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КАФКА СПРЕМА ВЕЧЕРУ
То ли ко сам оча јан ка ко се бли жи тре ну так ње ног до ла ска, а ни сам чак ни по чео да 

раз ми шљам о то ме чи ме ћу је по слу жи ти. То ли ко се пла шим да ћу спа сти на из не на-
ђе ње од кром пи ра, а то за њу ви ше ни је из не на ђе ње. Не смем, не смем. Го во рим се би 
сва ког ју тра да ће овог пу та би ти дру га чи је, ис пла ни ра ћу ве че ру да нас, да ни ма уна-
пред, али не – као да сам за и ста свој соп стве ни не при ја тељ, са ти про ла зе и ја по ти-
ску јем ту ми сао од се бе: ве че ра, не, не ћу да ми слим о то ме. Ах, ка ква бо ле шти на, то 
је искре но бо ле шти на до смр ти.

По ми сао на ту ве че ру ме не пре ста но пра ти чи та ве не де ље, при ти ска ју ћи ме исто 
као што у ду би ни мо ра не ма ме ста ко је ни је под огром ним при ти ском. 

Ју трос, на при мер, ма ло пре не го што сам се про бу дио, што је опет би ло ма ло пре 
не го што сам за спао, са њао сам сан ко ји ме још увек ни је на пу стио: ухва тио сам кр ти-
цу и од нео је на по ље хме ља, где је за ро ни ла у зе мљу као да за ра ња у во ду и не ста ла. 
Ка да раз ми шљам о тој ве че ри, во лео бих да не ста нем у зе мљи као та кр ти ца, или пак 
да се угу рам у фи о ку за веш. (Он да бих упор но отва рао фи о ку да ви дим да ли сам се 
већ угу шио.) Уто ли ко чуд ни је што не ко уоп ште уста је сва ког ју тра.

Знам да би са ла та од цве кле би ла бо ља од из не на ђе ња од кром пи ра, али ве ро ват-
но са мо тек не знат но бо ља, а мо жда уоп ште и не би би ла бо ља – то јест, ако она до ђе 
у че твр так, ка ко је пла ни ра но, ако у ства ри уоп ште и до ђе. Мо жда би тре ба ло да је 
по слу жим и са ла том од цве кле и из не на ђе њем од кром пи ра, и пар че том го ве ди не. 
Мо жда пар че го ве ди не не зах те ва ни ка кав при лог, мо жда го ве ди на има нај бо љи укус 
ка да се је де са ма, та ко да би при лог тре ба ло да иде пре, у ком слу ча ју то уоп ште не 
би био при лог, већ пред је ло. Или би тре ба ло да иде по сле, ако је са ла та. Али шта год 
да ура дим, мо жда она не ће има ти баш ви со ко ми шље ње о мом тру ду или ће јој мо жда 
– што би на рав но би ло мно го го ре – би ти ма ло му ка да поч не са цве клом ако јој бу де 
из гле да ла не при влач но. У слу ча ју да се де си оно пр во, био бих ужа сно по сти ђен, на-
рав но, и не бих знао шта да ка жем, а у слу ча ју да се де си ово дру го, ја не бих имао 
са вет – ка ко бих и мо гао? – већ са мо јед но став но пи та ње: да ли би она же ле ла да 
скло ним цве клу и сву оста лу хра ну са сто ла?

Ни је да сам баш у па ни ци због те ве че ре. Ве ро ват но, бар се на дам – ја ипак, на кра-
ју кра је ва, по се ду јем не ку ма шту и енер ги ју – ус пе ћу да спре мим ве че ру ко ја ће јој се 
сви де ти. Би ло је и дру гих, успе шних ве че ра од оног је ла ко је сам ку вао за Фе лис и 
ко је је би ло та ко жа ло сно – па ипак је мо жда ви ше до брог не го ло шег про ис те кло из 
то га. Био сам уз бу ђен као што је сва ко уз бу ђен због не чег но вог, на рав но и не ка ко 
упла шен та ко ђе. Ми слио сам да спре мим не што ла га но, фран цу ско, али сам опет ми-
слио да би тра ди ци о нал но не мач ко или че шко је ло мо гло би ти бо ље, иако при лич но 
те шко за ју ли. Остао сам не ко вре ме нео д лу чан чак и у сво јим сно ви ма. Ти пре го во ри 
из ме ђу јед ног де ла мог мо зга и дру гог, ко ји су се од ви ја ли без мог зна ња, мо гли су 
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за и ста би ти за стра шу ју ћи. У јед ном тре нут ку сам по ми слио да одем из гра да. За тим 
сам од лу чио да не одем, иако про сто из ле жа ва ње на бал ко ну мо жда не за слу жу је да 
се на зо ве од лу ком. Са да сам као па ра ли зо ван нео д луч но шћу док мо је ми сли же сто ко 
уда ра ју уну тар мо је гла ве по пут ви ли ног ко њи ца ко ји из гле да као да не по мич но ви си 
у ва зду ху, а у ства ри ње го ва кри ла же сто ко уда ра ју по ја ком ве тру. Нај зад сам ско чио 
на но ге, као стра нац ко ји дру гог стран ца из вла чи из кре ве та.

