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ЛУ И СА ВА ЛЕН СУ Е ЛА

ОВДЕСЕДЕШАВАЈУЧУДНЕСТВАРИ

У ка феу на углу – сва ки ка фе ко ји др жи до се бе на ла зи се на 
углу, сва ко ме сто су сре та је укр шта ње два (жи вот на) пу та – Ма рио 
и Пе дро на ру чу ју по шо љи цу ка фе с ма ло мле ка у ко ју си па ју мно
го ше ће ра, јер ше ћер је бес пла тан и хран љив. Ма рио и Пе дро већ 
не ко вре ме не ма ју ни пре би је не па ре и ни је да се не што по себ но 
жа ле, али, ипак, био би ред да им се ма ло по сре ћи и на јед ном спа зе 
јед ну на пу ште ну ак тов ку и са мо гле да ју ћи се ка жу је дан дру гом да 
је тре ну так мо жда до шао. Баш ту, мом ци, у ка феу на углу, јед ном 
од то ли ких. 

Јед на пот пу но са ма ак тов ка ле жи на сто ли ци при ву че ној уз 
сто и ни ко не до ла зи да је тра жи. 

Деч ки из кра ја ула зе и из ла зе, ко мен та ри шу ства ри ко је Ма рио 
и Пе дро не слу ша ју. Има их стал но све ви ше и го во ре с дру га чи јим 
на гла ском, до ла зе из уну тра шњо сти... пи там се чи ме се ба ве, за што 
су до шли. Ма рио и Пе дро се, ме ђу тим, пи та ју хо ће ли не ко се сти за 
сто у дну, хо ће ли по ме ри ти ону сто ли цу и про на ћи ону ак тов ку 
ко ју го то во да већ во ле, го то во да је ма зе и њу шка ју и ли жу и љу бе. 
Нај зад до ла зи не ко и се да, сам (кад са мо по ми сле ка ко је ак тов ка 
ве ро ват но кр ца та нов ча ни ца ма, а овај ће је се до че па ти по скром
ној це ни вер му та с ли му ном ко ји ко нач но на ру чу је на кон што се 
не ко вре ме пре ми шља). До но се му вер мут с оби ла том за ку ском. Код 
ко је ће ма сли не, код ког пар чен це та си ра ко је бу де при но сио усти
ма при ме ти ти ак тов ку ко ја га иш че ку је на сто ли ци крај ње го ве? 
Пе дро и Ма рио не же ле ни да по ми сле на то, а не ми сле ни на шта 
дру го... У су шти ни, тип по ла же исто то ли ко или то ли ко ма ло пра
ва на ак тов ку као и они, у су шти ни, то је са мо ствар сре ће, бо ље 
иза бран сто и крај при че. Тип без вољ но ср ку ће сво је пи ће, чап ка 
по не што од хра не; они не мо гу ни да на ру че још јед ну ка фу по што 
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су шворц, ка ко се мо же до го ди ти ва ма или ме ни, мо жда пре ме ни 
не го ва ма, али то са да ни је бит но ка да Пе дро и Ма рио жи ве подре
ђе ни јед ном ти пу ко ји иш чач ка ва нок том ко ма ди ће са ла ме ме ђу 
зу би ма док ис пи ја по след њи гу тљај и не ви ди ни шта, не чу је ко
мен та ре гру пе мо ма ка. Мо же те их ви де ти на угло ви ма. Чак ми је 
и Ел ба пре не ки дан то ко мен та ри са ла, па зи, она ко ја је та ко кратко
ви да; ма као у на уч ној фан та сти ци, при сти гли с не ке дру ге плане те 
ма да из гле да ју као ти по ви из про вин ци је, али та ко фи но за че шља
ни, пра ви ки цо ши кад ти ка жем, а јед ног сам пи та ла за вре ме, али 
ши пак, на рав но, не ма ју сат, шта би ра ди ли са са том, ре ћи ћеш ми, 
ка да жи ве у јед ном вре ме ну ко је ни је ово на ше. Не. И ја сам их 
ви део, из ла зе ис под кал др ме у оним ули ца ма где је још увек има 
и ко би га знао шта тра же, ма да зна мо да оста вља ју отво ре на ули
ца ма, огром не ру пе из ко јих су иза шли и ко је се ви ше не мо гу 
за тво ри ти.

