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АЛИС МАН РО

ПОЛАГРЕЈПФУРТА

Ро уз је по ло жи ла при јем ни ис пит, сва ки дан пре ла зи ла пре
ко мо ста, ишла у сред њу шко лу.

Че ти ри ви со ка чи ста про зо ра у учи о ни ци. Но ве флу о ре сцент не 
све тиљ ке на пла фо ну. Има ли су ча со ве из здрав стве ног вас пи та
ња, био је то но ви пред мет. Де ча ци и де вој ке за јед но у учи о ни ци, 
све до по сле Бо жи ћа, ка да ће по че ти ча со ви из до ма ћин ства. На став
ни ца бе ше мла да и пу на оп ти ми зма, у еле гант ном цр ве ном ко сти му 
ко ји се ши рио у пре де лу ку ко ва. Ше та ла би го редо ле, го редо ле 
из ме ђу ре до ва клу па, и тре ба ло је да сва ко ка же шта је до руч ко
вао, да се ви ди да ли је то би ло у скла ду са Ка над ским пра вили ма 
о ис хра ни.

Раз ли ке су уско ро по ста ле очи глед не из ме ђу уче ни ка из гра да 
и оних са се ла.

„Пр же не кром пи ре.”
„Хлеб и ку ку ру зни си руп.”
„Чај и по риџ.”
„Чај и хлеб.”
„Чај и ја је на око и рол ни це са шун ком.”
„Пи ту са гро жђи ца ма.”
Би ло је сме ха, на шта је на став ни ца мр шти ла ли це, без успе ха. 

При ла зи ла је град ској стра ни учи о ни це. У њој је, са свим до бро вољ
но, вла да ла гру ба по де ла ме ђу уче ни ци ма. На овој стра ни, уче ни ци 
су твр ди ли да до руч ку ју тост и мар ме ла ду, сла ни ну и ја ја, ку ку
ру зне па ху љи це, па чак и вафл пре ли вен си ру пом. И сок од по мо
ран џе, ре као би по не ко.

Ро уз се за ву кла у по за ди ну град ског ре да клу па. Она бе ше једи
ни пред став ник За пад ног Хан ре ти ја. Стра шно је же ле ла да се свр ста 
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ме ђу уче ни ке из гра да, упр кос свом по ре клу, ме ђу оне уо бра же не 
по зна ва о це што је ду вафл и пи ју ка фу са сто ли ћа за до ру чак.

„По ла греј пфру та”, хра бро је ре кла. Ни ко ме дру гом то ни је 
па ло на па мет.

За пра во, Фло би сер ви ра ла греј пфрут за до ру чак исто као и 
шам па њац. Ни су га чак ни др жа ли у про дав ни ци. Ни су има ли 
мно го све жег во ћа. Не ко ли ко ба на на са сме ђим пе ги ца ма, не што 
ја бу ка ко је ни су мно го обе ћа ва ле. Као и мно ги љу ди са се ла, Фло 
је ве ро ва ла да сто ма ку не при ја хра на ко ја ни је до бро ску ва на. Они 
су обич но до руч ко ва ли чај и по риџ. А ле ти пи рин ча не па ху љи це. 
Ју тро ка да би пр ви пут си па ли у чи ни је пи рин ча не па ху љи це – ла ке 
као пер це – бе ше пра зник, знак охра бре ња, као и пр ви дан ка да би 
иза шли на по ље без гу ме них чи за ма, или ка да би се вра та мо гла 
оста ви ти отво ре на, то ком пре див ног пе ри о да из ме ђу мра за и на
је зде му ва.

Ро уз бе ше за до вољ на што се се ти ла греј пфру та и на чи ном на 
ко ји је то ре кла, хра брим, а ипак при род ним гла сом. Њој се де ша
ва ло да јој глас у шко ли ута њи, а ср це се пре тво ри у пул си ра ју ћу 
лоп ту и од ско чи под гр ло, док јој зној на та па блу зу под па зу хом, 
упр кос де зо до ран су. Жив ци су јој би ли као стру не.

Не ко ли ко да на по том, вра ћа ла се ку ћи пре ко мо ста ка да је 
чу ла ка ко је не ко зо ве. Не по име ну, али је зна ла да је упу ће но њој, 
па је ути ша ла ко ра ке по да ска ма и ослу шки ва ла. Чи ни ло се да 
гла со ви до пи ру ис под ње, иа ко кроз пу ко ти не ни је ви де ла ни шта 
дру го до ре ку ка ко бр зо про ти че. Мо ра да се не ко са крио по ред 
пи ло на. Гла со ви бе ху че жњи ви, то ли ко па жљи во за ма ски ра ни да 
ни је зна ла до зи ва ли је не ки де чак или де вој чи ца. 

„Поло ви ногреј пфру та!”
Још го ди на ма ка сни је, по не кад би чу ла да јој та ко до ви ку ју, 

с вре ме на на вре ме, из не ке але је или мрач ног про зо ра. Ни са чим не 
би по ка за ла да је то чу ла, али би уско ро мо ра ла да до дир не ли це, 
обри ше зној над гор њом усном. Зној иза зван пре тен ци о зно шћу.

Мо гло је би ти и го ре. Сра мо та је би ла не што нај лак ше са чиме 
би се су сре ла. Жи вот у сред њој шко ли бе ше ри зи чан, сви су би ли 
под ја сним оштрим све тлом и ни шта се ни ка да ни је за бо ра вља ло. 
Ро уз је мо гла би ти јед на од де во ја ка ко јој је ис пао уло жак. Иа ко је 
ве ро ват но то би ла не ка од се о ских де во ја ка, ко ја је уло жак ста ви
ла у џеп или у све ску, за ка сни је. Мо гла је то ура ди ти би ло ко ја 
де вој ка ко ја је по да ље ста но ва ла. И са ма Ро уз га је но си ла од ку ће. 
У жен ском то а ле ту је по сто јао ау то мат са уло шци ма, али је увек 
био пра зан, са мо би гу тао нов чи ће, а ни шта ни је да вао за уз врат. 
Чу ве ни је био до го вор две се о ске де вој ке да про на ђу до ма ра то ком 
од мо ра за ру чак и за мо ле га да га на пу ни. Уза луд.
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„Ко јој од вас две тре ба?”, пи тао их је. По бе гле су. Ре кле су да 
се у ње го вој про сто ри ји, ис под сте пе ни шта, на ла зи ста ри му са ви 
ка уч и ко стур мач ке. Кле ле су се да су то ви де ле сво јим очи ма.

