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КО ЈЕ НЕГАТИВАЦ
Ку ћа је у на шем вла сни штву – шта знам – два на ес’ го ди на, рекô би. Ку пље на од 

јед ног ста ри јег па ра, пре зи ва ли су се Де Ру жмон, чи ји се воњ још осе ћа уну тра, на ро-
чи то у спа ва ћој и у рад ној со би, где је ма то рац куњô ле ти, а ма ло и у ку хи њи, још.

Се ћам се ка ко сам као де те раз ми шљао кад уђем у ту ђу ку ћу: Је л’ мо гу ће да не 
мо гу да осе те ка ко смр де? Не ке ку ће су би ле го ре од дру гих. Пру и то ви су има ли не ки 
ма сан смрад до ста вља ча хра не, под но шљив. Код Ви ло та, ко ји су во ди ли шко лу ма че-
ва ња у сво јој игра о ни ци, за у да ра ло је на смр дље вак. Дру го ви ма ни кад ни си могô да 
ка жеш да им ку ћа смр ди јер су и они би ли део ње. Је л’ би ло до хи ги је не? Или је би ло, 
зна те оно, до жле зда, и ка ко сва ка по ро ди ца ми ри ше у за ви сно сти од те ле сних функ-
ци ја ду бо ко у те ли ма? Не ка ко би ти се од све га то га пре врнô сто мак, што си ви ше 
раз мишљô.

Сад ја жи вим у јед ној ста рој ку ћи ко ја ве ро ват но чуд но ми ри ше не ко ме спо ља.
Или сам не кад жи вео. Тре нут но сам у свом дво ри шту, кри јем се из ме ђу шту ко зи да 

и ма да га скар ских пал ми.
Све тло го ри у Ме ги ној со би. Она је мој ше ћер. Има трин’ест го ди на. Из овог по ло-

жа ја не ви дим Лу ка со ву со бу, али Лу кас по пра ви лу ви ше во ли да ра ди до ма ћи до ле, 
у днев ној со би. Кад би се при крô ку ћи, нај ве ро ват ни је бих за текô Лу ка са у школ ском 
џем пе ру на v-из рез с кра ва том, опре мље ном за успех: на уч ни кал ку ла тор (ту), ај пед 
за шти ћен ма ском са мо ти вом Сент Бо ни фа са (ту), апли ка ци ја Кви злет за уче ње ла тин-
ског (ту), чи ни ја жи та ри ца у об ли ку злат них ри би ца (ту). Али не мо гу да до ђем бли же 
за то што бих пре кр шио за бра ну при ла ска.

Не би тре ба ло да при ђем бли же од пе де сет сто па сво јој див ној же ни, Јо ха ни. До био 
сам хит ну П. З. П. (чи тај при вре ме ну), из да ту но ћу, у при су ству су ди је. Мој адво кат Мајк 
Пик скил упра во по ку ша ва да је опо зо ве. У ме ђу вре ме ну, зна те шта? Мо ја ма лен кост, 
Чар ли Ди, и да ље има пла но ве пеј за жног ар хи тек те од он да кад смо Јо ха на и ја раз-
ми шља ли да за ме ни мо ове пал ме не чим ма ње џун гла стим и осе тљи вим на ште то чи-
не. Па слу чај но знам да од ку ће до шту ко зи да има ше зде сет три сто пе. Тач но сад, рекô 
бих да сам на ше зде сет или ше зде сет и јед ној, ов де ме ђу биљ ка ма. А све јед но ме 
ни ко не ви ди, за то што је фе бру ар и већ је мрак у овим кра је ви ма. 

Че твр так је, па где је он да Брајс? Знам. Час тру бе код го спо ди на Та ла ва та ми ја. Јо-
ха на ће уско ро ићи да га по ку пи. Не смем још ду го да оста нем ов де. 

Ако бих изашô из скро ви шта и про тегô но ге око ку ће, ви део бих го стин ску со бу, 
где сам бежô кад се Јо ха на и ја до бро по џа па мо и где сам, про шлог про ле ћа, по што је 
Јо ха на до би ла уна пре ђе ње у Хан де ју, по чео да кре шем на шу да ди љу Ша јен. 

А ако бих про ду жио иза ку ће, на басô бих тач но на ста кле на вра та ко ја сам раз био 
кад сам кроз њих про ба цио оног па туљ ка с трав ња ка. 
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Не го шта. Кол’ко во лиш ма те ри ја ла за Јо ха ну кад игра мо ко је не га ти вац на са ве-
то ва њу за брач не па ро ве. 

На по љу ни је хлад но, али за Хју стон је сте. Кад се са гнем да до хва тим те ле фон из 
чи зме, кук ме жиг не. По ма ло ме хва та ар три тис. 

Ва дим те ле фон да играм сла га ње ре чи с при ја те љи ма. По чео сам да га играм на 
ра дио-ста ни ци, да уби јем вре ме, али он да сам ви део да и Мег игра, па сам јој по слао 
по зив да од и гра мо пар ти ју. 

У ду е лу го спо ђе би бер и ра ди о ка у бо ја, ви дим да је го спо ђа би бер упра во од и гра ла 
„го ван це“. (Хо ће да ми из ва ди жив це.) Мег је ста ви ла „г“ на по ље дво стру ка реч, а „е“ 
на дво стру ко сло во, и укуп но до би ја два де сет осам по е на. Ни је ло ше. Сад ја играм 
не ку ла ку реч, „град“, и до би јам бед них де вет по е на. Во дим пе де сет је дан раз ли ке. 
Не ћу да је обес хра брим, па да од у ста не.

Ви дим јој сен ку ка ко се кре ће на спра ту. Али не игра но ву реч. Ве ро ват но скај пу је 
или бло гу је док ла ки ра нок те.

Јо ха на и ја смо – ка же се „Јо-ха на“, уз гред, ве о ма јој је ста ло до то га – у бра ку два-
де сет јед ну го ди ну. Кад смо се упо зна ли, ја сам жи вео го ре у Да ла су с та да шњом де-
вој ком, Џе ни Брагз. Тад сам био кон сул тант са мо у три ста ни це, на раз ли чи тим стра-
на ма др жа ве, па сам нај ве ћи део не де ље про во дио у пу ту. Он да сам се јед ног да на 
на шао у Сан Ан то ни ју, на ра ди ју WWWR, и ту је би ла и она. Јо ха на. Сла га ла је ди ско ве. 
Би ла је ви со ка и опа сно до бра ри ба.

„Ка кво је вре ме го ре?“, рекô сам.
„Мо лим?“
„Ни шта. Ја сам Чар ли Ди. Је л’ то чу јем не ки ак цент?“
„Да. Ја сам из Не мач ке.“
„Ни сам знао да во ле кан три у Не мач кој.“
„И не во ле.“
„Мо жда би та мо тре ба ло да се за по слим као кон сул тант. Да ши рим го спел. Ко ти 

је оми ље ни кан три му зи чар?“
„Ви ше во лим опе ру“, ре кла је Јо ха на.
„Ка пи рам. Ов де са мо ра диш.“
По сле то га, кад год сам био до ле код Све тог Ан то на, гледô сам да на вра тим за Јо-

ха нин сто. Лак ше ми је би ло кад се ди.
„Играш не кад ко шар ку, Јо ха на?“
„Не.“
„Има ју ли уоп ште жен ску ко шар ку у Не мач кој?“
„Ја баш и ни сам ви со ка у Не мач кој“, ре кла је Јо ха на.
Та ко је то от при ли ке ишло. Он да јед ног да на при ђем ње ном сто лу, а она ме по гле-

да оним сво јим ве ли ким, пла вим очи ма и ка же: „Чар ли, знаш ли до бро да глу миш?“
„Да глу мим или ла жем?“
„Ла жеш.“
„При лич но до бро“, рекô сам. „Али мо жда ла жем.“
„Тре ба ми зе ле на кар та“, ре кла је Јо ха на.
За вр ти те филм: ис пу штам во ду из во де ног кре ве та у ка ду да бих могô да се исе лим 

док Џе ни Брагз пла че кô ки ша. Јо ха на и ја се гу ра мо у ка би ни за сли ка ње да би смо 
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на пра ви ли сим па тич не сли ке „с по чет ка ве зе“ за наш „ал бум“. Но си мо ал бум на са слу-
ша ње у ими гра ци о ном, шест ме се ци ка сни је.

