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Џорџ Сондерс

ДЕСЕТИ ДЕЦЕМБАР
Бле ду ња ви де чак са не срећ ним Принц Ва ли јант ши шка ма и крет ња ма мла дун че та 

упао је у пла кар у оста ви и узео та тин бе ли ка пут. Он да је узео чи зме ко је је спре јом 
офар бао у бе ло. А да офар ба пи штољ на ку гли це у бе ло ни је до ла зи ло у об зир. Био је 
то по клон од тет ка Клои. Сва ки пут ка да би до шла, он би га од не куд из ву као тек да би 
она ди гла фр ку због лам пе ри је.

Да на шњи тај ни са ста нак: оти ћи до је зе ра, про ве ри ти бра ну да бро ва. Ве ро ват но ће 
би ти за др жан. За др жа ће га она вр ста ко ја жи ви уну тар ста рих ка ме них зи ди на. Они су 
би ли ма ли, али су у ра ној фа зи раз во ја за до би ли знат не про пор ци је. И да ли се у по те ру. 
То је про сто би ла њи хо ва ме то до ло ги ја. Ње го ва са мо у ве ре ност их је за пре па сти ла. 
Знао је он то. И у то ме је ужи вао. Окре ну ће се, упе ри ти ва зду шни пи штољ, и од луч но 
и раз го вет но из го во ри ти: Да ли сте упо зна ти са упо тре бом ове људ ске на пра ве?

Бам!
Они су би ли ста нов ни ци Па кла. Или Де мо ни. Би ли су у чуд ној ве зи са њим. По не кад 

би им по чи тав дан са мо ви дао ра не. По вре ме но би, из ша ле, упу цао не ког у ду пе док 
би бе жао. А овај би ше пао од та да па до кра ја жи во та. Што би мо гло да по тра је још 
де вет ми ли о на го ди на.

Си гу ран уну тар ка ме них зи ди на, пр ви хи тац би био ис па љен. Дру га ри, по гле дај те 
ми ду пе.

И они би сви по гле да ли у Гзи мо но во ду пе, раз ме њу ју ћи су мор не по гле де као: Гзи
мон ће за и ста ше па ти на ред них де вет ми ли о на го ди на, јад ни чак.

Јер, да: Де мо ни су има ли оби чај да го во ре као онај лик у „Ме ри По пинс“.
Што је на рав но по кре ну ло не ке ми сте ри је у ве зи са њи хо вим по ре клом ов де на Зе мљи.
За Де мо не је би ло про бле ма тич но да га за др же. Он је био лу кав. Плус ни је мо гао 

да про ђе кроз отвор њи хо вог ка ме ног зи да. Кад га бу ду ве за ли и ушли да смућ ка ју свој 
спе ци јал ни на пи так за сма њи ва ње – Бум! – ћа пи ће њи хов пра ста ри ко но пац по кре том 
из си сте ма бо ри лач ких ве шти на ко ји је сам из у мео, Тои Фои, по зна тог као Смр то сно
сне По длак ти це. И ста ви ће на њи хов улаз не са ло ми ви ка мен гу ше ња да би их за др жао 
уну тра.

Ка сни је, за ми шља ју ћи их у са мрт нич кој аго ни ји, по што се бу де са жа лио на њих, 
вра ти ће се, по ме ри ти сте ну.

За бо га, је дан од њих би ипак мо гао ре ћи: Хва ла, ше фе, ви сте за и ста до сто јан про
тив ник.

По не кад би би ло му че ња. Обо ри ли би га на ле ђа да гле да у обла ке ко ји про ле ћу 
док би га они му чи ли, а то је за пра во би ло му че ње ко је је он мо гао да под не се. Во ди
ли су ра чу на о то ме да му не ди ра ју зу бе. На сву сре ћу. Он ни је во лео ни да га ку па ју. 
Би ли су ту па ви у том по гле ду. Ни кад се ни су пе тља ли са ње го вом пи шом и ни кад се 
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ни су пе тља ли са ње го вим нок ти ма. Он би то јед но став но ис тр пео, из лу ђу ју ћи их сво-
јим ан ђе ли ма у сне гу. По не кад, ве ру ју ћи да је то њи хов co up de grâce, не схва та ју ћи да 
се он то га већ одав но на слу шао од из ве сних кре те на из шко ле. Они би по че ли: Јао, 
ни смо ни зна ли да Ро бин мо же би ти му шко име. И ли ко ва ли де мон ски се це ре ћи.