Мо ра да је тај уло жак нај пре ис пао на под, мо жда у гар де ро би, 
па га је не ко по ди гао и не ка ко про кри јум ча рио у ви три ну са тро
фе ји ма у хо лу шко ле. Та ко је при ву као па жњу јав но сти. Из гу био 
је све жи ну од са ви ја ња и но ше ња у џе пу, бе ше по ма ло из ли зан, па се 
мо гло за ми сли ти ка ко се гре јао на тем пе ра ту ри те ла. Ве ли ки скан
дал. Ују тру, на са стан ку у збор ни ци, ди рек тор шко ле је спо ме нуо 
од врат ни пред мет. За клео се да ће от кри ти и рас крин ка ти, иши ба
ти и из ба ци ти крив ца ко ји га је ста вио сви ма пред очи. Све де вој ке 
су по ри ца ле да зна ју би ло шта о то ме. Мно жи ле су се тео ри је. Ро уз 
се пла ши ла да би она мо гла би ти во де ћи кан ди дат за вла сни ка, па је 
осе ти ла огром но олак ша ње ка да је од го вор ност ба че на на круп ну 
мр зо вољ ну де вој ку са се ла по име ну Мју ри ел Меј сон, ко ја је у шко
лу до ла зи ла у ха љи на ма од гру бе ви ско зе и осе ћа ла се на зној.

„Мју ри јел, је си л’ по не ла ћи лим?”, го во ри ли су јој са да мом
ци, до ба ци ва ли за њом.

„Да сам ја на ме сту Мју ри ел Меј сон, уби ла бих се”, чу ла је 
Ро уз јед ну ста ри ју де вој ку ка ко го во ри дру гој на сте пе ни шту. „Ја 
бих се уби ла.” Гла сом пу ним не стр пље ња, а не са жа ље ња.

Сва ки дан, ка да би се Ро уз вра ти ла из шко ле, ис при по ве да ла 
би све Фло. Фло је ужи ва ла у епи зо ди са уло шком, рас пи ти ва ла 
се шта је по том би ло. Ни ка да јој ни је при ча ла о по ла греј пфру та. 
Ро уз јој ни ка да не би пре при ча ла до га ђај у ко јем она не би би ла 
по сма трач ко ји све пра ти са ви си не. У зам ке су упа да ли дру ги, 
сло жи ле би се Ро уз и Фло. На Ро уз се ви де ла из ван ред на про ме на 
– чим би на пу сти ла сце ну и пре шла пре ко мо ста, пре тва ра ла се у 
хро ни ча ра зби ва ња. Ни је ви ше би ла нер во зна. Го во ри ла је гром
ким, скеп тич ним гла сом, њи ха ла би се и не дво сми сле но ше пу ри ла 
у цр ве ној или жу тој ка ри ра ној сук њи.

Фло и Ро уз су за ме ни ле уло ге. Са да је Ро уз би ла та ко ја до
но си ве сти у ку ћу, а Фло је пам ти ла име на ју на ка и иш че ки ва ла 
на ста вак при че.

Хорс Ни кол сон, Дел Фер бриџ, Рант Че стер тон. Фло ренс До ди, 
Шир ли Пи ке ринг, Ру би Ка ру дерс. Сва ки дан је Фло че ка ла ве сти 
о њи ма. На зи ва ла их је ша љив џи ја ма.

„И, шта су оне тво је ша љив џи је да нас ра ди ле?”
Се де ле би у ку хи њи, по ред ши ром отво ре них вра та од про дав

ни це, у слу ча ју да не ка му ште ри ја уђе, и бли зу вра та од сте пе ни
шта, ако отац бу де не што до вик нуо. Он је ле жао го ре у кре ве ту. 
Фло би на пра ви ла ка фу или би ре кла Ро уз да из ва ди две ко како ле 
из фри жи де ра.
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Ова кве је при че Ро уз до но си ла ку ћи:
Ру би Ка ру дерс је би ла од оних ла ких де во ја ка, цр ве но ко са, 

упа дљи во ра зро ка. (Јед на од ве ли ких раз ли ка из ме ђу про шлог и 
да на шњег вре ме на бе ше та што се по се ли ма, и гра ди ћи ма као што 
је За пад ни Хен ре ти, ра зро кост ни је ле чи ла, као ни зу би ко ји не пра
вил но сто је у ви ли ци). Ру би Ка ру дерс је спре ма ла у ку ћи Бра јан
то вих, вла сни ка гво жђа ре, а за уз врат је но ћи ва ла уну тра ка да би 
они не где от пу то ва ли – што се че сто де ша ва ло – на коњ ске тр ке 
или ме че ве хо ке ја или на Фло ри ду. Ка да је јед ном та мо би ла са ма, 
тро ји ца мо ма ка до ђо ше да је по се те. Дел Фер бриџ, Хорс Ни кол сон 
и Рант Че стер тон.

„Да ви де шта ће до би ти”, упа ла би у реч Фло. По гле да ла је у 
пла фон и ре кла Ро уз да ути ша глас. Њен отац не тр пи ова кве при че.

Дел Фер бриџ бе ше зго дан и уо бра жен мо мак, не баш мно го 
па ме тан. Ре као је да ће ући у ку ћу и очас по сла убе ди ти Ру би, и то 
да она бу де са свом тро ји цом. Ни је знао да се Хорс Ни кол сон већ 
до го во рио са Ру би да се на ђу ис под ве ран де. 

„Ве ро ват но је пу но па у ко ва”, ре кла је Фло. „Ваљ да им ни је 
сме та ло.”

Док је Дел ту ма рао по мрач ној ку ћи и тра жио Рут, она је већ 
би ла ис под ве ран де са Хор сом, а Рант – упу ћен у чи тав план – се
део је на ве ран ди и др жао стра жу, и без има ло сум ње ослу шки вао 
уда ра ње и дах та ње. 

На кра ју се по ја вио Хорс и ре као ка ко ула зи у ку ћу да на ђе 
Де ла, не да би му све об ја снио већ да ви ди да ли је ша ла упа ли ла, 
што бе ше нај ва жни ји део до га ђа ја, ба рем што се ти ца ло Хор са. За
те као је Де ла ка ко је де пу сли це у оста ви. Хор су је ре као ка ко Ру би 
Ка ру дерс не би до та као ни шта пом, ка ко сва ког да на мо же на ћи 
бо љу, и да од ла зи ки ћи. 

У ме ђу вре ме ну, Рант се за ву као ис под ве ран де и на ста вио са 
Ру би.

„Ису се и Ма ри јо!” 
Он да из ку ће иза ђе Хорс, па су га Рант и Ру би мо гли чу ти док 

је хо дао из над њих, по ве ран ди. Ко је то, упи та Ру би. О, па то је 
Хорс Ни кол сон, од го во ри Рант. Па ко си он да ти, ре че Ру би.