„Да кле, го спо ђи це Лу бок – је сам ли до бро из го во рио?“
„Ли бек“, Јо ха на је ре кла слу жбе ни ку. „Има умла ут на ‘у’.“
„Не ће би ти да га има у Тек са су“, ка зао је слу жбе ник. „Да кле, го спо ђи це Лу бок, си-

гу ран сам да раз у ме те да вла сти Сје ди ње них Др жа ва мо ра ју да се уве ре да су осо бе 
ко је при ма мо у др жа вљан ство пу тем скла па ња бра ка с аме рич ким др жа вља ни ма 
ствар но и за и ста вен ча не с тим др жа вља ни ма. Те ћу мо ра ти да вам по ста вим не ка 
ин тим на пи та ња ко ја ће зву ча ти ма ло на пад но. Сла же те ли се с тим?“

Јо ха на је клим ну ла гла вом.
„Ка да сте пр ви пут ви и го спо дин Ди…“ За стао је на тре ну так и по гледô ме. „Ни сте 

ви ваљ да онај Чар ли Да ни јелс, је ли?“
„Ма јок. За то се и пред ста вљам кô Чар ли Ди. Да не бу де за бу не.“
„Јер и ли чи те ма ло на ње га.“
„И ја га баш во лим“, рекô сам. „Узе ћу то као ком пли мент.“
По но во је по гле дао Јо ха ну, ‘ла дан кô шпри цер. „Ка да сте пр ви пут ви и го спо дин 

Ди има ли ин тим не сек су ал не од но се?“
„Не ће те ре ћи мо јој ма ми, је л’ та ко?“, ре кла је Јо ха на, по ку шав ши да се на ша ли.
Али он је био стро го по сло ван. „Пре не го што сте се вен ча ли или по сле?“
„Пре.“
„И ка ко би сте оце ни ли сек су ал не ве шти не го спо ди на Ди ја?“
„Па шта ми сли те? Ди ван је. Уда ла сам се за ње га, зар не?“
„Има ли ка квих осо бе них обе леж ја на ње го вом пол ном ор га ну?“
„Пи ше: ‘У Бо га ве ру је мо’. Као код свих Аме ри ка на ца.“
Слу жбе ник се окре нуо пре ма ме ни и осмех нуо. „На шли сте пра ву пр зни цу“, рекô је.
„Кô да не знам“, рекô сам.
У то вре ме, ипак, ни смо још спа ва ли. До то га је до шло ка сни је. Да би се пра ви ла да 

ми је ве ре ни ца, а по том и же на, Јо ха на је мо ра ла да про во ди вре ме са мном, да ме 
упо зна. Из Ба вар ске је Јо ха на. Има ла је не ку сво ју те о ри ју да је Ба вар ска у Не мач кој 
оно што је Тек сас ов де. Ба вар ци су ти кон зер ва тив ни ји од обич них европ ских ле ви-
ча ра. Ка то ли ци су, ако не и бо го бо ја жљи ви. Плус, во ле да но се ко жне јак не и слич не 
ства ри. Јо ха на је же ле ла да са зна све о Тек са су, а ја сам био пра ви чо век за под у ку. 
Од вео сам је на ра дио SXSW, ко ји тад ни је био пун ду ду ка кô сад. Уф, ми ли бо же, ал’ је 
Јо ха на до бро из гле да ла у фар мер ка ма и ка у бој ка ма.

Ни сам ни трепнô, а већ ле ти мо за Ми чи ген, код мо јих. (Ја сам ро дом из Тра верс 
Си ти ја. По чео сам да при чам ова ко за то што жи вим до ле у Тек са су већ ду го. Мој брат 
Тед ме про зи ва због то га. Ја му ка жем: ова ко мо раш да при чаш при чу у мом по слу.)

Мо жда је Ми чи ген од ра дио сво је. Би ла је зи ма. Во дио сам Јо ха ну у во жњу мо тор-
ним сан ка ма и пе ца ње на ле ду. Мо ја ма ма се ни кад не би сло жи ла с це лом том при чом 
око зе ле не кар те, па сам јој ре као да смо при ја те љи. Кад смо сти гли та мо, ипак, слу-
чај но сам чуо ка ко Јо ха на го во ри мо јој се стри да сам јој „мо мак“. Кад је у хо лу Рат них 
вој них ве те ра на би ло ве че гр ге ча, по пи ли смо ко је пи во, а Јо ха на је по че ла да ме 
др жи за ру ку ис под сто ла. Ни сам се жа лио. Хо ћу да ка жем, за ми сли са мо, она са сво јих 
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сто осам де сет и ку сур, здра ва кô дрен и до брог апе ти та, др жи ме не за ру ку, да ни ко 
не ви ди. Ка жем ти, био сам сре ћан кô ма ли мај мун.

Мај ка нам је да ла одво је не со бе. Али јед не но ћи Јо ха на је до шла у мо ју, до шу ња ла 
се кô Ин ди ја нац, и уву кла се у кре вет.

„Је л’ и ово део уло ге?“, ре кох.
„Не, Чар ли. Ово је ствар но.“
Об гр ли ла ме је и кла ти ли смо се, са мо мал ки це, она ко кô Мег кад смо јој да ли оно 

ма че, ми слим, пре не го што је уги ну ло, кад је би ло она ко то пло и ма зно, а не по сле 
кад је до би ло сли нав ку и рик ну ло.

„Та кав је и осе ћај“, рекô сам. „Нај ствар ни ји ко ји сам икад осе тио.“
„Је ли ти и ово ства ран осе ћај, Чар ли?“
„Не го шта, го спо јо.“
„А ово?“
„Чек да ви дим. Да осмо трим. О, да! То је ствар но ствар но.“
Љу бав на пет на е сти по глед, мо гли би се та ко ре ћи.
Гле дам сво ју ку ћу и не што ду мам – не бих баш тач но да ка жем о че му. Ево ова ко, ја 

сам успе шан чо век у нај бо љим го ди на ма. По чео сам као во ди тељ на ко ле џу и, до бро, 
глас ми је био у ре ду за еми си ју од три до шест ују тро на Уни вер зи те ту Мар кет, али у 
ствар ном све ту, по сто ја ла је не ка гра ни ца, при зна јем. Ни кад ни сам ус пео да скон там 
не ки по сао за ми кро фо ном. Уме сто то га, ба вио сам се те ле фон ском про да јом. Он да 
је опет про ра ди ла ра диј ска бу ба, па сам по чео да ра дим кон сул то ва ње. То је би ло 
осам де се тих, кад су се по ја ви ле пр ве ком би на ци је ро ка и кан три ја. Мно го ста ни ца је 
спо ро ре а го ва ло. Го во рио сам им ко га и шта да пу шта ју. Пр во сам био под уго во ром 
с три ста ни це, а сад ми ше зде сет се дам њих до ла зи и пи та: „Чар ли Ди, ка ко да по ве ћа-
мо удео на тр жи шту? Про све тли нас сво јим па мет ним ком би но ва њем, Му дра цу над 
Му дра ци ма.“ (То је с мог сај та. Не ка ко је, као, за жи ве ло.)

