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Маргарет Атвуд

ЗА ЉУ БЉЕ НА У РЕЈ МОН ДА ЧЕН ДЛЕ РА
Љу бав на ве за с Реј мон дом Чен дле ром, ка ква ра дост! Не због уна ка же них те ла и 

бал са мо ва них пан ду ра и на го ве шта ја екс цен трич ног сек са, већ због ње го вог за ни ма-
ња за на ме штај. Знао је да на ме штај мо же да ди ше, да осе ћа, не као ми, већ на је дан 
при гу ше ни ји на чин, као реч мебл, с ни јан сом уста ја ло сти и пра ши не, сно пом сун че ве 
све тло сти на из ли за ном што фу или по ха ба ној ко жи на на сло ни ма и се ди шти ма из ан-
ђа лих кан це ла риј ских сто ли ца. Ми слим на ње го ве со фе, пу не обли на, пре кри ве не 
са те ном, бле до пла вим као очи ње го вих бес те ле сних уби лач ких пла ву ша, ко је ку ца ју 
ве о ма спо ро, као ср ца кро ко ди ла у хи бер на ци ји; о ње го вим ле жаљ ка ма са злоб ним 
ја сту ци ма. Знао је мно го и о трав ња ци ма и ста кле ним ба шта ма и уну тра шњо сти ау то-
мо би ла.

Ево ка ко би се од ви ја ла на ша љу бав на ве за. На шли би смо се у хо те лу, или мо те лу, 
ску пом или јев ти ном, не бит но. Ушли би смо у со бу, за кљу ча ли вра та и по че ли да раз-
гле да мо на ме штај, по вла че ћи пр сти ма по за ве са ма, пре ла зе ћи ру ка ма по ра мо ви ма 
за сли ке с ла жном по зла том, пре ко пра вог мер ме ра или ис пу ца лог емај ла лук су зних 
или отр ца них ла ва боа, уди шу ћи за пах те пи ха, уста ја лог ди ма ци га ре та и про ли ве ног 
џи на и бр зог бе зна чај ног сек са, или пак бо га ти ап стракт ни ми рис овал них про вид них 
са пу на уве зе них из Ен гле ске, не бит но; бит но је ка ко би смо ми ре а го ва ли на на ме штај 
и ка ко би на ме штај ре а го вао на нас. Тек по што би смо удах ну ли, опи па ли, про тр ља ли, 
ува ља ли се и упи ли на ме штај со бе, па ли би смо јед но дру гом у за гр љај и на кре вет 
(брач ни? бо је бре скве? шкри пав? узак? с бал да хи ном? с па чворк пре кри ва чем? пре-
сву чен све тло зе ле ним пли шом?) нај зад спрем ни да ура ди мо исто то јед но дру гом. 

(С ен гле ског пре ве ла Кри сти на Ку ла у зов Фи ли по вић)