Ису се и Ма ри јо!
Ро уз се ни је по тру ди ла да јој ис при по ве да оста так при че. А 

при ча се на ста вља та ко што је Ру би, зло вољ на, се ла на сте пе ни це, 
сва у пр љав шти ни по оде ћи и ко си, ко ју је по ку пи ла ис под ве ран де, 
од би ја ју ћи по ну ђе не ци га ре те и ма фи не (при лич но згње че не) које 
је Рант зди пио из про дав ни це у ко јој је ра дио по сле шко ле. За дир
ки ва ли су је, пи та ли су је шта јој је, и она је ко нач но про го во ри ла: 
„Ми слим да имам пра ва да знам с ки ме то ра дим.”
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„До би ће она шта за слу жу је”, ре кла је Фло фи ло зоф ски. И дру
ги љу ди су та ко раз ми шља ли. Пре тво ри ло се у мо ду, ако слу чај но 
до так неш не ку Ру би ну ствар, по себ но шортс за час фи зич ког или 
па ти ке, да од мах одеш и опе реш ру ке, да не би ри зи ко вао да доби
јеш не ку ве не рич ну бо лест.

На спра ту из над њих, Ро у зин отац је до био на пад ка шља. На
па ди су по ста ја ли без на де жни, али су се на ви кле на њих. Фло је 
уста ла и при шла под нож ју сте пе ни шта. Ослу шки ва ла је, све док 
ка шаљ ни је уми нуо. 

„Онај лек му ни ма ло не по ма же”, ре кла је. „Онај док тор ни је 
умео ле по да му по ста ви фла стер.” Што је вре ме од ми ца ло, Фло 
је за све не во ље Ро у зи ног оца кри ви ла лек и ле ка ре. 

„Ако се ика да та ко спе тљаш с не ким мом ком, уби ћу те”, ре
кла је Фло. „За и ста ти ка жем.”

Ро уз по ру ме не од бе са. Ре кла је да би ра ди је умр ла.
„На дам се да та ко ствар но ми слиш”, ре че Ро уз.

Ова кве је при че Фло при по ве да ла Ро уз:
Ка да јој је умр ла мај ка, Фло је има ла два на ест го ди на и отац 

ју је дао у хра ни тељ ску по ро ди цу. На има њу имућ них фар ме ра, 
код ко јих је тре ба ло да ра ди и ста ну је, и ко ји су је сла ли у шко лу. 
Али јој нај че шће ни су до зво ља ва ли да оде. Код ку ће је би ло пре
ви ше по сла. Би ли су то стро ги љу ди.

„Ако си бра ла ја бу ке и ако је на др ве ту оста ла са мо јед на, мо
ра ла си да се вра тиш и још јед ном пре бе реш сва ко др во у воћ ња
ку. Исто као и ка да би до но си ли ка ме ње са њи ве. Оста не ли са мо 
је дан, мо ра ла си да се вра тиш и по но во пред гле даш це ло по ље.”

Су пру га фар ме ра бе ше би ску по ва се стра. Увек је во ди ла ра
чу на о сво јој ко жи, ма за ла ју је кре мом хајднс, на ба зи ме да и ба
де ма. Сви ма се обра ћа ла с ви си не, би ла је сар ка стич на и ве ро ва ла 
да се уда ла ис под сво јих мо гућ но сти.

„Али је до бро из гле да ла”, ре кла је Фло, „и по кло ни ла ми је 
пар ду гих са тен ских ру ка ви ца, све тло сме ђе – о кер – бо је. Би ле су 
пре див не. Ни сам хте ла да их из гу бим, али се то ипак де си ло.” 

Фло је мо ра ла да од не се ру чак му шкар ци ма у уда ље ној њи ви. 
Су пруг је раз ве зао смо ту љак и упи тао: „За што не ма пи те за ру чак?” 

„Ако вам се је де пи та, уме си те је са ми”, ре кла је Фло, тач но 
тим ре чи ма и то ном га зда ри це док су па ко ва ле ру чак. Ни ко се није 
из не на дио што је уме ла та ко до бро да ими ти ра ту же ну; стал но је 
то ра ди ла, чак је и ве жба ла пред огле да лом. Из не на ђе ње бе ше што 
јој се то из ле те ло пред свим тим љу ди ма. 

Су пруг бе ше за па њен, али је пре по знао ими та ци ју сво је су
пру ге. Оте рао је Фло у ку ћу и тра жио од же не да му об ја сни да ли 
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је то ствар но ре кла. Он бе ше кру пан чо век и ве о ма мр зо во љан. Не, 
ни је тач но, од го во ри ла је би ску по ва се стра, та ла жљи ва де вој чу ра 
са мо пра ви про бле ме. Уно си ла му се у ли це док је то го во ри ла, а 
ка да је оста ла са ма са Фло, та ко ју је уда ри ла да се она за те ту ра ла 
пре ко со бе и па ла на кре де нац. Пу кла јој је ко жа на ло ба њи. Ра на 
је за ра сла по сле не ког вре ме на, ни је ишла на уши ва ње (би ску по ва 
се стра ни је зва ла док то ра, ни је хте ла да се о то ме при ча), а Фло је 
ис под ко се и да ље но си ла ожи љак. 

По сле то га се ни ка да ни је вра ти ла у шко лу.
Ни је на пу ни ла ни че тр на ест го ди на ка да је по бе гла од ку ће. 

Сла га ла је за сво је го ди не, па се за по сли ла у фа бри ци ру ка ви ца, 
у Хан ре ти ју. Али би ску по ва се стра ју је про на шла и по вре ме но би 
до ла зи ла да је ви ди. Опро сти ли смо ти, Фло. По бе гла си, оста ви
ла си нас, али ми и да ље спо ми ње мо на шу Фло, на шу дру га ри цу. 
Кад год хо ћеш, на вра ти код нас на је дан дан, до бродо шла си. Зар 
не би во ле ла да про ве деш дан на се лу? Фа бри ка ру ка ви ца ни је баш 
здра ва сре ди на, по себ но не за мла ду осо бу. Тре ба ти чи стог ва зду
ха. За што не до ђеш да нас по се тиш? За што не би да нас до шла?

И сва ки пут ка да би Фло при хва ти ла по зив, ис по ста ви ло би 
се да баш у том тре нут ку пра ве ком пот или це де па ра дајз, или се 
ме ња ју та пе те, или је у то ку ве ли ко про лећ но спре ма ње, или су 
до шли са ма ши на ма да ра де вр шид бу жи та. Се о ски пеј заж би ви
де ла је ди но ка да би во ду из су до пе ре пљу сну ла пре ко та ра бе. Није 
мо гла да раз у ме за што је уоп ште оти шла или за што је оста ла. Бе ше 
то да лек пут, оти ћи та мо и вра ти ти се у град. А би ли су та ко безна
де жно ло ша еки па. Би ску по ва се стра је ста вља ла ком пот у пр ља ве 
те гле. Ка да би се из не ле из по дру ма, у њи ма се већ рас цве та ла буђ, 
а по дну би по па да ли угру шци од рас па лог, тру лог во ћа. Ка ко да 
јој не бу де жао та квих љу ди?