Али то о че му сад раз ми шљам не да је ми не ки осе ћај да сам му драц. У ства ри, ни 
нај ма ње. Раз ми шљам, ка ко ми се ово до го ди ло? Да за вр шим у овом жбу њу?

Ко је не га ти вац – тер мин ко ји смо на у чи ли на са ве то ва њу за па ро ве. Ја и Јо ха на 
смо ишли код те те ра пе ут ки ње го ди ну да на, име јој је др Ван дер Јагт. Хо лан ђан ка. 
Има ку ћу по ред уни вер зи те та, и одво је не ста зе до ула зних и из ла зних вра та. На тај 
на чин, ко из ла зи не сре ће оне што до ла зе.

Ре ци мо да се вра ћаш с те ра пи је и срет неш пр вог ком ши ју док до ла зи. „Где си, Чар-
ли Ди“, ка же он. „Шта има?“ А ти ка жеш: „Ево, го спо ђа је баш при ча ла ка ко ко ри стим 
увре дљи ве из ра зе, али ина че сам до бар.“

Ма јок. То ти не тре ба.
Пра во да ти ка жем, ни сам баш био луд од сре ће што нам је те ра пе ут же на, још из 

Евро пе. Ми слио сам да ће због то га ста ти на Јо ха ни ну стра ну.
Од мах на пр вој се си ји, Јо ха на и ја смо иза бра ли су прот не кра је ве на ка у чу и оста-

ви ли ја сту ке из ме ђу се бе.
Су о чи ли смо се с др Ван дер Јагт, чи ји шал је био ве лик кô коњ ско ће бе.
Пи та ла нас је за што смо до шли.
При ча, ле по по на ша ње, ти ме се же не ба ве. Че као сам да Јо ха на поч не. 
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Али и њој је ма ца по је ла је зик кô и ме ни.
Др Ван дер Јагт је опет по ку ша ла. „Јо ха на, ре ци ми ка ко се осе ћаш у бра ку. У три 

ре чи.“
„Раз о ча ра но. Љу ти то. Уса мље но.“
„За што?“
„Кад смо се упо зна ли, Чар ли ме је из во дио, ишли смо да пле ше мо. Чим смо до би ли 

де цу, то је ста ло. Сад обо је ра ди мо пу но рад но вре ме. Не ви ђа мо се по цео дан. А чим 
до ђе ку ћи, Чар ли иде до свог ог њи шта у дво ри шту…“

„Увек мо жеш да ми се при дру жиш“, рекô сам.
„…и пи је. Це лу ноћ. Сва ку ноћ. Ви ше је у бра ку с тим ог њи штем не го са мном.“
Мо је је би ло да слу шам, да се по ве жем с Јо ха ном, и дао сам све од се бе. Али бр зо 

сам престô да обра ћам па жњу на ре чи и са мо сам слушô њен глас, тај стра ни при звук 
у ње му. Да смо Јо ха на и ја, оно као, не ке пти це, не бих пре познô ње ну пе сму. Та пе сма 
би би ла пе сма не ке вр сте с дру гог кон ти нен та, не ке вр сте ко ја се гне зди по зво ни ци-
ма ка те дра ла или по ве тре ња ча ма, што би за мо ју вр сту пти ца би ло не што као: Да кле, 
бла бла, бла.

На при мер, то ог њи ште. Зар ни сам по кушô да оку пим све око ње га сва ке но ћи? 
Је сам ли икад рекô да хо ћу да се дим та мо сам? Ма јок. Во лео бих да се ди мо за јед но, 
као по ро ди ца, под зве зда ма, док гра не ме ски та го ре и пуц ке та ју. Али Јо ха на, Брајс, 
Мег, чак ни Лу кас – ни кад не ће то да ра де. Пре за у зе ти су сво јим ком пју те ри ма и ин-
ста гра ми ма. 

„Ка ко се осе ћаш по во дом овог што Јо ха на го во ри?“, пи та ла ме је др Ван дер Јагт.
„Па“, рекô сам. „Кад смо ку пи ли ку ћу, Јо ха на се об ра до ва ла ог њи шту.“
„Ог њи ште ми се ни кад ни је до па да ло. Ти увек ми слиш ако се те би не што до па да, 

да се и ме ни до па да.“
„Кад нам је она же на из аген ци је за не крет ни не по ка зи ва ла ку ћу, ко је он да рекô: 

‘Еј, Чар ли, ви ди ово! Те би ће ово би ти су пер!’“
„Ја, а ти си же лео онај шпо рет. Мо рао си да га на ба виш. А је си ли икад ишта ску вао 

на ње му?“ 
„Ис пекô сам он да оне од ре ске на ог њи шту.“
От при ли ке тад, др Ван дер Јагт је по ди гла та на ну ру чи цу.
„Мо ра мо да по ку ша мо да пре ва зи ђе мо ове рас пра ве. Мо ра мо да до ђе мо до су-

шти не ва шег не за до вољ ства. Ово је са мо по вр ши на про бле ма.“
До шли смо опет сле де ће не де ље и не де љу по сле те. Др Ван дер Јагт нам је да ла да 

ис пу ни мо упит ник за оце ну сте пе на брач ног за до вољ ства. Да ла нам је књи ге да чи-
та мо: Др жи ме чвр сто, о по гре шној ко му ни ка ци ји ме ђу па ро ви ма, и Вул кан под кре ве-
том, о пре ва зи ла же њу пе ри о да без сек са, ко ја је би ла и при лич но ла сцив на. Скинô 
сам ко ри це с обе књи ге и ста вио дру ге. Та ко су љу ди у ста ни ци ми сли ли да чи там 
То ма Клен си ја.

Миц по миц, по хватô сам тер ми но ло ги ју.
Ко је не га ти вац озна ча ва ка ко, кад се рас пра вљаш с му жем или же ном, обо је по-

ку ша ва те да по бе ди те у рас пра ви. Ко ни је за тво рио вра та од га ра же? Ко је оста вио 
дла ке кô Је ти је во ру но у ка ди? Као пар, мо ра те да схва ти те да не га ти вац не по сто ји. 
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Не мо жеш по бе ди ти у рас пра ви ако си у бра ку. Јер ако по бе диш, твој парт нер гу би, а 
мр зи да гу би, а он да и ти гу биш, ма ње-ви ше.