Да нас је имао осе ћај да би Де мо ни мо гли кид на по ва ти Су зан Блед со, но ву де вој-
чи цу у раз ре ду. Она је би ла из Мон тре а ла. Обо жа вао је на чин на ко ји је го во ри ла. А 
из гле да и Де мо ни, ко ји су пла ни ра ли да је ис ко ри сте да им уве ћа њи хо ву већ ума ње-
ну по пу ла ци ју и да им спре ма је ла ко ја ни су уме ли да спре ма ју.

За са да је све ка ко тре ба, NA SA. Окре нув ши се не спрет но да иза ђе.
По твр ђе но. Има мо тво је ко ор ди на те. Чу вај се та мо, Ро би не.
Стоп, ле де но, про клет ство.
Плу та ју ћи тер мо ме тар у об ли ку пат ке по ка зи вао је ми нус два на ест. И то без фак-

то ра ве тра. За то је и би ло за бав но. За то је и би ло ствар но. Зе ле ни ни сан је био пар ки-
ран на ме сту где је Пул уда рао на фуд бал ско игра ли ште. Са мо да вла сник ни је не ки 
пер верз њак ко га ће мо ра ти да над му дри.

Или Де мон у људ ском ли ку.
Све тло, све тло пла во и хлад но. Шкри пао је снег док је пре ла зио фуд бал ско игра ли-

ште. За што ова ква хлад но ћа за да је гла во бо љу ти пу ко ји бе жи? Ве ро ват но због Чу ве не 
Бр зи не Ве тра.

Ста за ко ја је во ди ла у шу му би ла је ши ро ка тек ко ли ко да про ђе јед но људ ско би ће. 
Из гле да да је Де мон за и ста кид на по вао Су зан Блед со.

Про клет да је! И ње го ва вр ста. Су де ћи по јед ном па ру тра го ва, чи ни ло се да ју је 
Де мон но сио. Глу пи ни тков. Бо ље би му би ло да не ди ра не до лич но Су зан док је но си. 
Ако са мо про ба, Су зан ће се не сум њи во опи ра ти са не у кро ти вим бе сом.

То је би ло за бри ња ва ју ће, то је би ло вр ло за бри ња ва ју ће.
Кад их бу де сти гао, ре ћи ће: Ви ди, Су зан, знам да не знаш ка ко се зо вем, бу ду ћи да 

си ми се по гре шно обра ти ла са Ро џе ре он да ка да си ми ре кла да не ста нем, али ипак, 
мо рам да при знам да ми слим да по сто ји не што ме ђу на ма. Да ли и ти осе ћаш исто?

Су зан је има ла нај див ни је сме ђе очи. Са да су би ле вла жне, због стра ха и на глог 
спо зна ва ња исти не.

Пре ста ни да при чаш са њом, дру шка не, ре че Де мон.
Не ћу, ре че он. И, Су зан? Чак иако не ми слиш да по сто ји не што ме ђу на ма, бу ди си-

гур на да ћу уби ти овог ти па и вра ти ти те ку ћи. Где ти оно жи виш? Пре ко у Ел Си ру? 
Код во до-тор ња? Има та мо не ких ле пих ку ћа.

Да, ре че Су зан. Има мо и ба зен. Тре ба ло би да до ђеш на ле то. Баш је кул кад пли ваш 
у ма ји ци. И, да, по сто ји не што ме ђу на ма. Ти си да ле ко нај о штро ум ни ји де чак у на шем 
раз ре ду. Чак и кад узмем у об зир де ча ке ко је сам по зна ва ла у Мон тре а лу, ми слим: 
ни ко ти ни је ни бли зу.

Па, ле по је то чу ти, ре че он. Хва ла на ком пли мен ту. Знам и ја да ни сам за ба ца ње.
Јед на ствар ко ју би тре ба ло да знаш о де вој чи ца ма? – ре че Су зан – је сте то да нас 

ви ше за ни ма са др жај.
Хо ће те ли већ јед ном пре ста ти вас дво је?, ре че Де мон. Јер са да је вре ме за ва шу 

смрт. Смр ти.
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Па, са да је де фи нитивно вре ме за не чи ју смрт, ре че Ро бин.
Ствар но је по ни жа ва ју ће ако ни ка да ни си ни ко га спа сао. Ле тос је био та мо онај 