Чи ње ни ца да је не што па жљи вог пла ни ра ња укљу че но у ту ве че ру ве ро ват но је 
би ла бе зна чај на. По ми слио сам да би тре ба ло да спре мим не што здра во, бу ду ћи да је 
она мо ра ла да оја ча. Се ћам се пе чу ра ка ко је сам јој дао. Се ћам се ка ко сам их ску пљао 
у ра но ју тро, пу зе ћи ме ђу др ве ћем пред очи ма мо је две ста ри је се стре ко је су из гле-
да ле као да ду бо ко осу ђу ју или ме не или мо ју кор пу! Или мо жда то што сам но сио 
до бро оде ло у шу ми. Али њи хо во одо бра ва ње би уоста лом би ло пот пу но иста ствар. 
Ипак, оно што је про шло тре ба и да оста не у про шло сти.

Ка ко се тај час при бли жа вао, пла шио сам се, на крат ко, да она ипак не ће до ћи, 
уме сто да се пла шим, као што је тре ба ло, да ће она у ства ри до ћи. Пр во је ре кла да 
мо жда не ће до ћи. Би ло је чуд но што је то ура ди ла. За што ме јед но став но ни је из у да-
ра ла и за да ви ла? И та ко сам ја био као по трч ко ко ји ви ше ни је мо гао да из вр ша ва 
за дат ке, али се ипак на дао не ка квом по слу.

Баш као што ве о ма ма ла жи во ти ња у шу ми пра ви не про пор ци о нал ну ко ли чи ну 
бу ке и шу шка ња ме ђу гра на ма у жбу њу или ме ђу ли шћем и гран чи ца ма на зе мљи ка-
да је упла ше на и бе жи у сво ју ру пу, или чак и кад ни је упла ше на већ са мо тра жи пло-
до ве или дру штво, та ко да не ко по ми сли да ће ме двед из ле те ти на чи сти ну док је то 
са мо дрозд или ве ве ри ца – та ко су из гле да ла мо ја осе ћа ња, та ко ма ла, а ипак та ко 
гла сна. За мо лио сам је да не до ђе на ве че ру, а он да сам је за мо лио да ме не слу ша већ 
да сва ка ко до ђе и да не бих мо гао из др жа ти још је дан дан да је не ви дим. На ше ре чи 
су че сто ре чи не ког не по зна тог, ван зе маљ ског би ћа. Не ве ру јем ви ше у из го во ре не 
ре чи. Чак и оне нај леп ше са др же не ког цр ва. Два да на по сле то га сам пре ко ре вао 
са мог се бе што сам је то мо лио; чак и док сам је мо лио, пре ко ре вао сам се бе.

Па ипак сам ре као се би да бих, ако она не би до шла, ја ужи вао у пра зном ста ну, јер 
је би ти сам у со би пред у слов за жи вот, а би ти сам у ста ну пред у слов за сре ћу. Био сам 
по зај мио стан за ту при ли ку. Али ни сам ужи вао у сре ћи пра зног ста на. Или мо жда 
ни је пра зан стан оно што је тре ба ло да ме учи ни срећ ним, већ два пра зна ста на. У 
сва ком слу ча ју, она је до шла, али је ка сни ла. Ре кла ми је да се за др жа ла за то што је 
мо ра ла да са че ка да по раз го ва ра са не ким ко је и сам че као, не стр пљи во, ис ход кон-
фе рен ци је у ве зи са отва ра њем но вог ка ба реа. Ни сам јој по ве ро вао.