Док је би ску по ва се стра ле жа ла у бол ни ци на са мр ти, де си ло 
се да је у исто вре ме мо ра ла да за лег не и Фло. Има ла је опе ра цију 
ка ме на у жуч ној ке си, ко је се Ро уз ни је се ћа ла. Би ску по ва се стра је 
чу ла да је и Фло у бол ни ци, и по же ле ла је да је ви ди. Та ко је Фло 
до зво ли ла да је од гу ра ју у ин ва лид ским ко ли ци ма низ ход ник и 
чим је угле да ла же ну у бо ле снич кој по сте љи – не ка да ви со ку, сјај
не ко же, а са да ко шча ту и пе га ву, оша му ће ну од ле ко ва, с кар ци но
мом – по пр ви пут у жи во ту је про кр ва ри ла на нос, пр ви и по след њи 
пут. Цр ве на крв је пр ска ла из ње, ре кла је, као из ту ша.

При тр ча ле су се стре из ход ни ка да јој по мог ну. Чи ни ло се да 
кр ва ре ње ни шта ни је мо гло за у ста ви ти. Ка да је по ди гла гла ву, по
пр ска ла је кре вет бо ле сне же не, а ка да би се по гну ла, крв је у по то
ци ма те кла по по ду. На кра ју су мо ра ли да јој ста ве ле да. Ни ка да 
се ни је опро сти ла од же не у кре ве ту.
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„Ни ка да се ни сам опро сти ла од ње.”
„Је си ли то же ле ла?”
„Па, је сам”, ре че Фло. „Да знаш да је сам.”
Ро уз би сва ке ве че ри до но си ла на ра мак књи га. Уџ бе ни ке из 

ла тин ског, ма те ма ти ке, ан тич ке и сред њо ве ков не исто ри је, фран
цу ског, ге о гра фи је. Мле тач ког тр гов ца, При чу о два гра да, Кра ће 
пе сме Ед мун да Спен се ра, Мак бе та. Пре ма њи ма је Фло по ка зи ва ла 
мр жњу, као и пре ма свим књи га ма. Та не тр пе љи вост је по ста ја ла 
ве ћа са те жи ном и ве ли чи ном књи ге, мрач ним или су мор ним де
зе ном ко ри ца, ду жи ном и те жи ном ре чи из на сло ва. По себ но су 
је раз ја ри ле Кра ће пе сме, јер је отво ри ла књи гу и на шла пе сму од 
пет стра ни ца. 

Про фр фља ла би на слов књи ге. Ро уз је ве ро ва ла да га на мер но 
не пра ви ло из го ва ра. Ода је по ста ја ла мо да, док је Улис имао ду го ш, 
као да је ју нак био пи јан. 

Ро у зин отац је мо рао да си ла зи са спра та и иде у ку па ти ло. 
Др жао се за ру ко хват и си ла зио по ла ко, али без ста ја ња. Но сио је 
сме ђи ву не ни ба де ман тил, све зан гирт ном ко ја се рас па да ла у ре
си це. Ро уз је из бе га ва ла да га по гле да у ли це. Не због про ме на 
ко је је иза зва ла бо лест не го због ло шег ми шље ња о њој ко је би 
мо гла про чи та ти на ње му. Због ње га је до но си ла књи ге, без сум ње, 
да се по ка же пред њим. Он би за и ста и по гле дао у њих, ни је мо гао 
да про ђе по ред би ло ко је књи ге, а да је не узме у ру ке и не про чи та 
на слов. Али са да, све што је ре као, би ло је: „Па зи да не по ста неш 
пре ви ше па мет на.”

Ро уз је ве ро ва ла да је то ре као ка ко би за до во љио Фло, ако 
она слу чај но слу ша. У то вре ме је би ла у про дав ни ци. Али је Ро уз 
за ми шља ла да би он то све јед но ре као где год да се Фло на ла зи ла, 
јер је она мо гла то да чу је. Је два је че као да удо во љи Фло, уна пред 
је за ми шљао ка ко би она мо гла би ло шта да про ко мен та ри ше. Чи
ни ло се да је до нео од лу ку. Си гур ност је из јед на чио са Фло.

Ро уз му на то ни ка да ни шта не би ре кла. Кад би про го во рио, 
она би ау то мат ски по гну ла гла ву, сти сну ла усне, на пра ви ла гри ма су 
ко ја је ода ва ла та јан стве ност, али не и не по што ва ње. Би ла је опре
зна. Али ње му ни су би ле скри ве не Ро у зи на по тре ба за разме та њем, 
ве ли ке на де, кит ња сте ам би ци је. Све су му би ле по зна те и Ро уз бе ше 
по сти ђе на, ка да би се са мо на шла у ис тој со би с њим. Осе ћа ла је да 
га сра мо ти, да га на не ки на чин сра мо ти још от ка ко се ро ди ла, и 
да ће га те мељ но осра мо ти ти и у бу дућ но сти. Али није се ка ја ла. 
По зна ва ла је вла сти ту твр до гла вост; ни је на ме ра ва ла да се ме ња.

Фло бе ше оли че ње ње го ве пред ста ве о же ни. Ро зу је то зна ла, 
он би и сâм че сто то ре као. Же на би тре ба ло да бу де енер гич на и 
прак тич на, спрет на и да на пра ви и да при ште ди; тре ба ло би да бу де 
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про ниц љи ва, да уме да се цењ ка, да уме да се по ста ви пре ма дру
гим љу ди ма и про зре њи хо ве на ме ре. А у исто вре ме, да је ин те лек
ту ал но про сто ду шна, по пут де те та, да пре зи ре ма пе и ду гач ке речи 
и би ло шта књи шки, пу на шар мант них и збр ка них пред ста ва, пред
ра су да, тра ди ци о нал них ве ро ва ња.

„Же не има ју дру га чи ји мо зак”, ре као је Ро уз то ком јед ног 
за тиш ја, мо гло би се то на зва ти пе ри о дом при ја тељ ства, кад је била 
ма ло мла ђа. Мо жда је за бо ра вио да је и Ро уз же на, или да ће то да 
по ста не. „Ве ру ју у оно у шта мо ра ју да ве ру ју. Не мо жеш им пра
ти ти ми сли.” Го во рио је то алу ди ра ју ћи на Фло и ње но ве ро ва ње 
да чо век мо же осле пе ти ако но си гу ме ну ка ба ни цу. „Али успе ва
ју у жи во ту да др же све на оку пу, то је њи хов та ле нат, ни је им то 
у гла ви, у то ме су про сто па мет ни је од му шка ра ца.”