ра кун на са мр ти. Хтео је да га од ву че ку ћи да би ма ма мо гла да по зо ве ве те ри на ра. 
Али та ко из бли за је био пре ви ше стра шан. Ра ку ни су у ства ри ве ћи не го што из гле да
ју у цр та ним фил мо ви ма. А овај је из гле дао као да хо ће да га ује де. За то је отр чао до 
ку ће да му ба рем до не се ма ло во де. Кад се вра тио, ви део је где је ра кун очи глед но 
оба вио сво је по след ње тр за је. То је би ло ту жно. Ни је се до бро сна ла зио са ту гом. По
сто ји шан са да је прет ход но пла као у шу ми, он.

То са мо зна чи да имаш ве ли ко ср це, ре че Су зан.
Па, не знам, ре че он скром но.
Ево ста ре ка ми он ске гу ме. Где су се сред њо школ ци за ба вља ли. Уну тар гу ме, пре

кри ве не сне гом, би ле су три кон зер ве од пи ва и за мо та но ће бе.
Ве ро ват но во лиш жур ке, за кре штао је Де мон на Су зан не ко ли ко тре ну та ка пре 

не го што су про шли баш то ме сто.
Не во лим, ре че Су зан. Во лим да се играм. И во лим да се гр лим.
Чо ве че, ре че Де мон. Зву чи као пот пу ни смор.
Негде постоји човек који воли да се игра и да се грли, рече Сузан.
Иза шао је из шу ме на ме сто ода кле се пру жао нај леп ши по глед за ко ји је знао. Је зер це 

је би ло чи ста за ле ђе на бе ли на. По го ди ло га је као не што по ма ло швај цар ско. Јед но га 
да на ће би ти си гу ран. Ка да му Швај цар ци бу ду на пра ви ли па ра ду или та ко не што.

Ту су Де мо но ви тра го ви скре ну ли са ста зе, као да је угра био тре ну так да ми сли
лач ки по сма тра је зер це. Мо жда овај Де мон ни је био скроз лош. Мо жда је упра во пре
жи вља вао исцпр љу ју ћи на пад са ве сти vis-a-vis Су зан ко ја се хра бро бо ри ла на ње го вим 
ле ђи ма. Ба рем је из гле да ло да по ма ло во ли при ро ду. 

Он да су се тра го ви вра ти ли на ста зу, скре ну ли око је зе ра и упу ти ли се ка Лек соу Хи лу.
Ка кав је то чуд ни пред мет? Ка пут? На клу пи? На клу пи ко ју су Де мо ни ко ри сти ли 

за жр тво ва ње љу ди?
Ни је би ло на го ми ла ног сне га на ка пу ту. Из ну тра је био још увек по ма ло то пао.
Er go: не дав но од ба чен ка пут Де мо на. 
Би ла је то не ка чуд на ца ка. Би ла је то за мр ше на мо зга ли ца, ако је ика да имао при

ли ке да на и ђе на не ку. Што и је сте. Јед ном је про на шао груд њак на упра вља чу би ци
кла. Јед ном је про на шао це лу не так ну ту шниц лу на та њи ру иза Фре зна. И ни је је по јео. 
Иако је из гле да ла при лич но при ма мљи во. 

Не што се де ша ва ло.
И та да угле да, на по ла пу та до вр ха Лек соу Хи ла, чо ве ка.
Ће ла вог чо ве ка, без ка пу та. Вр ло мр ша вог. У не че му што је из гле да ло као пи жа ма. 

Пе њао се по ср ћу ћи, стр пљи во по пут кор ња че, ње го ве го ле бе ле ру ке би ле су на лик 
на две го ле бе ле гра не ко је ви ре из гор њег де ла пи жа ме. Или из гро ба.

Ко би оста вио свој ка пут по ова квом да ну? Мен тал ни бо ле сник, ето ко. Овај лик је из
гле дао баш као не ки мен тал ни бо ле сник. Као тип из Аушви ца или ту жни сме те ни де ки ца.

Та та је јед ном ре као: Ми сли сво јом гла вом, Ро бе. Ако не што смр ди као гов но, а на 
то ме сто ји нат пис „Сре ћан ро ђен дан“ и у ње га је за бо де на све ћи ца, шта је то?