Ка да је про шла кроз вра та био сам ско ро раз о ча ран. Она би би ла мно го срећ ни ја 
да ве че ра са не ким дру гим, не ким по год ни јим. Хте ла је да ми до не се цвет, али се по-
ја ви ла без ње га – мо ра да је у по след њем тре нут ку схва ти ла да је то пре ви ше до бро 
за ме не. Ипак, ја сам био ус хи ћен са мим тим што сам био са њом, због љу ба ви пре ма 
њој, ње не уч ти во сти, ја сне као зу ја ње му ве на гран чи ци ли пе.

Био сам исто вре ме но дир нут и по сти ђен, сре ћан и ту жан, за то што је је ла са очи-
глед ним ужи ва њем – по сти ђен и ту жан са мо за то што ни сам имао не што бо ље да јој 
по ну дим, дир нут и сре ћан за то што је из гле да ло да има до вољ но хра не, ба рем за ту 
при ли ку. За и ста је за слу жи ва ла, уме сто то га, не што као што је пе че на ри ба лист или 
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гру ди фа за на, са сор бе ом и во ћем из Шпа ни је. Зар ни сам мо гао то не ка ко да на ба вим? 
Док сам зу рио у пра зан та њир, жа лио сам што ми по не ста је сна ге, жа лио сам што сам 
се ро дио, жа лио сам све тлост сун ца. Је ди но су љуп кост ко јом је је ла сва ко је ло и не жност 
ње них ком пли ме на та да ва ли не ку вред ност ве че ри – би ла је ка та стро фал но ло ша, и то 
бих ла ко мо гао и да до ка жем, са мо што би мо је га ђе ње пре ваг ну ло над до ка зи ма.

Упр кос не ла год но сти на ста ви ли смо са ве че ром и је ли не што што на жа лост не би 
не ста ло са на ших та њи ра уко ли ко не би би ло про гу та но. И ка да су ње ни ком пли мен ти 
по су ста ли, је зик је по стао при јем чив са мо за њу, и по себ но леп, леп ши не го што би ико 
имао пра ва да оче ку је. Да ју је не ки не у пу ће ни стра нац чуо, мо рао би по ми сли ти: „Ка кав 
чо век! Тај мо же пла ни не да по ме ра!“ – а у ства ри ја ни сам ура дио ско ро ни шта, осим 
што сам из ме шао ка шу пре ма Отли ном упут ству. На дао сам се, по што је оти шла, да ће 
про на ћи не ко све же ме сто као што је ба шта где ће ле ћи на ле жаљ ку да се од мо ри. Што 
се ме не ти че, овај кр чаг је раз би јен мно го пре не го што је сти гао до бу на ра. Још го ре, 
пак, од су о ча ва ња са успо ме на ма на та је ла ко ја су очи глед но би ла ло ша, је сте су о ча ва-
ње са успо ме на ма на она ко ја смо не ка да сма тра ли до брим. Ка ко сам са мо био на и ван!

Би ло је то про шле не де ље кад сам по звао Ми ле ну. Би ла је са при ја те љем. Сре ли 
смо се слу чај но на ули ци и ја сам го во рио им пул сив но. Му шка рац ко ји је био са њом 
имао је ср дач но, при јат но, буц ма сто ли це – та ко ђе ве о ма пра вил но ли це, ка кво са мо 
Нем ци има ју. По што сам је по звао, ду го сам хо дао гра дом као да хо дам по гро бљу – 
био сам та ко сми рен.

Он да сам по чео да му чим са мог се бе, по пут цве та у сак си ји из ло же ном ши ба њу 
ве тра, ко ји не из гу би ни јед ну ла ти цу, све док је здрав. Али за и ста, је два да сам се тек 
су о чио са том ми шљу, са мо сам ле тео око ње по пут му ве ко ја кру жи око лам пе, док 
ми гла ва над њом го ри.