По што сам био лош муж, по чео сам да се оса мљу јем, да се пре и спи ту јем. Ре ци мо, 
отишô бих у те ре та ну и пра вац са у на. На ка пам ма ло еука лип ту са у кан ту во де, пљу-
снем во ду по ве штач кој сте ни, пу стим да се на пра ви па ра, он да окре нем ми ни ја тур ни 
пе шча ни сат и, кол’ко год му тре ба да ис тек не, пре и спи ту јем се. Су пер ми је би ло да 
ма штам ка ко та вру ћи на спа љу је све што ми је ви шак – имô сам ма ло да из гу бим, кô 
и сва ко – све док не оста не са мо чист та лог од Чар ли ја Ди ја. Ве ћи на ти по ва је ви ка ла 
ка ко се ку ва ју по сле де сет ми ну та и он да би ис пи зде ли и по бе гли на по ље. Али ја не. 
Са мо бих окренô пе шча ни сат и спу стио се још ни же у чу чањ. Е, он да ми је вру ћи на 
спа љи ва ла пра ву не чи сто ћу. Оно што ни ком ни сам ни рекô. Кô кад се Брајс ро дио и 
имао гр че ве шест ме се ци, кад сам, да га не бих ба цио кроз про зор, пио два бур бо на 
пре ве че ре и, кад ни ко не гле да, ко ри стио Чуп ка кô вре ћу за бокс. Он да је био још 
ку че, осам или де вет ме се ци. Увек би не што ура дио. Од растô чо век, ту че ро ђе ног пса 
док не за цви ли, па се Јо ха на про де ре: „Еј! Шта ра диш ти?“, а ја вик нем: „Ма пра ви се! 
Знаш ка кав глу мац!“ Или кад је, у ско ри је вре ме, Јо ха на ле те ла за Чи ка го или Фи никс, 
а ја раз ми шљам: Шта ако јој се сру ши ави он? Да ли су и дру ги има ли те осе ћа је или 
са мо ја? Је сам ли био зао? Да ли је Да ми јен знао да је зао у Пред ска за њу или у Пред-
ска за њу 2? Да ли је ми слио да је „Ave sa ta ni“ са мо за ра зна пе сма из фил ма? „Опа, пу-
сти ли су мо ју пе сму!“

Мо је пре и спи ти ва ње се из гле да ис пла ти ло јер сам по чео да при ме ћу јем обра сце 
по на ша ња. На при мер, оно као, Јо ха на уме да ми уђе у рад ну со бу и да ми пру жи чеп 
од па сте за зу бе ко ји сам за бо ра вио да вра тим на ту бу, а он да ја, ка сни је, због тог ка-
жем „Ac htung!“ кад ме Јо ха на пи та да ли сам из нео ђу бре за ре ци кла жу, од че га Јо ха на 
по лу ди кô за о ба да но го ве че, и док си рекô кекс, по че ли смо Тре ћи свет ски рат.

На те ра пи ји, кад ме је др Ван дер Јагт про зи ва ла да го во рим, рекô бих: „По зи тив на 
ствар ове не де ље је што по ста јем све сни ји на ших сва дљи вих ди ја ло га. Ја сно ми је да 
нам је то пра ви про блем. Не ми јед но дру гом. Већ сва дљи ви ди ја ло зи. До бро је зна ти 
да се Јо ха на и ја мо же мо за јед но су прот ста ви ти тим обра сци ма, сад кад смо упу ће ни ји.“

Али ла ко је би ло то ре ћи.
Је дан ви кенд, ве че ра ли смо с дво је при ја те ља. Цу ром, Те ри, ко ја ра ди с Јо ха ном у 

Хан де ју. Ње ним му жем, Бар тон се зо ве, ко ји је с Ис то ка.
Иако се не би ре кло кад ме ви диш, ја сам од ро ђе ња по ву че на осо ба. Да би се опу-

стио у дру штву, во лим да тр знем ко ју мар га ри ту. До бро сам се осећô кад се та цу ра, 
Те ри, на лак ти ла на сто и наг ну ла ка мо јој же ни, спрем на да поч не жен ску при чу.

„И ка ко сте се вас дво је упо зна ли?“, ре кла је Те ри.
Ја сам се био уплео с Бар то ном у при чу о ње го вој алер ги ји на пше ни цу.
„Тре ба ло је са мо да се вен ча мо због зе ле не кар те“, ре кла је Јо ха на.
„На по чет ку“, упô сам јој у реч.
Јо ха на је и да ље гле да ла у Те ри. „Ра ди ла сам на јед ној ра дио-ста ни ци. Ви за ми је 

ис ти ца ла. Чар ли ја сам по зна ва ла по вр шно. Де ло вао ми је као фин мо мак. Па смо се, 
ја, вен ча ли, до би ла сам зе ле ну кар ту и, знаш, ја, ја.“

„Сад је ја сно“, рекô је Бар тон док је гледô ме не па њу и кли мао гла вом, као да је 
ре шио не ку за го нет ку.
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„Ка ко то ми слиш?“ питô сам.
„Чар ли, не бу ди не при сто јан“, ре кла је Јо ха на.
„Ни сам не при сто јан“, рекô сам. „Је л’ и ти ми слиш да сам не при сто јан, Бар то не?“
„Ми слио сам са мо на то што сте из раз ли чи тих др жа ва. Да си гур но по сто ји не ка 

при ча из то га.“
Сле де ће не де ље на брач ном са ве то ва њу ја сам пр ви пут по чео раз го вор.
„Ево у че му је мој про блем“, рекô сам. „Еј, имам про блем. Кад год не ко пи та ка ко 

смо се упо зна ли, Јо ха на увек ка же да се уда ла за ме не због зе ле не кар те. Кô да је наш 
брак не ка по зо ри шна пред ста ва.“

„Не ка жем то“, ре кла је Јо ха на.
„Ма јок, ја ка жем.“
„Али, то је сте тач но, зар не?“
„Ко ли ко раз у мем Чар ли ја“, ре кла је др Ван дер Јагт, „кад ти то ура диш, иако мо жда 

ми слиш да са мо го во риш чи ње ни це, Чар ли има осе ћај да пот це њу јеш ва шу ве зу.“
„А шта да ка жем?“ ре кла је Јо ха на. „Да из ми слим при чу ка ко смо се упо зна ли?“
Пре ма оној књи зи Др жи ме чвр сто, кад Јо ха на ис при ча Те ри о зе ле ној кар ти, ис па-

да да је мој од нос по ве за но сти угро жен. Имô сам осе ћај да ме Јо ха на на пу шта, па сам 
за то же лео да је за др жим, та ко што сам по кушô да је при во лим на секс кад смо до шли 
ку ћи. Због то га што ни сам баш био фин пре ма њој кад смо иза шли прет ход не ве че ри 
(због то га што ме је из нер ви ра ла це ла при ча око зе ле не кар те), Јо ха на ни је баш би ла 
рас по ло же на. А и ја сам се био до бро ушикô. Дру гим ре чи ма, је дан на дрн дан, пи јан, 
по тај но же љан па жње и пре пла шен жи вот ни са пут ник кре нуо је у ак ци ју на ме мо риј-
ској пе ни. Са ма ме мо риј ска пе на је и пред мет пре пир ки за то што Јо ха на во ли тај ду шек 
док сам ја убе ђен да због ње га имам бо ло ве у до њем де лу ле ђа. 

То је био наш обра зац: Јо ха на бе жи, а ја ју рим за њом кô кер.
Вред но сам ра дио на све му овом, читô и раз мишљô. На кон не ких три ме се ца са-

ве то ва ња, си ту а ци ја је по ста ла ма ло ру жи ча сти ја у La Ca sa D. Пр во, Јо ха на је до би ла 
оно уна пре ђе ње, уме сто ло кал ни по ста ла је ре ги о нал ни пред став ник. Као при о ри тет 
смо од ре ди ли да про во ди мо вре ме за јед но. Ја сам се сло жио да ма ње цир кам. 

От при ли ке у исто то вре ме, она де вој ка што нам је чу ва ла де цу, Ша јен, по ја ви се 
јед не но ћи сва усмр де ла кô да је са сви ња ма спа ва ла. Ис по ста ви ло се да ју је отац 
ис терô из ку ће. Жи ве ла је пр во код бра та, али та мо су се пре ви ше дро ги ра ли, па је 
оти шла. Ко год јој је по ну дио да жи ви код ње га, хтео је са мо јед но, па је Ша јен на кра-
ју по че ла да спа ва у свом ше вро ле ту. У том тре нут ку Јо ха на, ко ја је ме ка ср ца и тра ћи 
свој глас на Пар ти ју зе ле них, ну ди Ша јен со бу. По што је Јо ха на по че ла ви ше да пу ту је, 
сва ка ко нам је би ла по треб на до дат на по моћ око кли на ца.