А да ли има гла зу ру? пи тао је он.
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Та та је за шки љио она ко као би то обич но чи нио кад од го вор ни је био баш та чан.
Шта му је сад го во ри ла ње го ва гла ва?
Ов де не што ни је би ло ка ко тре ба. Сва ко ме тре ба ка пут. Чак и ако је од ра стао. Је зер-

це је би ло за ле ђе но. На плу та ју ћем тер мо ме тру у об ли ку пат ке би ло је ми нус два на ест 
сте пе ни. Ако је тај чо век био мен тал ни бо ле сник, раз лог ви ше да му пру жи по моћ; зар 
ни је Исус ре као: Бла го сло вен је онај ко по ма же они ма ко ји не мо гу по мо ћи са ми се би, 
јер су су ви ше мен тал но обо ле ли, сла ба шни или су ин ва ли ди?

Згра би ка пут са клу пе.
То је би ло спа са ва ње. Пра во спа са ва ње, нај зад, не ка вр ста.

Де сет ми ну та ра ни је, Дон Ебер је за стао крај је зе ра да до ђе до да ха.
Био је та ко умо ран. Баш чуд но. Бог те мазô. Ка да је ра ни је до ла зио ту на ста зу Биг фут, 

об и шли би шест пу та око је зер ца, тр ча ли уз бр до, озна чи ли сте ну на вр ху и он да сприн-
том до ле.

Бо ље би би ло да кре не мо, ре че је дан од дво ји це ти по ва ко ји су се рас пра вља ли у 
ње го вој гла ви чи та во ју тро.

Од но сно, ако ти је сте на још увек на уму, ре че дру ги.
Што нас опет за ни ма ко ли ко и не ке мо дер не пан та ло не.
Из гле да ло је као да је је дан био та та, а дру ги Кип Фле миш.
Глу пи пре љуб ни ци. За ме ни ли су су пру ге, на пу сти ли за ме ње не су пру ге, по бе гли 

за јед но у Ка ли фор ни ју. Да ли су би ли хо мо сек су ал ци? Или тек свин ге ри? Свин ге ри 
хо мо сек су ал ци? Та та и Кип у ње го вој гла ви су при зна ли сво је гре хе и њих тро ји ца су 
по сти гли до го вор: он ће им опро сти ти што су мо жда свин ге ри хо мо сек су ал ци и што 
су га оста ви ли да се сам сна ла зи у тр ци без мо тор них ауто мо би ла, са мо са ма мом, а 
они ће при ста ти да му да ју чврст му шки са вет.

Он же ли да то бу де ле по.
То је био та та. Из гле да ло је да је та та по ма ло био на ње го вој стра ни.
Ле по?, ре че Кип. То ни је реч ко ју бих ја упо тре био.
Кар ди нал је зви ждао це лог да на.
Би ло је не ве ро ват но. Не ве ро ват но, за и ста. Био је млад. Имао је пе де сет и три го-

ди не. Са да ни ка да не ће одр жа ти свој нај зна чај ни ји го вор о са о се ћа њу. А да ли ће се 
спу сти ти низ Ми си си пи у ка нуу? Хо ће ли жи ве ти у ку ћи са кро вом у об ли ку сло ва А у 
бли зи ни се но ви тог по то ка са две хи пи де вој ке ко је је упо знао 1968. у оној про дав ни-
ци су ве ни ра на пла ни ни Озарк, ка да му је Ален, ње гов очух, са оним лу дим пи лот ским 
реј бан ка ма, ку пио џак фо сил них сте на? Јед на од хи пи де во ја ка је ре кла да ће он, Ебер, 
би ти ли си ца кад по ра сте, и да ли би био љу ба зан да је тад по зо ве? Он да су хи пи де-
вој ке при ма кле сво је зла та сте гла ве јед на дру гој и ки ко та ле се ње го вој по тен ци јал ној 
лу ка во сти. И то се ни је ни ка да...