Не слу ша их ни тип ко ји пи је вер мут с ли му ном, ни ти их 
слу ша ју Ма рио и Пе дро, усред сре ђе ни на ак тов ку за бо ра вље ну на 
сто ли ци ко ја из ве сно са др жи не што вред но, јер да ни је та ко, не би 
би ла на тај на чин за бо ра вље на ту за њих, са мо за њих, ако тип са 
вер му том не. Тип са вер му том, до крај че не ча ше, иш чач ка них зу ба, 
го то во не так ну тих та њи ри ћа с хра ном, уста је од сто ла, пла ћа стоје
ћи, ко но бар скла ња све, тр па бак шиш у џеп, пре ла зи мо кр ом кр пом 
пре ко сто ла и од ла зи и го то во, до шао је час јер у ка феу је жи вах
но на дру гом кра ју, док је ов де мр тво и Ма рио и Пе дро зна ју да 
или сад или ни кад. 

С ак тов ком под ми шком, Ма рио из ла зи пр ви и баш за то он 
пр ви угле да му шки са ко оста вљен на јед ном ау ту, уз тро то ар. Ауто 
уз тро то ар, а са мим тим и са ко ко ји ле жи оста вљен на кро ву. Је дан 
сја јан са ко вр хун ског ква ли те та. И Пе дро га ви ди, Пе дру кле ца ју 
ко ле на од то ли ке по ду дар но сти, та ко би му до бро до шао но ви са ко, 
а при де с џе по ви ма пу ним ло ве. Ма рио се не усу ђу је да га згра би. 
Пе дро да, ма да с из ве сном гри жом са ве сти ко ја ра сте, ко ја са мо 
што не екс пло ди ра ка да ви ди да им се при бли жа ва ју два пан ду ра 
ко ја иду ка њи ма у на ме ри да...

– Про на шли смо овај ау то на јед ном са коу. Овај са ко на јед ном 
ау ту. Не зна мо шта да ра ди мо с њим. Са са ко ом, хо ћу ре ћи.

– Он да га оста ви те та мо где сте га на шли. Не мој те нас гња вити 
три ча ри ја ма, ми има мо ва жни ја по сла.

Да ле ко бит ни ја по сла. Про га ња ње чо ве ка од стра не чо ве ка, 
ако ми до пу сти те еу фе ми зам. За хва љу ју ћи че му гла со ви ти са ко 
оста је у Пе дро вим уз дрх та лим ру ка ма, ко је су га по ку пи ле с толи
ко не жно сти. Ко ли ко му је са мо по тре бан је дан ова кав са ко, спорт
ски, а уну тра све шу шка, и то не за то што је по ста ва сви ле на, ко 
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још ма ри за сви лу, шу шка ло ва, као што ре ко смо. Чвр сто сте жу ћи 
плен, упу ћу ју се пе шке ка ку ћи. Не од ва жу ју се да из ву ку јед ну од 
оних крц ка вих нов ча ни ца за ко је Ма рио ми сли да их је на зрео чим 
је ма ло отво рио ак тов ку, но вац ко јим би мо гли да пла те так си или 
ма кар јад ни град ски ау то бус.