Сва ки пут кад би се Јо ха на вра ти ла с пу та, њих две су би ле кô нај бо ље дру га ри це, 
сме ја ле су се и кли бе ри ле. Он да би Јо ха на оти шла на пут, а ја ви дим да бу љим кроз 
про зор док се Ша јен сун ча по ред ба зе на. Могô сам сва ко ре бро да јој пре бро јим.

Плус, она је во ле ла ог њи ште. Ско ро сва ку ноћ је до ла зи ла.
„Хо ћеш да упо знаш мог дру га ра, го спо ди на Џор џа Ди ке ла?“, ре као сам. 
Ша јен ме је по гле да ла кô да ми чи та ми сли. „То је про тив за ко ни то, знаш“, ре кла је. 

„Не мам до вољ но го ди на да пи јем.“
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„Ал’ си до вољ но ста ра да гла саш, је л’ та ко? До вољ но си ста ра да идеш у вој ску и 
бра ниш сво ју зе мљу.“

На суо сам јој по ну ђе ни ви ски у ча шу.
Де ло ва ло је да га је већ пи ла.
Због свих тих но ћи по ред ва тре са Ша јен за бо ра вио сам да сам ја ја, Чар ли Ди, пре-

кри вен сун че вим пе га ма и бе ле зи ма јед ног ду гог жи во та, а Ша јен Ша јен, тек ма ло 
ста ри ја од де вој ке ко ју Џон Вејн тра жи у Тра га чи ма.

По чео сам да јој пи шем по ру ке с по сла. Ни сам ни трепнô, а већ је во дим у ку по ви-
ну и ку пу јем јој ко шу љу са сли ком ло ба ње или пу ну ша ку тан ги у „Вик то ри јас си крет“ 
или нов ан дро ид те ле фон. 

„Ми слим да не би тре ба ло да узи мам све ово од те бе“, ре кла је Ша јен.
„Еј, па то је нај ма ње што мо гу да ти учи ним. Ти по ма жеш Јо ха ни и ме ни. То је део 

по сла. Да те по ште но пла ти мо.“
Био сам јој ма ло ћа ле, ма ло мо мак. Но ћу, по ред ва тре, при ча ли смо о де тињ ству, 

мом дав ном и не срећ ном, ње ном тре нут ном и не срећ ном.
Јо ха на је би ла од сут на по по ла не де ље. Вра ти ла би се сва раз ма же на од хо те ла. 

Оче ки ва ла је по слу гу у со би и да се то а лет-па пир сла же у V. Он да би опет оти шла.
Јед ну ноћ сам гледô По не дељ ком уве че – аме рич ки фуд бал ужи во. И на и ђе ре кла ма 

за рум ка пе тан Мор ган – при мим се на те ре кла ме – од мах ми се пи је ка пе тан Мор ган 
с ко лом, па сам се би на суо ча шу.

Ша јен је на и шла.
„Шта гле даш?“, пи та ла је.
„Фуд бал. Мо же јед на? Рум са за чи ни ма.“
„Не, хва ла.“
„Знаш оне тан ге што сам ти ку пио не ки дан? Ка ко ти сто је?“
„Баш до бро.“
„Ти би мо гла да бу деш мо дел за ’Вик то ри јас си крет’, Ша јен, ку нем се.“
„Ма дај!“ На сме ја ла се, до па ла јој се иде ја.
„Бу ди мо дел за ме не и по ка жи ми ка ко ти сто је не ке оне тан ге. Ја ћу да бу дем жи ри.“
Ша јен се окре ну пре ма ме ни. Сва де ца су спа ва ла. На те ле ви зи ји су се чу ли на ви-

ја чи. Гле да ју ћи ме пра во у очи, Ша јен је от коп ча ла крат ке пан та ло не и пу сти ла их да 
пад ну на под.

Пао сам на ко ле на, кô да се мо лим. За рио сам ли це у њен за тег ну ти сто ма чић и 
по ку шао да је упи јем у се бе. Спу стио сам се ни же.

Усред све га то га, Ша јен је по ди гла но гу, као ка пе тан Мор ган, и он да смо за бр ља ли.
Од врат но, знам. Сра мо та. Ни је те шко ре ћи ко је ту не га ти вац.
Два пут, мо жда три пут. До бро, ве ро ват но се дам пу та. Али он да Ша јен јед ног ју тра 

отво ри сво је кр ва ве ти неј џер ске очи и ре че: „Знаш, ти би ми мо гао би ти де да.“
А он да, зо ве ме на посô, пот пу но хи сте рич на. Одем по њу, оде мо до апо те ке да 

узме мо тест за труд но ћу. Она је то ли ко од ле пи ла да не мо же ни да са че ка да до ђе мо 
ку ћи да га ис ко ри сти. На те ра ме да ста не мо, си ђе у не ки ја рак и чуч ну. Вра ти ла се сва 
ума за на од ма ска ре.

„Ја не мо гу да имам де те! Тек ми је де вет на ест го ди на!“
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„Па, Ша јен, раз ми сли ма ло“, ре као сам.
„Хо ћеш ти од га ја ти ову бе бу, Чар ли Ди? Хо ћеш ти из др жа ва ти ме не и бе бу? Стар си. 

Спер ма ти је ста ра. Бе ба ће мо жда би ти аути стич на.“
„Где си то про чи та ла?“
„Гле да ла на ве сти ма.“
Ни је мо ра ла ду го да раз ми шља. Ја сам про тив абор ту са, али, под овим окол но сти-

ма, од лу чио сам да је то ње на ствар. Ша јен ми је ре кла да ће све са ма сре ди ти. Са ма 
је за ка за ла код ги не ко ло га. Ре кла је да не мо рам ни да идем с њом. Тре ба ло јој је са мо 
три хи ља де до ла ра.

Је сте, и ме ни је зву ча ло мно го.
Не де љу да на по сле, идем с Јо ха ном на брач ну те ра пи ју. При ла зи мо ста зом кан це-

ла ри ји др Ван дер Јагт кад ми за ви бри ра те ле фон у џе пу. Отва рам вра та Јо ха ни и ка жем: 
„Из во ли, ду шо.“

По ру ка је би ла од Ша јен: „Го то во је. При ја тан оста так жи во та.“
Ни је ни би ла труд на. Тад сам схва тио. Бо ле ла ме бри га све јед но. Оти шла је. Био сам 

без бе дан. Из бегô још је дан ме так.
И шта сам он да ура дио? Ушô сам код др Ван дер Јагт, сео на ка уч и по гледô Јо ха ну. 

Мо ју же ну. Ни је ви ше би ла та ко мла да, не ма шта. Већ ста ри ја и из ну ре ни ја, због ме не, 
углав ном. За то што је од га ја ла мо ју де цу и пра ла мој веш и ку ва ла за ме не, све то уз 
пу но рад но вре ме на по слу. Кад сам ви део ка ко Јо ха на из гле да ту жно и ис тро ше но, 
ста ла ми је кне дла у гр лу. И чим ме је др Ван дер Јагт пи та ла шта имам да ка жем, це ла 
при ча је по ку ља ла из ме не.