То се не ка ко ни ка да... 
Се стра Вал је јед ном ре кла: За што се не би по тру дио да по ста не сле де ћи Џ. Ф. Ке-

не ди? За то се кан ди до вао са пред сед ни ка раз ре да. Ален му је ку пио слам на ти ше шир. 
Се де ли су за јед но и укра ша ва ли тра ку за ше шир ма гич ним фло ма сте ри ма. ПО БЕ ДИ ТЕ 
СА ЕБЕ РОМ! А иза: НАЈ БО ЉИ! Ален му је по мо гао да сни ми ка се ту. Са крат ким го во ром. 
Ален је ту ка се ту од нео не где и вра тио се са три де сет ко пи ја, „да се по де ли око ло.”
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„Тво ја по ру ка је до бра”, ре као је Ален. „И не ве ро ва тан си го вор ник. Мо жеш ти то.”
И ус пео је. По бе дио је. Ален му је ор га ни зо вао по бед нич ку про сла ву. На ру чио је 

пи це. Сва де ца су до шла.
О, Але не.
Нај пле ме ни ти ји чо век ика да. Во дио га је на пли ва ње. Во дио га је на де ку паж. Че-

шљао му је ко су та ко стр пљи во он да ка да је до шао ку ћи са ва шка ма. Ни кад ни трун ке 
гру бо сти, итд, итд.

Ба рем не до тре нут ка ка да се пат ња ја ви ла. По ја ви ла. Про кле та да је. Све ви ше и 
ви ше ње го вих ре чи. Ис кри вље них. Све ви ше и ви ше ње го вих ре чи ко је ни су би ле оно 
че му би се он на дао.

На да.
Кад се по ја ви ла пат ња, Ален је по бе снео. Го во рио је ства ри ко је ни ко не би тре ба-

ло да го во ри. Ма ми, Ебе ру, мом ку ко ји је раз но сио во ду. Из сти дљи вог чо ве ка, ко ји би 
те увек по тап шао по ле ђи ма у знак охра бре ња, пре тво рио се у уса хлу бле ду ња ву 
фи гу ру у кре ве ту, ко ја је ви ка ла: ПИЧ КО!

Са мо са не ким увр ну тим но во ен гле ским ак цен том.
Пр ви пут ка да је Ален за ур лао „ПИЧ КО!“ усле дио је сме шни тре ну так то ком ко јег 

су се он и ма ма згле да ли пи та ју ћи се ко је од њих ПИЧ КА. Али он да се Ален ис пра вио, 
да по ја сни: ПИЧ КЕ!

Та ко да је би ло ја сно да је ми слио на њих обо је. Ка кво олак ша ње.
Пу кли су од сме ха.
Бо же, ко ли ко ду го је већ ста јао ов де? Днев на све тлост је си па ла.
Ра си па ла се.
Искре но, ни сам знао шта да ра дим. Али због ње га је све по ста ло та ко јед но став но.
Све је пре у зео на се бе.
Па шта још има но во?
Тач но. 
То су са да би ли Џо ди и То ми.
Здра во, де цо.
Да нас је ве ли ки дан.
Ми слим, ствар но, би ло би ле по кад бих имао шан су да се про пи сно опро стим.
Али по ко ју це ну?
Тач но. Ви диш – он је то знао.
Он је био отац. То је оно што Оче ви ра де.
Сма њу је те рет они ма ко је во ли.
Спа са ва оне ко је во ли од муч них по след њих сли ка ко је би мо гле да их пра те чи та вог 

жи во та.
Уско ро је Ален по стао ОНАЈ. И ни ко ни је мо гао ни ко га да кри ви што је из бе га вао 

ОНОГ. По не кад би се он и ма ма шћу ћу ри ли у ку хи њи. Бо ље не го да на ву ку на се бе бес 
ОНО ГА. Чак је и ОНАЈ ука пи рао. Ти би до ска ку тао са ча шом во де, спу стио је, ре као, ве о ма 
љу ба зно: Још не што, Але не? А он да би ви део да ОНАЈ раз ми шља: Све ове го ди не сам 
био та ко до бар пре ма ва ма а са да сам са мо ОНАЈ? По не кад би и онај не жни Ален био 
у ње му, по ка зу ју ћи очи ма: Иди, мо лим те, иди, за и ста се тру дим да ти не ка жем ПИЧ КО!
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Мр шав као чач ка ли ца, ре бра му ис па ла.
Ка те тер за ка чен за ку рац.
Смрад го ва на у ва зду ху.
Ти ни си Ален и Ален ни је ти.
Та ко је ре кла Мо ли.
Што се ти че док то ра Спи ви ја, он ни је знао шта да ка же. Не би знао ре ћи. Био је за у зет 

цр та њем цве ти ћа на са мо ле пљи вом па пи ру за по ру ке. Он да је нај зад ре као: Па, искре но? 
Ка ко то бу де ра сло, мо же се де си ти да на пра ви не ке увр ну те ства ри. Али то не мо ра оба-
ве зно да бу де не што ужа сно. Да ли је имао не ко га ти па? Са мо му је увек тра жио спрајт.