По пут пи сма пре кри ве ног ис прав ка ма и ја имам сво је ма не. Нај зад, не мам сна ге 
да поч нем, а ми слим да се чак и Хер ку лес јед ном оне све стио. По ку ша вам чи тав дан, 
на по слу, да не раз ми шљам о ве че ри, али то ме ста је то ли ко мно го на по ра да ни шта 
не пре о ста је за мој по сао. То ли ко ло ше оба вљам те ле фон ске по зи ве да по сле не ког 
вре ме на цен тра ла од би ја да ме по ве же. Па ка жем се би: Хај де, ис по ли рај есцајг, он да 
га по ло жи на ко мо ду да бу де спре ман и за вр ши с тим. По што га чи тав дан по ли рам у 
ми сли ма, то ме из му чи (али не очи сти есцајг).

Ја во лим из не на ђе ње од кром пи ра (од до брог, ста рог кром пи ра) иако ми ње го ва 
не мач ка ја чи на, ње го ва на пад ност, ско ро, иза зи ва муч ни ну чак и пре не го што га про-
бам – осе ћам ка ко при хва там су ро ву и ту ђу кул ту ру док гу там. Иако би не што фран-
цу ско из гле да ло сва ко ме, укљу чу ју ћи и ме не, као бо љи из бор, упра во је ја чи на из не-
на ђе ња од кром пи ра оно што ми је при ра сло за ср це. Али мо жда ћу, ако то бу дем 
по ну дио Ми ле ни, от кри ти ве ли ки део се бе ко ји би тре ба ло да јој ус кра тим, део се бе 
ко ји она још ни је упо зна ла. С дру ге стра не, фран цу ско је ло би би ло, иако при хва тљи-
ви је, ма ње вер но ме ни са мом, а мо жда би то би ла нео про сти ва из да ја. Из над све га 
во лео бих да је ла ко ја ћу спре ми ти зна че ви ше ме ни, та ко да би чин ко јим јој их по ве-
ра вам био уз ви ше ни ји знак ве ре у њу.

Док сам раз ми шљао о овој ве че ри био сам баш пун до брих на ме ра, а ипак пот пу-
но не ак ти ван исто као оног да на про шлог ле та ка да сам се део на бал ко ну по сма тра-
ју ћи не ку бу бу пре вр ну ту на ле ђа ко ја је ма ха ла но га ма у ва зду ху не успе ва ју ћи да се 
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ус пра ви. Ја ко сам са о се ћао са њом, а ипак ни сам се ди зао са сто ли це да јој по мог нем. 
Пре стао сам да се по ме рам и остао сам ми ран та ко ду го да сам по ми слио да је уги ну-
ла. А он да је гу штер пре шао пре ко ње и скли знув ши пре вр нуо је, а она је по тр ча ла 
уза зид као да се ни шта ло ше ни је до го ди ло.

Мој апе тит ни ка да ни је ве ли ки, и са да већ одав но ни сам оку сио ме со, иако је дем 
мле ко и пу тер. Мр ша ви ји сам не го што би тре ба ло, али мр шав сам већ одав но. Пре 
не ко ли ко го ди на, на при мер, че сто сам ишао на Влта ву да ве слам у ма лом чам цу. Ве-
слао бих уз вод но а он да бих ле гао на ле ђа на дно чам ца и пло вио на зад са стру јом. 
Је дан мој при ја тељ је јед ном слу чај но пре ла зио мост и ви део ме ка ко плу там ре ком 
под њим. Ре као је да је из гле да ло као да је до шао Суд њи Дан и да је мој ков чег отво-
рен. А он да, он сам се до та да био уго јио и био је ско ро де бео, кру пан, у сва ком слу-
ча ју, и знао је ма ло то га о мр ша вим љу ди ма осим да су мр ша ви. Нај зад, оно што но сим 
је за и ста са мо мо је лич но вла сни штво.

Ку пио сам стол њак ју че на ули ци, од чо ве ка са ко ли ци ма. Чо век је био ни зак, ско-
ро си ћу шан, сла ба шан, са бра дом, са јед ним оком. Што се ти че све ћа, по зај мио сам их 
од ком ши ја, или би тре ба ло да ка жем да су их они по зај ми ли ме ни.