Хо да ју ћи ули ца ма, по ку ша ва ју да ра за бе ру да ли чуд не ства
ри ко је се до га ђа ју, оне ко је су на чу ли у ка феу, има ју не ке ве зе с 
оним што су про на шли. Они нео бич ни ли ко ви се у тим де ло ви ма 
гра да или не по ја вљу ју или су за ме ње ни: два по ли цај ца на сва ком 
ћо шку је сте мно го по ли ца ја ца јер има мно го ћо шко ва. Ово ни је 
тек јед но тму р но по под не као и сва ко дру го, а ка да се ма ло бо ље 
раз ми сли мо жда ни је ни по под не у ко ме им се по сре ћи ло, као што 
се чи ни. Око њих су без из ра жај на ли ца јед ног рад ног да на, та ко 
раз ли чи та од без из ра жај них ли ца ко ја се мо гу ви де ти не де љом. 
Пе дро и Ма рио са да има ју бо ју, има ју ма ску и осе ћа ју ка ко по сто је 
за то што су им на пу ту из ни кли јед на ак тов ка (ру жна реч) и је дан 
спорт ски са ко. (Је дан са ко не та ко нов ка ко се чи нио, по ма ло из
ли зан и са по ха ба ним иви ца ма, но ипак при сто јан. Та ко је: то је 
је дан при сто јан са ко.) Ка да го во ри мо о по по дне ви ма, не мо же се 
ре ћи да је ово по под не ла ко. Не што кру жи ва зду хом у ко ме за ви
ја ју си ре не и они по чи њу да се осе ћа ју као да су обе ле же ни. Ви де 
по ли цај це на свим ћо шко ви ма, по ли цај це у мрач ним пре двор ји ма, 
ви де их ка ко сто је у па ру на сва ком углу ку да про ла зе гра ђа ни, 
по ли цај це на мо то ри ма ко ји мах ни то во зе у су прот ном сме ру, као 
да све што се од ви ја у зе мљи за ви си од њих, и мо жда ствар но и за
ви си, за то ства ри сто је та ко ка ко сто је и Ма рио се не усу ђу је да то 
из у сти на глас, због ак тов ке му се за ве зао је зик, као да у њој кри је 
ми кро фон, али ко ја па ра но ја, па ни ко га не те ра да је но си. Мо гао 
би да је се ота ра си на би ло ком мрач ном ћо шку, али не, ка ко да се 
од рек не бо гат ства ко је му је до шло у ру ке не по зва но, па ма кар то 
бо гат ство би ло екс пло зив но као ди на мит? Узме ак тов ку с ви ше 
при род но сти, с ви ше не жно сти, не као да ће сва ког ча са екс пло ди
ра ти. У том истом тре нут ку Пе дро од лу чу је да об у че са ко и овај му 
је ма ло ве ли ки, али не сто ји му сме шно, ни нај ма ње. Ма ло ви си 
на ње му, да, али не из гле да сме шно; са ко је удо бан, то пао, не жан, 
по ха бан на иви ца ма, из но шен. Пе дро увла чи ру ке у џе по ве са коа 
(сво је џе по ве) и про на ла зи не ко ли ко ау то бу ских кар ти, ко ри шће
ну ма ра ми цу, не што па пир ног и ме тал ног нов ца. Не мо же ни шта 
да ка же Ма ри ју и на гло се окре не да ви ди да ли их пра те. Мо жда 
су упа ли у не ка кву та јан стве ну клоп ку и мо ра да и Ма рио осе ћа 
не што слич но јер ни он не про го ва ра. Зви жду ће кроз зу бе с ли цем 
ти па ко ји цео свој жи вот ву че са со бом бу да ла сту цр ну ак тов ку 
по пут ове. Си ту а ци ја не де лу је та ко сјај но као на по чет ку. Чи ни се 
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да их ни ко ни је пра тио, али ко би га знао: за њи ма иду не ки љу ди 
и мо жда је не ко од њих оста вио ак тов ку и са ко у не кој мрач ној на
ме ри. Ма рио се нај зад од лу чи и ка же Пе дру ша па том: Хај де да не 
ула зи мо у ку ћу, на ста ви мо опу ште но на пред, хо ћу да ви дим да ли 
нас пра те. Пе дро је са гла сан. Ма рио се че жњи во при се ћа оних вре
ме на (пре јед ног са та) ка да су мо гли да раз го ва ра ју на глас и чак 
да се сме ју. Ак тов ка му по ста је пре ви ше те шка и по но во па да у 
ис ку ше ње да је пре пу сти ње ној суд би ни. Да је оста ви пре не го што 
ис пи та њен са др жај? Чист ку ка вич лук.