Да кле, Ро уз је осе ћа ла стид де лом због то га што се не ком гре
шком ро ди ла као жен ско, та ко да она ни ка да не ће од ра сти у же ну 
ка ква би тре ба ла да бу де. Али то ни је би ло све. Пра ви про блем 
бе ше што је она ком би но ва ла и но си ла у се би оно што је он сма трао 
сво јим нај го рим осо би на ма. Све оно што је по ти ски вао, успе шно 
гу шио у се би, у њој је ис пли ва ло, а она ни је по ка зи ва ла ни ма ло 
во ље да се про тив то га бо ри. Гу би ла је вре ме и са ња ри ла, би ла је 
су јет на и је два че ка ла при ли ку да се раз ме ће; чи тав жи вот јој је 
био у гла ви. Ни је на сле ди ла оно чи ме се он по но сио, на шта је ра
чу нао – спрет ност с ру ка ма, те мељ ност и са ве сност у сва ком по
слу; за пра во је она би ла нео бич но смо та на и не хај на, спрем на да 
хва та кри ви не. Већ сâм по глед на њу ка ко лен ча ри, с ру ка ма у 
су до пе ри и ми сли ма хи ља да ма ки ло ме та ра да ле ко, по за ди не ве ће 
не го у Фло, не у кро ће не ку штра ве ко се, сâм тај при зор јед ног круп
ног и ле њог би ћа, уто ну лог у сво је ми сли, ис пу ња вао га је раз дра
жљи во шћу и ме лан хо ли јом, ско ро га ђе њем.

Све је то Ро уз зна ла. Све док ни је про шао кроз со бу, др жа ла се 
мир но, по сма тра ла је се бе ње го вим очи ма. И она са ма је уме ла да 
мр зи про стор ко ји за у зи ма. Али чим би иза шао, она би се опо ра
ви ла. Вра ћа ла би се сво јим ми сли ма, или огле да лу, пред ко јим је 
че сто би ла по след њих да на, ску пља ју ћи ко су на те ме ну, гле да ју ћи 
ис ко са сво ју би сту, или по вла че ћи угао очи ју да ви ди ка ко би из гле
да ла ка да би има ла тек ма ло, про во ка тив но ко се очи.

Са вр ше но до бро је зна ла и то да је пре ма њој га јио дру га чи ја 
осе ћа ња. Знао је да осе ћа по нос, под јед на ко као и раз дра жљи вост 
и зеб њу; исти на, ко нач на исти на бе ше да ју је во лео баш та кву и 
ни ка ко дру га чи ју. Или је ба рем де лом сво га би ћа то осе ћао. А то 
је, на рав но, мо рао да по ри че. Мо рао је, због по ни зно сти, или из 
из о па че но сти. Из о па че не по ни зно сти. И тре ба ло је да из гле да као 
да се у све му до вољ но сла же са Фло.
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Ро уз о ово ме ни је мно го раз ми шља ла, ни је ни же ле ла. Осе ћа
ла је не ла го ду, по пут ње га, због на чи на на ко ји јед но дру го по га ђају 
у жи цу.

Ка да се Ро уз вра ти ла из шко ле, Фло јој ре че: „Е па, до бро је што 
си ту. Мо ра ћеш да бу деш у про дав ни ци.”

Отац је тре ба ло да оде у Лон дон, у бол ни цу за ве те ра не.
„За што?”
„Не пи тај ме. Док тор је ре као да мо ра.”
„Је л’ му по зли ло?”
„Ја то не знам. Ни шта не знам. Она лен шти на од док то ра не 

ми сли та ко. До шао је ју трос, по гле дао га и ре као да иде. Сва сре
ћа, па има мо Би ла По у па да га пра ти.”

Би ли По уп бе ше њен ро ђак ко ји је ра дио у ме са ри. Не ка да је 
жи вео у ста ну по ред кла ни це, у две про сто ри је са бе тон ским по
дом, ко је су, на рав но, ми ри са ле на шкем би ће, из ну три це и пра си ће. 
Али мо ра да је осе ћао ве ли ку љу бав пре ма уре ђе њу до ма ћин ства; 
га јио је ге ра ни ју ме у кон зер ва ма од ду ва на, ко је је сла гао иза про
зо ра, на де бе лом бе тон ском зи ду. Са да је жи вео у стан чи ћу из над 
ме са ре, уште део је не што но ва ца и ку пио је ау то, ол дсмо бил. Би ло 
је то од мах по сле ра та, ка да су но ви ау то мо би ли иза зи ва ли по себ ну 
сен за ци ју. Ка да би до ла зио у по се ту, стал но је при ла зио про зо ру 
и гле дао кроз ње га у ау то, го во ре ћи не што да при ву че па жњу, по
пут: „Ма ло му се на тре ба, али не оста вља ђу бри во за со бом.”

Фло бе ше по но сна на ње га и ње гов ау то мо бил.
„Ви диш, Би ли По уп има ве ли ко зад ње се ди ште, ако тво ме 

оцу бу де тре ба ло да ма ло при лег не.”
„Фло!”
По звао ју је Ро у зин отац. Ка да би ле жао у кре ве ту, с по чет ка 

ју је рет ко звао, и то ти хо, из ви ња ва ју ћи се. Али то је пре вла дао 
и са да ју је че сто до зи вао, са мо је из ми шљао раз ло ге, твр ди ла је 
Фло, да се поп не на спрат.

„Шта он ми сли, ка ко ов де до ле мо же без ме не?” ре кла је. „Не 
пу шта ме са му ни пет ми ну та.” Чи ни ло се да је по но сна због то га, 
иа ко би га че сто оста ви ла да че ка; по не кад би до шла до под нож ја 
сте пе ни шта и те ра ла га да до дат но обра зло жи за што му је по треб
на. Куп ци ма у про дав ни ци би го во ри ла да је не пу шта ни пет 
ми ну та, и да мо ра да му ме ња по сте љи ну два пут днев но. То је би ла 
исти на. Чар ша ви би му се на то пи ли од зно ја. Ка сно уве че, она или 
Ро уз, или њих оба две, на шле би се по ред вешма ши не у шу пи. По
не кад би ње го во до ње ру бље, за па зи ла је Ро уз, има ло фле ке. Ни је 
хте ла у то да гле да, али би га Ро уз по ди гла увис, го то во би јој 
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ма ха ла тик ис пред но са и ви ка ла: „Ви ди опет!”, и те а трал но би 
цок та ла у знак нео до бра ва ња.

Ро уз би је та да мр зе ла; та ко ђе је мр зе ла и оца, ње го ву бо лест, 
си ро ма штво или ште дљи вост због ко јих им је био не за ми сли во 
да по ша љу не што у пе ри о ни цу, то што у њи хо вим жи во ти ма ни је 
по сто ја ло ни шта од че га би мо гли да се за шти те. Фло бе ше ту да 
се о све му по бри не.