Морô сам да при знам свој зло чин. Осећô сам се кô да ћу екс пло ди ра ти ако не ка жем.
Што зна чи не што. Што зна чи, кад кре неш тим пу тем, да је исти на исти ни та. Исти на 

иза ђе на ви де ло.
До тог тре нут ка, ни сам био та ко си гу ран.
Кад је ис те кло на ших пе де сет ми ну та, др Ван дер Јагт нас је ис пра ти ла на зад ња 

вра та. Кô и обич но, ни сам могô да не зрак нем да ли нас је не ко ви део.
А и шта смо се ког ђа во ла шу ња ли? Че га смо се сти де ли? Би ли смо са мо дво је љу ди 

у не во љи и љу ба ви, ишли смо до свог ни са на да по ку пи мо де цу из шко ле. Та мо на 
Ал пи ма, кад су на шли оног пра и сто риј ског чо ве ка у тун дри и ис ко па ли га, оног што 
су га на зва ли Оци, ви де ли су да је осим ко жних ци пе ла ис пу ње них тра вом и ка пе од 
ме две ђе ко же но сио и др ве ну ку ти ји цу у ко јој се на ла зи ла јед на жи шка жа ра. То смо 
и Јо ха на и ја ра ди ли, од ла сци ма на брач ну те ра пи ју. Пре жи вља ва ли смо ле де но до ба, 
на о ру жа ни стре ла ма и лу ко ви ма. Има ли смо ра не из прет ход них окр ша ја. Све што 
смо има ли у слу ча ју бо ле сти би ло је не ко ле ко ви то би ље. Ја имам врх кре ме не стре ле 
у ле вом ра ме ну. Ух! Али има ли смо ту ку ти ју са жа ром и да смо са мо ус пе ли да је не где 
до не се мо – от куд знам где, у пе ћи ну или у бо ров шу ма рак – мо гли смо да ис ко ри сти-
мо тај жар да по но во за па ли мо ва тру сво је љу ба ви. Вр ло че сто, док сам се део ка ме ног 
ли ца на ка у чу др Ван дер Јагт, раз мишљô сам о Оци ју, са мом сам ца том та мо, кад је 
по ги нуо. Уби јен, из гле да. На шли су му ру пу у ло ба њи. Чо век мо ра да схва ти да ни је 
све та ко ло ше да нас, кô што би могô по ми сли ти. Љу ди су да ле ко ма ње на сил ни не го 
у пра и сто риј ско до ба, ста ти стич ки гле да но. Да смо жи ве ли кад и Оци, мо ра ли би смо 
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да се па зи мо на сва ком ко ра ку. А под тим усло ви ма, ко га би дру гог же лео по ред се бе 
ако не Јо ха ну, и ње на ши ро ка ра ме на, ја ке но ге и не кад плод ну ма те ри цу? Она но си 
наш жар све вре ме, већ го ди на ма, упр кос свим мо јим по ку ша ји ма да га уга сим.

Код аута, кô у инат, да љин ски кључ је баш тад нашô да не ра ди. При тискô сам га и 
при тискô. Јо ха на је ста ја ла на шљун ча ном при ла зу, из гле да ла је сит но за сво ју ве ли-
чи ну и пла ка ла. „Мр зим те! Мр зим те!“ Гледô сам сво ју же ну ка ко пла че кô из не ке 
да љи не. Би ла је то иста она же на ко ја ме је, кад смо по ку ша ва ли да на пра ви мо Лу ка са, 
на зва ла и ре кла, кô Том Круз у Топ га ну: „Тре ба ми се ме!“ Ле тео бих ку ћи с по сла, свукô 
пр слук и узи цу ко ју сам но сио као кра ва ту док сам трчô у спа ва ћу со бу, по не кад остô 
у ка у бој ским чи зма ма (иако то не ка ко ни је би ло у ре ду, па сам гледô да то не ра дим), 
а та мо ме је че ка ла Јо ха на, у кре ве ту, на ле ђи ма, ра ши ре них но гу и ру ку у знак до бро-
до шли це, за ја пу ре них обра за; и он да бих ско чио и пао, и па дао, та кав сам осе ћај имô, 
за у век, у њу, док смо обо је не ста ја ли у слат ком, све ча ном за дат ку пра вље ња де те та.

Ето што сам ов де у жбу њу. Јо ха на ме је из ба ци ла. Сад жи вим у цен тру, бли зу по зо-
ри шне че твр ти, из најм љу јем дво со бан стан у пре це ње ним згра да ма ко је су на пра ви-
ли пре кри зе, а сад не мо гу да на пу не.

Рекô бих да сам сад на ше зде сет сто па од ку ће. Мо жда пе де сет де вет. Ми слим да 
ћу при ћи. 

Пе де сет осам.
Пе де сет се дам.
Шта сад ка жеш, ше ри фе?
Сто јим по ред јед ног ре флек то ра и се тим се да се за бра на при ла ска не из ра жа ва у 

сто па ма. Већ у јар ди ма. Тре ба да бу дем пе де сет јар ди да ље од ку ће!
Бо га му.
Али не мр дам. Ево за што. Ако тре ба да бу дем пе де сет јар ди да ље, то зна чи да већ 

не де ља ма кр шим на лог о за бра ни при ла ска. 
Већ сам крив.
Е, он да мо гу и још ма ло при ћи.
На ула зну ве ран ду, на при мер.
Кô што сам и ми слио – вра та су отво ре на. Мај ку му, Јо ха на! По ми шљам. Са мо ти 

оста вљај ши ром отво ре на вра та да мо же да упад не би ло ко без ика квих про бле ма, 
што да не?

На тре ну так, све је кô пре. Љут сам кô рис и сто јим у ро ђе ној ку ћи. Об у зи ма ме 
слат ка по тре ба да оправ дам сам се бе. Знам ја ко је ов де не га ти вац. Јо ха на. Да ми је да 
је на ђем и да се про де рем: „Оста ви ла си отво ре на вра та! Опет.“ Али сад не мо гу јер, 
тех нич ки, про ва лио сам у ку ћу.

Он да ме за пах не ми рис. Не Де Ру жмо но вих. Де лом ве че ре – јаг ње ћи ко тле ти плус 
ви но за ку ва ње. Ле по. Де лом и ми рис шам по на јер се Мег упра во оку па ла го ре на 
спра ту. Вла жан, то пао, ми ри шљав ва здух до пи ре низ сте пе ни це. Осе ћам га на обра зи ма. 
Осе ћам и ми рис Чуп ка, ко ји је пре стар да до ђе и да се ја ви га зди, што ми не сме та под 
овим окол но сти ма. Сви ти ми ри си од јед ном, то зна чи да је то наш ми рис. Ди је вих! 
Ко нач но жи ви мо ов де до вољ но ду го да за ме ни мо ста рач ки ми рис Де Ру жмо но вих 
сво јим ми ри сом. Јед но став но ми ни је би ло ја сно ра ни је. Тре ба ло је да ме из ба це из 



174

ку ће да бих могô да до ђем и на ми ри шем овај ми рис, ко ји би ми, ми слим, чак и да сам 
не ки кли нац с нат при род ним чу лом ми ри са, могô да ми ри ше са мо ле по. 

Го ре на спра ту Мег ис тр ча ва из сво је со бе. „Лу ка се!“, ви че. „Шта си ра дио с мо јим 
пу ња чем?“

„Ни сам ни шта“, од го ва ра он. (И он је го ре у сво јој со би.)
„Узео си га!“
„Ни сам!“
„Је си, узео си га!“
„Ма ма!“ де ре се Мег и ста је на врх сте пе ни шта, ода кле ме ви ди. Или мо жда не. 