На ста вља ју да бес циљ но лу та ју ка ко би за ва ра ли не ког мо гу
ћег, прем да ма ло ве ро ват ног про го ни те ља. То сад ви ше не хо да ју 
Пе дро и Ма рио, хо да ју са ко и ак тов ка пре тво ре ни у ли ко ве. Иду 
још не ко вре ме и нај зад са ко од лу чу је: Хај де мо у не ки бар да не што 
по пи је мо, уми рем од же ђи.

– Са свим овим? Иа ко чак и не зна мо о че му је реч?
– Баш та ко. Имам не што пе со са у џе пу. 
Из вла чи уз дрх та лу ру ку са две нов ча ни це. Две хи ља дар ке од 

оних ста рих, не усу ђу је се да опет про че пр ка, али ве ру је – њу ши 
– да их има још. Ствар но би им до бро ле гли сен дви чи, мо гли би да 
их на ру че у оном ка феу ко ји де лу је мир но.

Је дан тип ка же, а она дру га се зо ве су бо том не ма хле ба; шта 
год, пи там се ка кво је то ис пи ра ње мо зга... У бур ним вре ме ни ма 
не ма ни шта бо ље не го на ћу љи ти уши, ма да је у ка фе и ма ло ше то 
што жа мор гла со ва пре кла па дру ге гла со ве. Оно што је до бро у 
ка фе и ма је су тост сен дви чи. 

Слу шај ме до бро, ти ко ји си ин те ли ген тан.
На трен до пу сте се би да им од лу та ју ми сли, па се и они пита

ју ка кво ли је то ис пи ра ње мо зга и да ли онај ко ји је на зван ин те
ли гент ним у то ве ру је. Што се ти че ве ро ва ња, има и оних ко ји су 
спрем ни да по ве ру ју чак и у то о су бо та ма без хле ба, као да се мо же 
за не ма ри ти да нам су бо том тре ба хлеб ка ко би се на пра ви ле хости
је за не де љу, а не де љом нам тре ба ви но ка ко би смо пре пе ша чи ли 
сви ре пу пу сто по љи ну рад них да на.

Ка да се иде кроз свет – кроз ка фее – с по диг ну тим ан те на ма, 
уло ве се сва ко ја ка при зна ња и до ла зи се до нај ап стракт ни јих (нај
ап сурд ни јих) за кљу ча ка, ап со лут но нео п ход них, јер ва ља би ти на 
опре зу, а и кри ви цом она два стра на еле мен та ко ја их по се ду ју, 
ко ја их оба ви ја ју, по себ но са да ка да у ка фе ула зе ови за ди ха ни 
мом ци и се да ју за сто с гри ма сом ко ја го во ри ов де се ни шта ни је 
до го ди ло и из вла че фа сци кле, отва ра ју књи ге, али већ је ка сно: 
ула зи по ли ци ја ко ја им је за пе та ма, а до бро је по зна то да књи ге 
не мо гу за ва ра ти про му ћур не чу ва ре за ко на, ра ди је их на дра жу ју. 
Ушли су за сту ден ти ма ка ко би за ве ли ред и за во де га, гу ра њем и 
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лак та њем: лич не кар те, иде мо, иде мо, пра во у ма ри цу ко ја их чека 
на по љу отво ре них уста. Пе дро и Ма рио не зна ју ка ко да иза ђу ода
тле, ка ко да се про би ју кроз људ ску ма су ко ја на пу шта ка фе, у ко ји 
се по ла ко вра ћа онај пр во бит ни мир. Из ла зе ћи, је дан од мо ма ка 
ис пу шта не ка кав па ке тић крај Ма ри о вих но гу, а он, не раз ми шља
ју ћи, при вла чи па кет но гом и са кри ва га иза гла со ви те ак тов ке при
сло ње не уз сто ли цу. Из не на да се упла ши: ми сли да га је об у зе ло 
лу ди ло при сва ја ња све га што му до ђе под ру ку. За тим се упла ши 
још ви ше: зна да је то учи нио ка ко би за шти тио оног деч ка, али 
шта ако пан ду ру пад не на па мет да пре тре се ње га? Про на шли би 
му ак тов ку у ко јој се на ла зи ко зна шта, је дан нео бја шњи ви па кет 
(од јед ном му је сме шно, ха лу ци ни ра ка ко је у па ке ту бом ба и види 
сво ју но гу ка ко ле ти кроз ва здух за бав но пра ће на ак тов ком, ко ја 
већ раз бу ца на бљу је де бе ле, ла жне нов ча ни це). Све то у јед ном му
ње ви том тре нут ку док са кри ва па ке тић, а по том ни шта. Бо ље му је 
да из би стри гла ву и мо три на те ле пат ске пан ду ре и та ко то. И шта 
је оно го во рио се би пре хи ља ду го ди на док је још ца ро вао мир? 
Ис пра ти мо зак; тре ба ло би да сам се би ис пе ре мо зак ка ко не би одао 
оно што се де ша ва у тој лу дој гла ви – ко ме ша ња су ис под по вр ши
не, мом ци. Мом ци од ла зе, по ма ло гру бо од ву че ни од стра не пла
ва ца, а па кет оста је ту крај но гу ове дво ји це фи них го спо ди на, 
го спо ди на у са коу и с ак тов ком (по јед на ствар за оба по је дин ца). 
Фи на го спо да, са да вр ло са ма у мир ном ка феу, го спо да ко ју ни тост 
сен двич ви ше не ће мо ћи да уте ши.