Ро уз је оста ла у про дав ни ци. Ни ко ни је ушао. Бе ше тму ран, 
ве тро ви ти дан, тре ба ло је да бу де сне га, али га још ни је би ло. Чула 
је Фло ка ко се пе ње сте пе ни штем, ка ко гр ди ње ног оца и бо дри га, 
пре свла чи, мо жда и па ку је ко фер, тра жи ства ри. Ро уз је уџ бе ни ке 
по ло жи ла на те згу. Да би при гу ши ла бу ку из до ма ћин ства, чи та
ла је при чу из чи тан ке. Ке трин Мен сфилд, под на сло вом Врт на 
за ба ва. Љу ди из при че су би ли си ро ма шни. Жи ве ли су по ред ста
зе, при дну вр та. На њих су гле да ли са са жа ље њем. Све је би ло у 
ре ду. Али Ро уз бе ше бе сна због не че га што ни је би ло у при чи. Ни је 
мо гла да раз у ме за што је би ла љу та, али је то има ло ве зе са чи ње
ни цом да Ке трин Мен сфилд ни је мо ра ла да гле да у пр ља во до ње 
ру бље; мо жда су ње ни ро ђа ци би ли окрут ни и по вр шни, али су 
го во ри ли при јат ним ак цен том; ње но са о се ћа ње је леб де ло на обла
ци ма срећ них окол но сти, ко је је она, без сум ње, осу ђи ва ла, али 
је Ро уз то пре зи ра ла. Ка да је у пи та њу си ро ма штво, Ро уз је по ста
ја ла све над ме ни ја, и та ква ће оста ти ду го вре ме на. 

Чу ла је Би ли ја По у па ка ко ула зи у ку хи њу и ве се ло ви че: 
„Еее, си гур но сте се пи та ли ди сам то био.”

Ни је дан ро ђак Ке трин Мен сфилд ни је го во рио ди.
Ро уз је про чи та ла при чу до кра ја. Узе ла је Мак бе та. На у чи ла 

је на па мет по је ди не мо но ло ге из те дра ме. До бро је пам ти ла ци та те 
из Шек спи ра, и дру ге со не те, по ред оних ко је је мо ра ла да на у чи 
за шко лу. Ни је за ми шља ла се бе као глу ми цу, ка ко игра Леј ди 
Мак бет на по зор ни ци, ка ко се обра ћа гле да о ци ма. За ми шља ла је 
се бе да је она, пра ва Леј ди Мак бет.

„Дођô пе ши це”, ви као је Би ли По уп с вр ха степ ни шта. „Морô 
сам да је од ве дем.” Он је прет по ста вљао да сви зна ју да го во ри о 
ау то мо би лу. „Не знам ко ји јој је. Не смем јој да ти да лен ча ри, онда 
’оће да за ри ба. Пре но што одем у град, морô сам да про ве рим да 
све ра ди ка ко тре ба. Је л’ ту Ро уз?” 

Ро уз је Би ли ју По у пу би ла сим па тич на још као де вој чи ца. 
Сва ки пут би јој по кло нио де сет цен ти, па би јој ре као: „Уште кај 
не где, па ћеш јед но га да на се би ку пи ти кор сет.” То је го во рио још 
док је би ла рав на и мр ша ва. Ша ла у ње го вом сти лу.

Ушао је у про дав ни цу.
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„Е, Ро уз, јес’ би ла до бра де вој чи ца?”
Је два му је не што про це ди ла.
„Чи таш те тво је књи ге за шко лу? ’Оћеш да бу деш учи те љи ца?”
„Мо жда.” Ни је има ла на ме ру да по ста не учи те љи ца. Али 

увек би се из не на ди ла ка ко би је љу ди оста вља ли на ми ру ка да би 
при зна ла ту ам би ци ју. 

„Ту жан је ово дан за вас”, ре че Би ли По уп ти шим гла сом.
Ро уз по ди же гла ву и хлад но га по гле да.
„’Те до’ ре ћи, во дим ти та ту у бол ни цу. Та мо ће да га опра ве, 

ваљ да. Има ју све што тре ба. Има ју до бре ле ка ре.”
„Сум њам”, ре че Ро уз. Мр зе ла је то, мр зе ла је то ка ко љу ди 

нај пре не што пре ва ле пре ко је зи ка, а он да се по ву ку, ту њи хо ву 
под му клост.

„Опра ви ће га и вра ти ти до про ле ћа.”
„Не ће, ако има кар ци ном плу ћа”, од луч но ре че Ро уз. Ни ка да 

то ни је ре кла пре, а уве ре на бе ше да то ни је чу ла ни од Фло.
Би ли По уп је по гле да ту жно и по сти ђе но, као да је ре кла не

што ве о ма ру жно.
„Не мој, не тре ба та ко да го во риш. Ти та ко не го во риш. Он 

са да си ла зи, могô би да те чу је.”
Ни је се мо гло по ре ћи да је Ро уз у чи та вој тој си ту а ци ји осе

ћа ла за до вољ ство, по не кад. Ве ли ко за до вољ ство, осим ка да не би 
би ла лич но упле те на, ка да не би мо ра ла да пе ре по сте љи ну или 
ослу шку је на па де ка шља. За ми шља ла је се бе као ју на ки њу дра ме, 
ка ко ја сно гле да на ства ри, не по му ће на би ло ка квим из не на ђе њи
ма, ка ко од би ја сва ки по ну ђе ни при вид, мла да у го ди на ма, али 
оста ре ла од гор ких ис ку ста ва жи во та. У та квом ду ху из го во ри ла 
је кар ци ном плу ћа.

Би ли По уп је те ле фо ни рао у сер вис. Ис по ста ви ло се да ау то
мо бил не ће би ти по пра вљен до уве че. Уме сто да оде, Би ли По уп 
је та да од лу чио да код њих пре но ћи, да спа ва на ле жа ју у ку хи њи. 
Он и Ро у зин отац оти ћи ће су тра дан ују тру за бол ни цу.

„Не ма по тре бе за ве ли ком жур бом, не ћу ја ју ри ти ње га”, рече 
Фло, ми сле ћи на док то ра. Ушла је у про дав ни цу по кон зер ву ло со
са, хте ла је да га по ху је. Иа ко ниг де ни је пла ни ра ла да иде, обу кла 
је ху ла хоп ке, чи сту блу зу и сук њу.

Она и Би ли По уп су гла сно раз го ва ра ли у ку хи њи док је Ро уз 
спре ма ла ве че ру. Ро уз је се де ла на хо кли ци и ре ци то ва ла у се би, 
гле да ју ћи кроз улич ни про зор на За пад ни Хан ре ти, на из ло ка не 
ули це у ви хо ру пра ши не. 

Пад ни те ми на жен ске гру ди, 
И узми те ми мле ко гор чи не, ви ору ђе уби ца! 
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Ка ко би са мо по ско чи ли, да је то у ку хи њи уз вик ну ла!
У шест са ти по под не, за кљу ча ла је про дав ни цу. Ка да је ушла 

у ку хи њу, из не на ди ла се ка да је уну тра угле да ла оца. Ни је га чу ла. 
Ни је ни при чао, ни ка шљао. Оде ве ног у нај бо љем оде лу, ко је бе ше 
нео бич не бо је – там но ма сли на сто зе ле не. Мо жда га ни је мно го 
ко шта ло.