Фе лис и ја ни смо би ли ве ре ни у вре ме те ве че ре, ма да смо би ли ве ре ни три го ди не 
пре то га и тре ба ло је да се ве ри мо по но во не де љу да на ка сни је, иако сва ка ко не као ис-
ход те ве че ре, ако Фе ли си на са о се ћај ност пре ма ме ни ни је још ви ше би ла под стак ну та 
мо јим уза луд ним на по ри ма да на пра вим ка шу са те сте ни ном у об ли ку леп ти ра, па ла чин-
ке од кром пи ра и пе че ње у ма ри на ди. Наш ко на чан рас кид, с дру ге стра не, ве ро ват но 
има ма ло ви ше об ја шње ња не го што је то за и ста по треб но – ово је сме шно, али пре ма 
не ким струч ња ци ма чак и ва здух ов де где ми жи ви мо мо же да иза зо ве не стал ност.

По слу жи ћу јој еспре со по сле ве че ре. Док пла ни рам ову ве че ру осе ћам се по ма ло 
она ко ка ко би се На по ле он осе ћао док је осми шља вао ин ва зи ју на Ру си ју, да је тач но 
знао ка кав ће би ти ис ход. Нај зад, мо гао бих да поч нем са са ла том од цве кле. Ис пу њен 
сам та квом нео д луч но шћу, да бих мо гао исто та ко се де ти у ба шти луд ни це бу ље ћи у 
све мир као не ки иди от.

Му чи ти са мог се бе је та ко ђе па те тич но, на рав но. Уоста лом, Алек сан дар ни је му чио 
Гор ди јев чвор ка да ни је хтео да се од ве же. Осе ћам ка ко ме жи вог са хра њу ју под свим 
тим ми сли ма, ипак исто вре ме но осе ћам се при мо ра ним да ле жим мир но, бу ду ћи да 
сам мо жда за и ста мр тав по сле све га.

Па ипак, упр кос мо јој тре нут ној нео д луч но сти, знам да ћу се си гур но ба ци ти на 
ме ни, ку пи ти хра ну и спре ми ти ве че ру. У то ме, чи ни ми се да сам као леп тир: ње го во 
вр лу да ње је та ко не пра вил но, он то ли ко ле лу ја да је бол но гле да ти га, он ле ти пот пу-
но су прот но од пра ве ли ни је, а ипак успе шно пре ла зи ми ље и ми ље да би до сти гао 
свој крај њи циљ, та ко да мо ра би ти ефи ка сни ји или ба рем од луч ни ји не го што из гле да.

Она мо жда ви ше и не же ли да до ђе, не због то га што се пре до ми сли ла, већ због 
то га што је ис цр пље на, што је и ра зу мљи во. Ако не до ђе, сла гао бих ако ка жем да ће 
ми не до ста ја ти, за то што је увек та ко при сут на у мо јој ма шти. Ипак, она ће би ти на 
не ком дру гом ме сту а ја ћу се де ти за ку хињ ским сто лом са гла вом у ру ка ма.

Ако до ђе ја ћу се не пре ста но осме хи ва ти, то сам на сле дио од јед не мо је ста ре тет-
ке ко ја је та ко ђе има ла оби чај да се не пре ста но осме ху је, али и она и ја због не ла год-
но сти пре не го због до брог рас по ло же ња или са о се ћа ња. Не ћу би ти у ста њу да го во-
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рим, не ћу би ти у ста њу чак ни да бу дем сре ћан по што по сле спре ма ња је ла не ћу 
има ти сна ге. И ако уз из го вор да ми је пред је ло у ру ка ма бу дем окле вао да иза ђем из 
ку хи ње и уђем у тр пе за ри ју, и ако она, исто вре ме но, осе ћа ју ћи мо ју не ла го ду, бу де 
окле ва ла да иза ђе из днев не со бе и уђе у тр пе за ри ју са дру ге стра не, он да ће за вре-
ме тог ду гач ког ин тер ва ла пре ле па про сто ри ја би ти пра зна.

Па до бро – не ко се бо ри на Ма ра то ну, а не ко у ку хи њи.
Са Фе лис се де си ла не зго да, та ко ђе. Схва тио сам да кле чим тек по што сам угле дао 

ње на сто па ла тач но пред мо јим очи ма. Пу же ви су би ли сву да по те пи ху, и ми рис бе лог 
лу ка. Мо жда смо упр кос то ме, по што је ве че ра би ла за на ма, ре ша ва ли арит ме тич ке 
за дат ке за сто лом, не се ћам се, крат ке ци фре, па он да ду гач ке ци фре док сам ја зу рио 
кроз про зор у згра ду пре ко пу та. Мо жда би смо уме сто то га за јед но сви ра ли, али ја 
ни сам му зи ка лан. Ни је то баш та ква не сре ћа, ипак. Це ним то за то што де лим тај не до-
ста так му зич ког афи ни те та са мо јом по ро ди цом и осе ћам да ме он бли же ве зу је за 
њих. Са да не по ри чем да се све то, и још го ре, де си ло баш она ко ка ко сам опи сао – са-
мо не знам за што је та ко до сад но.