Уста ју. Ма рио зна да ће га ко но бар по зва ти ако оста ви па ке тић 
и он да све мо же би ти от кри ве но. Но си га са со бом, при до да ју ћи 
га свом днев ном уло ву, али на крат ко; ба ца га у кон теј нер у јед ној 
пу стој ули ци, као да же ли да се ра то си ља не чег, сав уз дрх тао. Пе дро 
иде крај ње га и не раз у ме ни шта, али на сре ћу не успе ва да смог не 
сна ге да пи та.

У ја сним вре ме ни ма мо гу се по ста вља ти сва ка ква пи та ња, 
али у тре ну ци ма по пут овог са ма чи ње ни ца да сте и да ље жи ви 
са жи ма и обез вре ђу је све што се мо же пи та ти. Оста је вам са мо да 
хо да те, ту и та мо узи ма ју ћи пре дах на пу ту, то да, на при мер, како 
би сте ви де ли за што овај чо век пла че. А чо век пла че та ко крот ко, 
та ко нео б у зда но, да је го то во све то гр ђе не за ста ти крај ње га и чак 
и за бри ну ти се. У то до ба се за тва ра ју рад ње и про да ва чи це ко је 
су се за пу ти ле ку ћа ма же ле да зна ју шта се до га ђа: у њи ма је ва зда 
при та јен ма те рин ски ин стинкт, а онај чо век не у те шно ри да. Нај зад 
успе ва да про збо ри. Не мо гу ви ше, а гру пи ца љу ди ко ја се оку пи
ла око ње га на пра ви гри ма су као да раз у ме, али не раз у ме. Ка да 
за тре се но ви на ма и уз вик не не мо гу ви ше, по је ди ни по ми сле ка ко 
је про чи тао ве сти и не мо же под не ти те рет све та. Већ се ка не да 
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оду и оста ве га ње го вој му ци. Нај зад, гр ца ју ћи успе ва да об ја сни 
ка ко већ ме се ци ма тра жи по сао и ви ше не ма па ра ни за град ски 
ау то бус, а ни трун ке сна ге да на ста ви да тра жи. 

– По сао – ка же Пе дро Ма ри ју. – Хај де мо, ов де не мо же мо ни
шта да ура ди мо. 

– У нај ма њу ру ку, не ма мо шта да му по ну ди мо. Ка мо сре ће 
да има мо.