Тре ба да но си на о ча ре. Бу љи до ле где ја сто јим у сен ци и ви че: „Ма ма! Ре ци Лу ка су да 
ми вра ти мој пу њач!“

Чу јем не што и окре ћем се. А оно Јо ха на. Кад ме угле да ла, пра ви чу дан по крет. Од-
ско чи ла је уна зад. Пре бле де ла је и ка же: „Де цо! Не си ла зи те до ле!“

Еј, шта ти је, ми слим се. То сам ја.
Јо ха на при ти шће дуг ме за бр зо би ра ње на те ле фо ну и да ље уз ми че.
„Не мој та ко“, ка жем. „Дај, шта ти је, Јо-Јо.“
На ста вља да зо ве по ли ци ју. При ла зим јој с пру же ном ру ком. Не ћу да јој от мем те-

ле фон. Са мо хо ћу да пре ки не ве зу и идем. Али од јед ном др жим те ле фон у ру ци, Јо ха-
на ври шти, а не што ме, не знам ода кле, за ска че с ле ђа и оба ра на под.

Брајс. Мој син.
Ни је на ча су тру бе. Мо жда је одустô. Ја све по след њи са знам.
Брајс др жи ко но пац или не ки ка бел, и јак је кô бик. Увек се ви де ло да је по вукô на 

Јо ха ни ну стра ну.
Ја ко ми је за био ко ле но у ле ђа, по ку ша ва да ме ве же кô свињ че оним ка блом.
„Сре дио сам га, ма ма!“, ви че.
По ку ша вам да не што ка жем. Али син ми је на био фа цу у те пих. „Брајс, пу штај ме“, 

ка жем. „Ја сам, ћа ле. Ћа ле та си обо рио, Брајс? Еј? Сад се ви ше не зе зам.“
По ку ша вам је дан ста ри рвач ки за хват из Ми чи ге на, ма ка зи це. Ра ди кô сат. Ба цам 

Брај са са се бе, на ле ђа. По ку ша ва да се из ву че, али пре брз сам за ње га.
„Шта је сад?“, ка жем. „Ко је сад фа ца, Брајс? А? Ко је фа ца?“
И тад при ме ћу јем Мег, го ре на сте пе ни ца ма. Ска ме ње на је го ре све вре ме. Али кад 

сам је по гледô, хва та штраф ту. Бо ји ме се.
Кад то ви дим, ви ше ми се не ту че. Мег? Ше ће ру? Не ће ти та та ни шта. 
Али не ма је.
„До бро“, ка жем. „Сад одо’.“
Окре ћем се и из ла зим на по ље. Гле дам у не бо. Не ма зве зда. Ди жем ру ке увис и че кам.
Кад ме је до вео у ста ни цу, по зор ник ми је скинô ли си це и окренô ме пре ма ше ри фу, 

ко ји ми је рекô да ис пра зним џе по ве: нов ча ник, мо бил ни, сит ниш, фла ши ца енер гет ског 
пи ћа и ре кла ма за сајт Ешли Ме ди сон ис це па на из не ког ча со пи са.29 На терô ме да ста-
вим све то у ке су са за тва ра чем и да пот пи шем фор му лар ко ји га ран ту је за са др жај.

29 As hleyMa di son.com – сајт за на ла же ње љу бав ни ка на ме њен осо ба ма ко је су већ у ве зи с не-
ким. (Прим. прев.)
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Би ло је пре ка сно да зо вем свог адво ка та, па сам назвô Пик ски ла на мо бил ни и 
оста вио му по ру ку на го вор ној по шти. Питô сам је л’ се то ра чу на кô по зив. Ра чу на ло се.

Од ве ли су ме низ ход ник у со бу за ис пи ти ва ње. По сле не ких по ла са та, не ки тип 
ког ни сам виђô пре, де тек тив, ула зи и се да.

„Ко ли ко си по пио ве че рас?“, пи та ме.
„Не ко ли ко.“
„Шан кер у Ле Грон жу ка же да си до шао око по дне ва и остао све вре ме док је био 

по пуст на пи ће.“
„Је сам, не ћу да вас ла жем.“
Де тек тив се за ва љу је у сто ли цу.
„Та кве као ти стал но има мо ов де“, ка же. „Ви ди, знам ка ко ти је. И ја сам раз ве ден. 

Ми слиш да ја не би во лео да га ува лим сво јој бив шој по не кад? Али знаш шта? Она је 
мај ка мо је де це. Да л’ ти то зву чи тру ло? Ме ни не. Мо раш да се по ста раш да она бу де 
срећ на, сви ђа ло ти се то или не. Јер тво ја де ца ће жи ве ти с њом, а они су ти ко ји ће 
пла ти ти цех.“

„То су и мо ја де ца“, ка жем. Глас ми чуд но зву чи.
„Раз у мем те.“
По сле то га, из ла зи на по ље. Гле дам по про сто ри ји, да не ма дво стру ко огле да ло као 

у се ри ји Ред и за кон, а кад ви дим да не ма, са ги њем гла ву и пла чем. Кад сам био де те, 
за мишљô сам ка ко ме хап се и ка ко се по на шам кô да ме бо ли бри га. Ни шта не би чу ли 
од ме не. Пра ви от пад ник. Е па, сад ме је су ухап си ли, и са мо сам оби чан тип са се дом 
че ки ња стом бра дом, а нос ми још ма ло кр ва ри јер ми га је Брајс на био у те пих.

Не што су от кри ли о љу ба ви. На уч но. Спро ве ли су ис тра жи ва ња да от кри ју за што 
па ро ви оста ју за јед но. Зна те што? Не за то што се сла жу. Ни је за то што има ју па ре, де-
цу или сли чан по глед на жи вот. Већ за то што обра ћа ју па жњу јед но на дру го. Чи не 
љу ба зне сит ни це јед но дру гом. За до руч ком, до даш пек мез. Или кад идеш у Њу јорк, 
др жиш се за ру ке на се кунд у смр дљи вом лиф ту у под зем ној. Пи таш „Ка кав ти је био 
дан?“ И пра виш се да ти је ста ло. Те ства ри за пра во па ле.

Зву чи ла ко, је л’ да? Са мо што ве ћи на не мо же то да ис те ра. По ред то га што тра же 
не га тив ца у сва кој рас пра ви, па ро ви ра де и не што што се зо ве про тест на пол ка. То је 
плес у ко јем је дан парт нер тра жи по твр ду о од но су и при ла зи дру гом, али по што та 
осо ба то обич но ра ди та ко што се жа ли или љу ти, њен парт нер же ли да по бег не гла-
вом без об зи ра и он да се по вла чи. Ве ћи ни је тај ком пли ко ва ни ма не вар јед но став ни-
ји не го да пи та ју: „Ка ко су ти да нас си ну си, ду шо? Још за пу ше ни? Жао ми је. Сад ћу ти 
до не ти сла ни рас твор.“

Док раз ми шљам о све му то ме, де тек тив по но во ула зи и ка же: „До бро је, па ли.“
Хо ће да ка же да сам сло бо дан. Не рас пра вљам се. Пра тим га низ ход ник и до при-

јем ног. Оче ку јем да ви дим Пик ски ла, ко га и ви дим. Ћа ска с на ред ни ком за шал те ром, 
из го ва ра ве се ле псов ке. Ни ко не уме да ка же „је бем ти ма тер“ ра до сни је од са вет ни ка 
Пик ски ла. Ни шта ме то не из не на ђу је. Али ме из не на ђу је што, ме тар или два иза Пик-
ски ла, сто ји мо ја же на.