„Гле ка ко се до те рао”, ре че Фло. „Ми сли да је еле ган тан. То
ли ко је за до во љан со бом да не ће да се вра ти у кре вет.”

Отац се осме хи вао уси ље но, по слу шно.
„Ка ко се са да осе ћаш?”, пи та ла је Фло.
„Осе ћам се до бро.”
„Ни си имао на пад ка шља.” Ли це му бе ше тек из бри ја но, глат ко 

и не жно, као у жи во ти ње ко је су на ча со ви ма ли ков ног ре зба ри ли 
од жу тог са пу на за пра ње ве ша.

„Мо жда би тре ба ло да уста нем из кре ве та.”
„То је пра ви дух”, бо дро ре че Би ли По уп. „Не ма ви ше лен ча

ре ња. На но ге ла га не. На зад на посô.”
На сто лу бе ше фла ша ви ски ја. До нео ју је Би ли По уп. Дво ји ца 

му шка ра ца су пи ли ви ски из ча ши ца у ко ји ма су не ка да др жа ли 
крем сир. У сва ку су до су ли по прст во де.

Од не ку да је ушао Бра јан, Ро у зин по лу брат; играо се на по љу, 
био је бу чан и пр љав, из ње га је иси ја ва ла сту ден да на.

Чим је ушао, Ро уз ре че: „Мо гу ли и ја ма ло?”, по ка зу ју ћи 
гла вом пре ма ви ски ју.

„Де вој ке то не пи ју”, од го во ри Би ли По уп.
„Ако да мо те би, уско ро ће и Бра јан цви ле ти да и ње му си па

мо”, ре че Фло.
„Мо гу ли и ја ма ло?”, ре че Бра јан и по че да цви ли, а Фло се 

гром ко на сме ја и са кри сво ју ча шу иза хле бар ни ка. „Ви диш?”

„У дав на вре ме на је би ло љу ди ко ји су се ба ви ли ис це ље њем”, 
при чао је Би ли По уп за сто лом у ку хи њу. „Али да нас се ни шта 
ви ше о то ме не чу је.”

„Ште та што са да не мо же мо да на ђе мо не ког та квог”, ре че 
отац, сти снув ши се да при гу ши на пад ка шља.

„Био код нас је дан ис це ли тељ, причô ми о ње му отац”, ре че 
Би ли По уп. „Причô је као врач, као да чи та из Би бли је. Јед ном му 
је дошô не ки глу ваћ, и он га је по гле да и гле, ни је ви ше био глув. 
И он га та да по гле да и ре че му: ’Чу ли ме ти?’”

„Чу јеш ли ме ти?”, ис пра ви га Ро уз. Ис пи ла је из ча ше ко ју је 
са кри ла Фло док је ишла по хлеб и са да је би ла ви ше тр пе љи ва 
пре ма ро ђа ку.



789

„Е та ко. Чу јеш ли ме ти? И тај чо век му ре че, да, чу јем те. 
Ис це ли тељ му та да ре че: Је л’ ве ру јеш? Е сад, мо жда тај чо век није 
могô да раз у ме шта га пи та. Он му од го во ри: У шта? Ис це ли тељ се 
та да на љу ти и дла ном о длан, чо век је опет оглу вео, и вра тио се 
ку ћи ка кав је и био.” 

Фло је ис при ча ла да је та мо где је жи ве ла као де те, по сто ја ла 
не ка же на ко ја је има ла ше сто чу ло. Не де љом би на при ла зу ње ној 
ку ћи би ло на пар ки ра них ко чи ја, а ка сни је и ау то мо би ла. Тог да на 
су љу ди до ла зи ли из да ле ких ме ста да се по са ве ту ју с њом. Обич но 
би тра жи ли са вет о пред ме ти ма ко је су из гу би ли.

„Зар ни су хте ли да сту пе у кон такт са сво јим ро ђа ци ма?”, 
пи тао је отац, као и обич но за чи ку ју ћи Фло док о не че му при ча. 
„Ми слио сам да им је омо гу ћа ва ла кон такт са по кој ни ма.”

„Ве ћи ни њих су већ за жи во та би ли пре ко гла ве.”
Рас пи ти ва ли су се о пр сте њу и опо ру ка ма, о сто ци; где је све 

то мо гло да не ста не?
„Је дан ко га сам по зна ва ла оде код ње да је пи та где је из гу био 

нов ча ник. Ра дио је на же ле зни ци. И она му ре че, се ћаш ли се пре 
не де љу да на, ка да си ра дио по ред ши на, у бли зи ни бе ше не ки воћ
њак и при је ла ти се ја бу ка? Ско чио си пре ко огра де и упра во ту ти 
је ис пао нов ча ник, упра во ту, у ви со кој тра ви. Али до ђе не ки пас, 
по ку пи га и од не се, и ис пу сти не где да ље, по ред огра де, е ту ћеш 
га на ћи. А он је за бо ра вио и на воћ њак и да је пре ска као огра ду, 
био је то ли ко за ди вљен да јој је по кло нио је дан до лар. Оти шао је 
и на шао нов ча ник тач но на том ме сту о ко јем му је при ча ла. Жива 
исти на, по зна ва ла сам га. Али но вац бе ше сав са жва кан, у фрон
цла ма, и ка да је то ви део, та ко се раз љу тио да је ре као ка ко би во лео 
да јој ни је по кло нио ни до лар!”

„До бро, а ти ни си ни кад ишла код ње?”, упи та Ро у зин отац. 
„Не би по ве ро ва ла не ком та квом, је л’ да?” Ка да је раз го ва рао са 
Фло, че сто се слу жио фра за ма као љу ди са се ла, при хва тио је сео
ски оби чај за дир ки ва ња, из ра жа ва ња су прот ним ре чи ма од оног 
што је исти на, или што се ве ро ва ло да је исти на.

„Не, ни ка да ни сам ишла код ње да је пи там за би ло шта”, 
од го во ри Фло. „Али јед ном при ли ком сам би ла код ње. Мо ра ла 
сам да одем и до не сем мла дог лу ка. Мај ка ми се раз бо ле ла, па ти ла 
је од жи ва ца, а та же на је пу сти ла при чу да има мла дог лу ка ко ји 
је до бар за жив це. Ни је се уо ште ра ди ло о жив ци ма, до би ла је кар
ци ном, та ко да не знам је ли би ло ика кве вај де.”

Фло је по ди гла глас и збр за ла при чу, по сра мље на што јој се 
то уоп ште из ле те ло. 