По сао, по сао, кли чу углас оку пље ни и са жа ле се јер ова је реч 
ра зу мљи ва за раз ли ку од су за. Чо ве ко ве су зе још увек про би ја ју 
ас фалт и ко зна шта та мо на ла зе, али ни ко га то не пи та, ма да се 
мо жда пи та он сам, мо жда он го во ри се би мо је су зе бу ше зе мљу и 
плач мо же от кри ти наф ту. Ако сад ов де умрем, мо жда ћу мо ћи да 
се за ву чем у ру пи це ко је мо је су зе пра ве у ас фал ту и на кон хи ља
ду го ди на по ста нем наф та ка ко би не ко дру ги на лик ме ни, у овим 
истим окол но сти ма... Ле па иде ја, али оку пље ни му не до пу шта ју 
да се уду би у сво ја раз ми шља ња ко ја су – на слу ћу ју – на не ки на
чин раз ми шља ња о смр ти (ту се љу ди пре пад ну: раз ми шља ти о 
смр ти та ко на сред ули це, ка кав атак на мир про сеч ног гра ђа ни на 
до ко га смрт до пи ре са мо пре ко но ви на). Не за по сле ност је не што 
дру го, не за по сле ност сви раз у ме ју и спрем ни су да му по мог ну. 
То је бо ље не го смрт. И до бре про да ва чи це из рад њи с кућ ним апа
ра ти ма отва ра ју нов ча ни ке и из вла че вр ло згу жва не нов ча ни це, 
сме ста се ор га ни зу је при ку пља ње, оне нај о длуч ни је узи ма ју но вац 
од дру гих и под сти чу их да још ма ло раз ве жу ке су. Ма рио до ла зи 
у ис ку ше ње да отво ри ак тов ку: ка кво ли се бла го на ла зи уну тра 
ко је би се мо гло по де ли ти с овим ти пом? Пе дро раз ми шља ка ко је 
тре ба ло да спа се па кет ко ји је Ма рио ба цио у кон теј нер за сме ће. 
Мо жда су у ње му би ле рад не алат ке, бо ја у спре ју, или са вр ше на 
опре ма за пра вље ње бом бе, би ло шта што би мо гао да ти овом 
ти пу ка ко га не ак тив ност не би до ту кла.

Де вој ке са да на ва љу ју на ти па да узме при ку пље ни но вац. 
Тип ски чи на сав глас ка ко не же ли ми ло сти њу. Јед на му об ја шња
ва да је то про сто спон та ни до при нос ка ко би мо гао да по мог не 
по ро ди ци и за то вре ме на ста ви да тра жи по сао, али с ви ше жа ра 
и пу ног сто ма ка. Ту се овај кро ко дил рас пла че од га ну то сти. Про
да ва чи це се осе ћа ју као до бре, ис ку пље не осо бе, а Пе дро и Ма рио 
за кљу чу ју да тип има сре ће. 

Мо жда се по ред овог ти па Ма рио од ва жи да отво ри ак тов ку, 
а Пе дро осе ти ка дрим да ис пи та тај ни са др жај џе по ва на са коу. 

За тим, ка да тип оста не сам, узи ма ју га за ми шку и по зи ва ју да 
ру ча с њи ма. Тип се у по чет ку опи ре, пла ши се ове дво ји це: мо
гу ће да же ле да се до че па ју ло ве ко ју је упра во до био. Ви ше не зна 
да ли је исти на или лаж то да не мо же да на ђе по сао или је ње гов 
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по сао за пра во то, да глу ми оча ја ње ка ко би се љу ди из кра ја са жа
ли ли. Бр зо раз ми шља: Ако је исти на да сам ја је дан очај ник и сви 
су би ли та ко до бри пре ма ме ни, не ма раз ло га да и ова дво ји ца не 
бу ду. Ако сам то оча ја ње од глу мио, би ће да ни сам лош глу мац и 
мо ћи ћу да из ву чем не што и од ове дво ји це. За кљу чу је да га чуд но 
гле да ју, али де лу ју по ште но, те од ла зе за јед но у је дан би фе ка ко 
би ужи ва ли у до бром ко ба си ца ма и до ста ви на. 

Број три, раз ми шља је дан од њих, до но си сре ћу. Ви де ће мо да 
ли ће нам ово до не ти не што до бро.