„Јо ха на не ће под но си ти ту жбу“, го во ри ми Пик скил, кад је при шао. „За кон ски, то 
сра ње ни шта не зна чи јер за бра ну при ла ска про пи су је др жа ва. Али по ли ци ја те не ће 
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ту жи ти ни за шта што же на не ће по др жа ти. Да ти ка жем, ипак, ово ти не ће би ти плус 
код су ди је. Оно мо жда не ће мо мо ћи да опо зо ве мо.“

„Ни кад ви ше?“, ка жем. „Али сад сам јој бли же од пе де сет јар ди.“
„Је си, али у по ли циј ској ста ни ци.“
„Мо гу ли да по при чам с њом?“
„Хо ћеш да по при чаш с њом? Ми слим да то сад ни је нај па мет ни је.“
Али већ ко ра чам при јем ним оде ље њем.
Јо ха на сто ји по ред вра та, по гну те гла ве.
Не знам кад ћу је опет ви де ти, па је до бро од ме ра вам.
Гле дам је, али ни шта не осе ћам.
Не знам ви ше ни да л’ је ле па.
Ве ро ват но је сте. На ра зним де ша ва њи ма, дру ги љу ди, му шкар ци, у сва ком слу ча ју, 

увек го во ре: „Де лу јеш ми по зна то. Да ни си би ла чир ли дер си ца у Да ла су?“
Гле дам. И да ље гле дам. Нај зад, по гле ди нам се укр шта ју.
„Хо ћу опет да бу дем део по ро ди це“, ка жем.
Те шко је про чи та ти њен из раз ли ца. Али имам осе ћај да Јо ха ни но мла ђе ли це ле жи 

под овим но вим, ста ри јим ли цем, и да је ста ро ли це као ма ска. Хо ћу да из би је ње но 
мла ђе ли це, не са мо за то што је то ли це у ко је сам се за љу био, већ и за то што је то 
ли це ко је ме је во ле ло. Се ћам се ка ко би се ус та ла са ло сва ки пут кад уђем у со бу.

Не ма ви ше та ла са ња. Сад је ви ше као бун де ва за Ноћ ве шти ца, али с уга ше ном 
све ћом.

И он да ми је све са су ла. „Ду го сам по ку ша ва ла, Чар ли. Да те усре ћим. Ми сли ла сам 
да ћеш би ти срећ ни ји ако бу дем ви ше за ра ђи ва ла. Или ако ку пи мо ве ћу ку ћу. Или ако 
те јед но став но оста вим на ми ру да пи јеш све вре ме. Али ни шта од то га те ни је усре-
ћи ло, Чар ли. А ни је усре ћи ло ни ме не. От кад си се од се лио, ту жна сам. Пла чем сва ку 
ноћ. Али сад кад знам шта је исти на, мо гу да поч нем да се но сим с њом.“

„Не по сто ји са мо ова исти на“, ка жем ја. Зву чи не ја сни је не го што же лим, па ши рим 
ру ке – кô да гр лим цео свет – али све ис па да још не ја сни је.

По ку ша вам по но во. „Ја не же лим да бу дем ова кав ка кав сам“, ка жем. „Хо ћу да бу дем 
бо љи чо век.“ Искре но то ми слим. Али, као и све искре но сти, и ова је ма ло отр ца на. 
Та ко ђе, по што сам ма ло за бо ра вио ка ко се бу де искрен, и да ље имам осе ћај да ла жем.

Ни је баш убе дљи во.
„Ка сно је“, ка же Јо ха на. „Умор на сам. Идем ку ћи.“
„На шој ку ћи“, ка жем. Али већ је на по ла пу та до ко ла.
Не знам где хо дам. Са мо она ко ту ма рам. Не мам не ку же љу да се вра тим у стан.
Кад смо ја и Јо ха на ку пи ли ку ћу, оти шли смо да упо зна мо ста ре вла сни ке, и зна те 

шта ми је ма то ри ура дио? Ишли смо да ви ди мо ко тлар ни цу – хтео је да ми об ја сни 
ка ко да одр жа вам ко тао – а он се по ла ко вукô. Он да се на се кунд окренô, по гледô ме 
ма то ри ће ла вац и рекô: „Са мо че кај.“

Кич ма му је би ла сла ба кô ба бин зуб. Могô је са мо да се ми ли по ла ко. И да га не би 
би ло стид што је бли жи смр ти од ме не, за вукô ми је мрач ним под се ћа њем да ћу јед ног 
да на за вр ши ти исто кô и он, да ћу се ву ћи по ку ћи кô ин ва лид.

Док ми је го спо дин Де Ру жмон на па ме ти, од јед ном схва там у че му је мој про блем. 
За што се по на шам та ко су лу до.
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Смрт. Она је не га ти вац.
Еј, Јо ха на. Нашô сам не га тив ца! Смрт.
На ста вљам да хо дам, раз ми шљам о то ме. Гу бим пред ста ву о вре ме ну.
Кад нај зад диг нем по глед, бог ме убио ако опет ни сам ис пред сво је ку ће! С дру ге 

стра не ули це, на ле гал ној те ри то ри ји, ал’ опет. Но ге су ме по на ви ци до ве ле дов де, кô 
ста ро кљу се.

Опет ва дим те ле фон. Мо жда је Мег од и гра ла реч док сам био у за тво ру.
Ни сам те сре ће.
Кад но ва реч стиг не на сла га ње ре чи с при ја те љи ма, то је ди ван при зор. Сло ва се 

по ја ве ни от ку да, кô да шак зве зда не пра ши не. Мо гу би ти би ло где, ра ди ти би ло шта, 
али кад ми ње на сле де ћа реч до ле ти кроз ноћ и по ско чи и за и гра на те ле фо ну, зна ћу 
да Мег раз ми шља о ме ни, ма кар и ако по ку ша ва да ме по бе ди.

Кад смо Јо ха на и ја пр ви пут за вр ши ли у кре ве ту, ма ло ме је би ло страх. Ни сам 
си тан чо век, али да лег нем пре ко Јо ха не? Ма ло је би ло кô у Гу ли ве ро вим пу то ва њи ма. 
Кô да је Јо ха на за спа ла, а ја се по пео на њу да осмо трим при зор. Пре ди ван по глед! 
Та ла са ста бр да! Плод не њи ве! Али ја сам био сам, ни је би ло це лог гра да Ли ли пу та на-
ца да ба ца ју ко ноп це да је обо ре и ве жу. Али би ло је чуд но. Те пр ве но ћи с Јо ха ном, и 
све ви ше из но ћи у ноћ, кô да се она сма њи ва ла у кре ве ту, или кô да сам ја растô, док 
се ни смо из јед на чи ли по ве ли чи ни. И ма ло по ма ло, то из јед на ча ва ње пре не ло се и 
на дан. Још су се окре та ли за на ма. Али кô да су нас љу ди јед но став но гле да ли кô јед-
но ство ре ње, а не кô две не при ла го ђе не осо бе упрег ну те за јед но у стру ку. Нас. За јед-
но. Он да ни смо бе жа ли јед но од дру гог, ни смо се ју ри ли. Са мо смо тра жи ли јед но 
дру го, и сва ки пут кад би јед но кре ну ло да тра жи, дру го је би ло ту, че ка ло да бу де 
на ђе но.

На ла зи ли смо се та ко ду го пре не го што смо из гу би ли јед но дру го. Ево ме! Го во ри-
ли смо, у ду би ни ду ше. До ђи да ме на ђеш. Ла ко кô за ки ти ти ду гу. 

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)




