се при по ве да о бал за мо ва ној 
мај мун ској ша пи, чу де сној амај ли ји из Ин ди је, ко ја има осо би ну да сво ме вла
сни ку мо же ис пу ни ти три же ље, али уз је зи ве по сле ди це због по и гра ва ња са 
суд би ном (прим. прев.).
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ко ра ком мр тва ца за зва ног из гро ба. Без ма ло се тре су ћи од стра ха, 
Роб га је усрд но мо лио да се вра ти у свој гроб, док је уј ка Вејн 
лу пао о вра та.

Ујак би отво рио књи гу Ед га ра Ала на Поа и на шао сво ју оми
љену при чу, Из дај нич ко ср це, а де чак би се на те рао да пом но по
сма тра уја ко во ли це ка ко му не би про ма као тре нут ни пре о бра жај 
кад би му се очи ма ни ја кал но за ца кли ле, а уста ис кри ви ла у зло
бан осмех док је чи тао увод не ре че ни це: „Тач но – раз дра жљив – 
био сам и још сам ужа сно раз дра жљив; али за што твр ди те да сам 
баш луд?”4, на кон че га би пра снуо у гр че вит, пси хо пат ски смех, 
док су му ка пљи це пљу вач ке пр ска ле на све стра не.

Али од свих при ча ко је су чи та ли за јед но, Лај нин ген про тив 
мравâ би ла је нај стра шни ја и нај у пе ча тљи ви ја.

Ко ли ко ли је са мо не дељ них по по дне ва, док су дру ги де ча ци 
гле да ли ве за не утак ми це или уба ци ва ли лоп ту у обруч ока чен 
из над вра та га ра же, Роб пре се део зно је ћи се и на пе то слу шао уј ка 
Веј на ка ко чи та о Лај нин ге ну ко ји се про би ја кроз џун глу, из бе
га ва ју ћи хор де мра ва ле ги о на ра?

Мра ви су ку ља ли пре ко пре пре ка од во де и ва тре, не у мо љи во 
про жди ру ћи све што би им се на шло на пу ту цр ним, на зу бље ним 
че љу сти ма ко ји ма су би ли у ста њу да огло ђу чо ве ка до ко сти ју 
уред но и су ро во као ја то пи ра на.

Роб је бе жао, док га је ујак, умо тан у ће бе ко је је пред ста вља ло 
аморф ни об лик го ми ле мра ва, про го нио по ку ћи. Роб би тр чао око 
сто ла док су га мра ви су сти за ли, оба ра ју ћи ус пут сто ли це. Од ју рио 
би уз сте пе ни це док су му мра ви би ли за пе та ма, за лу пио вра та 
сво је со бе, али мра ви би их сво јом те жи ном про ва ли ли. Ско чио 
би на кре вет, не ма ју ћи ви ше где да по бег не ни ти да се са кри је, а 
мра ви би му пла зи ли по сто па ли ма и по чи ња ли да га про жди ру, 
док би их он, сав цр вен и уз бу ђен, уда рао ја сту ком, бо рио се, оти
мао, да би на по слет ку, над ја чан, го то во угу шен њи ма, за ва пио: 
„Лај ни ген не уми ре! Мра ви га не уби ју! Мра ви не по бе ђу ју!”

И тек та да, кад би под се тио уја ка на ве ро до стој ност при че, 
Вејн би од сту пио, упа ље них бу бу љи ца и дрх та вих ру ку, те би 
по но во си шли у при зе мље, где би их по по врат ку ку ћи за те кли 
Ро бо ви ро ди те љи ка ко ли жу сла до лед на шта пи ћу и гле да ју утак
ми цу.

* * *

4 На ве де но пре ма „Из дај нич ко ср це”, у: Ед гар Алан По, Са бра не при че и 
пе сме, прев. Ву ка Ада мо вић, Рад, Бе о град 2006, 521 (прим. прев.).
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При се ћа ју ћи се уја ка, Роб је за бо ра вио на мра ва. Бе ше то очи
глед но лош ка лам бур5 на ко ји би Же на Ко ја Мр зи Ка лам бу ре уз дах
ну ла. Но, чак и да је Роб ре као то на глас, она га мо жда не би чу ла, 
јер мрав је ус пео да му се уву че ис под ле ђа, ухва ти га че љу сти ма 
за ка иш и одиг не са тла нај ма њи де лић ми ли ме тра, те ба лан си ра 
њи ме та ко ве што да му се ни гла ва ни ти пе те ни су ву кли по зе мљи. 
И ус пев ши да од не се Ро ба пре ко гра ни це лим ба, на зад у сва ки да
шњи свет, мрав је са да на ста вио знат но од луч ни јим тем пом.

Про ду жи ли су да ље, жур но се од ми чу ћи од ње го ве усну ле 
дра ге, по пут зр на пи рин ча са вен ча ња.

Пре вео с ен гле ског 
Ален Бе шић

5 Ка лам бур за сно ван на слич ном зву ча њу ен гле ских ре чи un cle (ујак) и 
ant (мрав) (прим. прев.).