За што су се то ли ко ду го за др жа ли при ча ју ћи је дан дру гом о 
сво јим мо жда исти ни тим жи во ти ма? Сва тро ји ца от кри ва ју у себи 
исто вет ну по тре бу да уве ду не ка кав ред и те ме љи то опи су ју вла
сти те жи во те од ма лих но гу па до ових зло коб них да на у ко ји ма се 
де ша ва ју то ли ке чуд не ства ри. Ка фа на се на ла зи бли зу же ле знич ке 
ста ни це и они по вре ме но са ња ре о то ме да от пу ту ју или да из ба
це не ки воз из ко ло се ка или шта год ка ко би ума њи ли на пе тост 
ко ја им сте же гру ди. Са да је већ час за ма шта ре ња и ни је дан од 
њих тро ји це не же ли да за тра жи ра чун. Ни Пе дро ни Ма рио ни су 
ни шта ре кли о сво јим не на да ним от кри ћи ма. А тип и не по ми шља 
да пла ти хра ну за ову дво ји цу бес по сли ча ра ко ји су га по врх све га 
са ми по зва ли.

На пе тост по ста је не под но шљи ва и ва ља се од лу чи ти. Про
те кли су са ти. Око њих ко но ба ри го ми ла ју сто ли це на сто ло ви ма, 
по пут не ка квих ске ла ко је их ма лопо ма ло сте жу у обруч, пре те 
да их про гу та ју, јер ко но ба ри у јед ном без об зир ном гра ди тељ ском 
за но су и да ље го ми ла ју сто ли це пре ко сто ли ца, сто ло ве пре ко сто
ло ва и сто ли це и још сто ли ца. Оста ће за ро бље ни у мре жи др ве них 
но га ра, у гроб ни ци сто ли ца и по не ког сто ла. До бар крај за ову тро
ји цу стра шљи ва ца ко ји се ни су од ва жи ли да за тра же ра чун. Ов де 
по чи ва ју: пла ти ли су жи во ти ма се дам сен дви ча с ко ба си цом и два 
бо ка ла ви на ку ће. Би ла је то по ште на це на.

Нај зад Пе дро – не у стра ши ви Пе дро – за тра жи ра чун и мо ли 
се да у спољ ним џе по ви ма бу де до вољ но нов ца. Уну тра шњи џе по
ви још увек су је дан не до ку чи ви свет, чак и ту, у за кло ну од сто
ли ца; уну тра шњи џе по ви обра зу ју је дан пре за мр ше ни ла ви ринт 
за ње га. Мо рао би да се упле те у ту ђе жи во те ако би се за ву као у 
уну тра шње џе по ве са коа, ако би ушао у оно што му не при па да, 
из гу био би се бе и си гур ним ко ра ком кро чио у лу ди ло. 

Нов ца има до вољ но. И њих тро ји ца из ла зе из ре сто ра на с олак
ша њем и као при ја те љи. Као слу чај но, Ма рио је оста вио ак тов ку 
– већ пре ви ше те шку – уну тар сло же не кон струк ци је сто ли ца и 
на го ми ла них сто ло ва, уве рен да је ни ко не ће про на ћи до су тра дан. 
Не ко ли ко бло ко ва да ље, опра шта ју се од оног ти па и на ста вља ју 
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у прав цу ста на у ко ме жи ве за јед но. Ка да су већ ско ро сти гли, Пе
дро при ме ћу је да Ма рио ви ше не но си ак тов ку. За тим ски да са ко, 
не жно га по рав на и оста вља га на јед ном пар ки ра ном ау ту, ода кле 
је и по те као. Нај зад отва ра ју вра та ста на без стра ха, и од ла зе на 
спа ва ње без стра ха, без нов ца и без за но са. Спа ва ју ду бо ким сном, 
та ко да Ма рио, пре нув ши се из сна, не мо же да ра за зна да ли је 
тут ња ва ко ја га је про бу ди ла би ла ствар на или са ња на. 

Пре ве ла са шпан ског
Ана Мар ко вић