Наш раз го вор је био не си гу ран и не спре тан. На ста вио сам бе сми сле но да пра вим 
ди гре си је, због нер во зе. Нај зад сам јој ре као да се гу бим, али то ни је би ло ва жно јер 
да је она оти шла то ли ко да ле ко са мном он да би смо се обо је из гу би ли. Би ло је то ли ко 
мно го не спо ра зу ма, чак и ка да сам успе вао да се за др жим на те ми. Па ипак она ни је 
тре ба ло да се пла ши да сам љут на њу, упра во су прот но, да ни сам.

Ми сли ла је да имам не ку Тет ка Кла ру. За и ста имам Тет ка Кла ру. Сва ки Је вре јин има 
Тет ка Кла ру, али мо ја је одав но умр ла. Ре кла је да је ње на при лич но чуд на, скло на 
да ва њу из ја ва као што су да сва ко тре ба пра вил но да ле пи мар ки це на сво ја пи сма и 
да не ба ца ства ри кроз про зор, од ко јих су обе би ле тач не, на рав но, али не и јед но-
став не. При ча ли смо о Нем ци ма. Ја ко је мр зе ла Нем це, али ја сам јој ре као да не би 
тре ба ло, за то што су Нем ци див ни. Мо жда је мо ја гре шка би ла што сам се хва лио ка ко 
сам це пао др ва ви ше од сат вре ме на. Ми слио сам да тре ба да ми бу де за хвал на – нај-
зад, одо ле вао сам ис ку ше њу да не ка жем не што не при стој но.

Ра дим на овој ве че ри као да сам при ну ђен да за ку ца вам ек сер у ка мен чи та ве не-
де ље, као да сам и че кић и ек сер исто вре ме но. Ина че, се дим ов де чи та ју ћи по под не, 
мир та у мом ре ве ру, а има та ко див них ре це па та у књи зи да ми слим да сам и сам по-
стао та ко ди ван.

Све јед но, ако про ве де сат вре ме на у мом дру штву пре ве че ре, ве ро ват но јој не ће 
тре ба ти ни ру чак ни ве че ра, већ но си ла на ко ји ма би ма ло се ма ло ис пру жи ла.

Из га рам да бу дем са њом, не са мо са да, већ увек. За што сам ја људ ско би ће, пи там 
се – то крај ње нео д ре ђе но ста ње? За што не мо гу да бу дем срећ ни ор мар у ње ној со би?

Мо жда би, на кра ју, нај јед но став ни је би ло да спре мим за њу исто оно што сам 
спре мао за Фе лис, али са ви ше па жње, да ни шта не кре не на о па ко, и без пу же ва и 
пе чу ра ка. Мо гао бих чак да уба цим и пе че ње у ма ри на ди, ме ђу тим кад сам га спре мао 
за Фе лис још увек сам јео ме со. У то вре ме ни сам се оп те ре ћи вао ми шљу да јед на жи-
во ти ња, та ко ђе, има пра во на до бар жи вот, а мо жда, што је чак и ва жни је, на до бру 
смрт. Са да не мо гу да је дем чак ни пу же ве. Мој де да по оцу је био ме сар и ја сам се 
за клео да оно ли ко ме са ко ли ко је он ис ка са пио за свог жи во та ни је оно ли ко ко ли ко 
бих ја по јео за сво га. Али за њу ћу по но во на пра ви ти пе че ње у ма ри на ди.
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Још је дан не спо ра зум и би ла је спрем на да оде. По ку ша ва ли смо на раз не на чи не 
да ка же мо шта ми сли мо, али та да за и ста ни смо би ли љу бав ни ци, са мо струч ња ци за 
гра ма ти ку. Чак и жи во ти ње, кад се сва ђа ју, за бо ра ве на опрез: ве ве ри це тр че та мо-амо 
по трав ња ку или пу ту и за бо ра вља ју да би у бли зи ни мо гло би ти по сма тра ча. Ре као 
сам јој да је, ако на ме ра ва да оде, је ди но што ми се сви ђа у ве зи са тим по љу бац пред 
од ла зак. Уве ри ла ме је да, иако смо се ра ста ја ли у љут њи, не ће про ћи мно го пре не го 
што се по но во бу де мо ви де ли, али по ме ни бо ље „икад“ не го „ни кад“ је још увек са мо 
„ни кад“. Он да је оти шла.