„Мо ра ла сам да одем и до не сем га. Она је ис ко па ла лук, опрала 
га и све за ла. Ре кла ми је, не иди од мах, хај де код ме не у ку хи њу 
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да ви диш шта сам ти спре ми ла. И шта ћу, ни сам има ла куд, ни сам 
мо гла да је не по слу шам. Ми сли ла сам да је ве шти ца. Сви смо то 
ми сли ли. Сви, у шко ли. И та ко ја се дох у ку хи њу, а она оде у оста
ву и до не се ве ли ку чо ко лад ну тор ту, од се че пар че и пру жи ми га. 
Мо ра ла сам да сед нем и је дем. А она је се де ла и по сма тра ла ме. 
Се ћам се са мо ње них ру ку. Круп не цр ве не ру ке, са на ши ка ним 
ве на ма ко је су се про ви де ле, по ло жи ла их је у кри ло и ми го љи ла. 
Ка сни је би ми че сто па ло на па мет да је и она тре ба ло да је де мла
дог лу ка, ни њој ни су жив ци би ли у ре ду.

Про ба ла сам тор бу. Крај ње нео бич ног уку са. Чуд ног. Али ни
сам пре ста ја ла да је дем. Је ла сам све док је ни сам сма за ла, и та да 
јој ре кох хва ла, са да ствар но мо рам да идем. Док сам ишла ста зом, 
све вре ме сам има ла осе ћај да ме по сма тра, и ка да сти гох до ули
це, по тр чах. Али сам се и да ље пла ши ла да ме пра ти, ма кар и 
не ви дљи ва као дух, да мо же да ми чи та ми сли, да ће да ме шче па 
и раз би је ми гла ву о тло. Ка да сти гох ку ћи, из све сна ге раз ва лих 
вра та и за ур лах: ’Отров!’ Та ко сам ми сли ла. Да ми је да ла да је дем 
отров ну тор ту.

А би ла је пле сња ва. Мај ка ми је то об ја сни ла. Вла га у ку ћи, 
да ни ма јој ни ко ни је ула зио да их по ну ди тор том, иа ко би не ка да 
код ње би ла гу жва. Тор та јој је ве ро ват но пре ду го ста ја ла.

Али ја ни сам та ко ми сли ла. Не. Ми сли ла сам да сам се отро
ва ла и да је са мном го то во. Иза шла сам из ку ће и се ла на јед но 
ме сто у ам ба ру. Ни ко ни је знао да ту во лим да до ла зим. Та мо сам 
др жа ла сва ко ја ке дран гу ли је. Кр хо ти не раз лу па ног пор це ла на, 
не ке пли ша не цве то ве. До бро их се се ћам, ски ну ла сам их са јед
ног про ки слог ше ши ра. Та ко сам та мо се де ла и че ка ла.”

Би ли По уп јој се на сме ја. „Је су ли те на кра ју из ву кли ода тле?”
„За бо ра ви ла сам. Ми слим да ни је та ко би ло. Не би они ме не 

мо гли ла ко да на ђу, са кри ла сам се иза го ми ле џа ко ва са хра ном. 
Не. Не знам. Ми слим да сам се на кра ју умо ри ла од че ка ња, па сам 
са ма иза шла.”

„И по жи ве ла да нам ис при чаш при чу”, ре че Ро у зин отац, 
про гу тав ши по след њу реч по што га је ухва тио ду жи ка шаљ. Фло му 
ре че да не би тре ба ло ви ше да се ди, а он од го во ри да мо же ле жа
ти и на ку хињ ском ка у чу, што је и ура дио. Фло и Ро уз су сре ди ле 
сто и опра ле су до ве, а по том су – да би сви не што за јед но ра ди ли, 
Фло и Би ли По уп, Бра јан и Ро уз – по се да ли за сто да се кар та ју. Отац 
је за дре мао. Ро уз по ми сли на Фло, ка ко се ди у ам ба ру, окру же на 
раз би је ним пор це ла ном и спа ру ше ним пли ша ним цве то ви ма и 
дру гим пред ме ти ма ко ји су јој не што зна чи ли, и че ка, у ста њу стра
ха ко ји се си гур но по сте пе но то пио, ус хи ће ња и жуд ње да ко нач но 
ви ди ка ко ће смрт да јој пре се че дан.
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Отац је че као. Шу па му је би ла за кљу ча на, књи ге ви ше ни
ка да не ће отво ри ти, а су тра шњи дан би ће по след њи ка да је обуо 
ци пе ле. Сви су се на ви ка ва ли на то, ви ше би бих за чу ди ло да се 
ње го ва смрт не де си не го да умре. Ни ко ни је мо гао да пи та шта 
он ми сли о то ме. Та кво за пит ки ва ње би он оце нио као др скост, по
ку шај пра вље ња дра ме, удо во ља ва ње вла сти тим хи ро ви ма. Та ко 
би то би ло, ве ро ва ла је Ро уз. Ве ро ва ла је и да се у се би спре мио за 
од ла зак у бол ни цу Вест мин стер, бол ни цу за рат не ве те ра не, да је 
већ за ми шљао по лу мрак му шких со ба, жу те па ра ва не око бо ле снич
ких кре ве та, ла во ре са тра го ви ма рђе. И оно што сле ди. Уви ђа ла 
је да јој ни ка да ви ше не ће би ти бли жи не го у са да шњем тре нут ку. 
Из не на ди ла се ка да је схва ти ла да јој, исто вре ме но, ни ка да ни је 
био да љи.

Док је пи ла ка фу и ше та ла си возе ле ним ход ни ци ма но ве 
сред ње шко ле, са зи да не по во дом сто го ди шњи це ме ста – ни је због 
то га до шла, за те кла се ту, та ко ре ћи, слу чај но, ка да се вра ти ла ку ћи 
да ви ди ка ко ће да збри не Фло – Ро уз је сре та ла љу ди ко ји су јој 
го во ри ли: „Је си ли зна ла да је умр ла Ру би Ка ру дерс? Од се кли су 
јој јед ну дој ку, па дру гу, а он да ју је бо лест це лу за хва ти ла, па је 
умр ла.”

И љу де ко ји су јој го во ри ли: „Ви де ла сам ти сли ку у ча со пи су, 
ка ко се оно зо ве, имам га код ку ће.”

Но ва сред ња шко ла је има ла ау то ме ха ни чар ску ра ди о ни цу 
за обу ку бу ду ћих ау то ме ха ни ча ра и са лон ле по те за обу ку бу ду
ћих ко зме ти чар ки; би бли о те ку; ам фи те а тар; те ре та ну; са вре ме не 
сла ви не у жен ском то а ле ту; та ко ђе и ау то мат са уло шци ма, ко ји је 
ра дио.

Дел Фер бриџ је по стао по греб ник.
Рант Че стер тон је по стао ра чу но во ђа.
Хорс Ни кол сон је за ра дио мно го па ра као гра ђе вин ски пред

у зи мач, па је пре шао у по ли ти ку. Одр жао је го вор у ко јем је ре као 
да у учи о ни ца ма тре ба ви ше да се учи о Бо гу, а ма ње о фран цу ском 
је зи ку. 

Пре вео с ен гле ског
Пре драг Ша по ња