Са тим гу бит ком ја сам ви ше био у си ту а ци ји Ро бин зо на Кру соа не го сам Ро бин зон 
Кру со – он је нај зад још увек имао остр во, Пет ка, сво је за ли хе, сво је ко зе, брод ко ји га 
је од нео, сво је име. Што се ме не ти че, за ми шљао сам не ког док то ра са пр сти ма ко ји 
се осе ћа ју на ан ти сеп тик ка ко др жи мо ју гла ву ме ђу сво јим ко ле ни ма и тр па ме со у 
мо ја уста низ мо је гр ло све док се не за да вим.

Ве че се за вр ши ло. Бо ги ња је ише та ла из би о ско па а ма ли вра тар је оста вљен да 
сто ји са стра не – и то је би ла на ша ве че ра? Та ко сам ога ван – и ето за што ја увек ври-
штим о чи сто ћи. Ни ко не пе ва та ко чи сто као они ко ји на се ља ва ју нај ду бљи па као – 
ми слиш да чу јеш пе сму ан ђе ла, а то је она дру га пе сма. Ипак сам од лу чио да на ста вим 
још ма ло да жи вим, ба рем док је ноћ.

Да нас сам слу чај но по гле дао кар ту гра да. У тре нут ку ми се учи ни ло не схва тљи вим 
да би не ко са зи дао чи тав град ка да је све што је по треб но јед на со ба за њу. Пре не го 
што сам је упо знао ми слио сам да ми је сам жи вот не под но шљив, али он да је она ушла 
у ње га и по ка за ла ми да то ни је та ко. Исти на, наш пр ви са ста нак ни је баш обе ћа вао, 
због ње не мај ке ко ја је отво ри ла вра та, а ка кво је са мо ви со ко че ло та же на има ла, на 
ко јем је пи са ло: „Ја сам мр тва и пре зи рем све оне ко ји то ни су.“ Фе лис је из гле да ла 
за до вољ но што сам до шао, али мно го за до вољ ни је ка да сам оти шао.

Јед ном ка да смо је ли у ре сто ра ну био сам то ли ко по сти ђен ве че ром као да сам је 
ја лич но спре мао. Пр ва ствар ко ју су нам до не ли на сто уни шти ла је наш апе тит за 
свим оста лим, чак и да је би ло иоле до бро: ма сне бе ле кне дле од џи ге ри це ко је су 
плу та ле у рет кој чор би чи ја по вр ши на је би ла ис тач ка на уљем. То је ло је би ло та ко 
очи глед но не мач ко, а не че шко и, сва ка ко, ни ма ло фран цу ско. Али за што би ишта тре-
ба ло да бу де ком пли ко ва ни је ме ђу на ма не го да смо мир но се де ли у пар ку и гле да ли 
да ли ће ко ли бри ко ји је упра во био по се тио оне пе ту ни је од ле те ти са вр ха бре зе где 
се од ма рао?

Са да сам од лу чио о ме ни ју и за ми шљам на шу ве че ру, сва ки де таљ од по чет ка до 
кра ја, и по на вљам ову бе сми сле ну ре че ни цу у се би, док ми зу би цво ко ћу: „Он да ће мо 
отр ча ти у шу му.“ Бе сми сле ну, по што ов де не ма шу ме, а ни ка кво тр ча ње не би до ла зи-
ло у об зир у сва ком слу ча ју.

Ве ру јем да ће до ћи, али са мо јом ве ром иде и исти онај страх ко ји увек пра ти мо ју 
ве ру, онај страх ко ји је не раз дво јив од сва ке ве ре, у сва ком слу ча ју, од кад је све та и ве ка.

На кра ју кра је ва, ја ни сам при вла чан. Не ко је јед ном ре као да пли вам као ла буд, 
али то ни је био ком пли мент.

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