А Ебер је по ми слио: Да ли сте, дра ги док то ре/спа си те љу/по ја су за спа са ва ње, упра во 
ре кли тра жио му је спрајт? 

Ето ка ко те ухва те. По ми слиш: Мо жда ћу и ја са мо тр жи ти спрајт. А сле де ћа ствар 
за ко ју знаш, по стао си ОНАЈ, ко ји ур ла „ПИЧ КО!“, се ре у кре вет, уда ра ју ћи љу де ко ји 
се ло ме око те бе да те опе ру. 

Не, го спо ди не.
Не ма шан се.
У сре ду је по но во пао са бол нич ког кре ве та. И та мо на по ду у мра ку му је до шло: 

Мо гао бих да их по ште дим.
Да по ште диш нас? Или да по ште диш се бе?
Иди од ме не.
Иди од ме не, ду ши це.
По ве та рац је не куд од о зго по слао пуф не сне га. Пре ле по. За што смо баш та ко ство-

ре ни, да сма тра мо ле пим све ства ри ко је се де ша ва ју сва ког да на?
Ски нуо је ка пут.
Го спо де бо же.
Ски нуо је ка пут и ру ка ви це, угу рао ка пу и ру ка ви це у ру кав ка пу та, оста вио ка пут 

на клу пи.
Та ко ће им би ти ја сно. Про на ћи ће ко ла, по пе ће се ста зом и про на ћи ка пут.
Би ло је то пра во чу до. Што је сти гао та ко да ле ко. Па, увек је био сна жан. Јед ном је 

ис тр чао по лу ма ра тон са по ло мље ним сто па лом. По сле ва зек то ми је чи стио је га ра жу, 
без про бле ма.

Че као је у бол нич ком кре ве ту да Мо ли оде у апо те ку. То је био нај те жи део. Из го-
во ри ти са мо јед но нор мал но здра во.

Ми сли су му са да скре та ле ка њој, а он их је ву као да ље од ње мо ле ћи се: Дај да 
ово из ве дем до кра ја. Го спо де, дај да не за је бем ствар. Дај да се не осра мо тим. Дај да 
се стро го др жим пла на.

Дај. Дај да се стро го др жим пла на.
Са ве сно.
Све сно.

Про це ње но вре ме да стиг нем Де мо на, да му вра тим ње гов ка пут? От при ли ке де вет 
ми ну та. Шест ми ну та да ста зом оби ђем је зе ро и још три ми ну та да уз ле тим уз бр до 
као сен ка до ста вља ча, или ан ђео ми ло сти, ко ји но си јед но ста ван по клон – ка пут.
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То је са мо про це на, NA SA, ve ći deo sam iz mi slio.
Зна мо ми то, Ро би не. До са да смо вр ло до бро схва ти ли ко ли ко нео збиљ но ти ра диш.
Као он да кад си прд нуо на ме се цу.
Или он да ка да си на пре ва ру на вео Мел да ка же: Го спо ди не пред сед ни че, ка ко је то 

би ло див но из не на ђе ње про на ћи асте ро ид ко ји кру жи око Ура на.
Про це на је би ла са свим не из ве сна. Са овим из не на ђу ју ће жу стрим Де мо ном. За 

Ро би на се не би мо гло ре ћи да је баш нај бр жи играч. Имао је од ре ђе ни обим гру ди. 
Та та је прог но зи рао да ће се бр зо раз ви ти до чвр сти не јед ног од брам бе ног игра ча 
аме рич ког фуд ба ла. Он се то ме на дао. За са да је имао са мо мр ша ве му шке гру ди.

Ро би не, по жу ри, ре че Су зан. Та ко ми је жао тог јад ног ма тор ца.
Он је бу да ла, ре че Ро бин, по што је Су зан би ла мла да, и још увек ни је ка пи ра ла да, 

ка да је му шка рац бу да ла, он пра ви про бле ме дру гим му шкар ци ма, ко ји су ма ње бу-
да ле од ње га.

Не ма мно го вре ме на, ре че Су зан, на иви ци хи сте ри је.
До бро, до бро, ре че он, да је уте ши.
Са мо се ја ко пла шим, ре че она.
Па ипак, он има сре ће што има не ко га као што сам ја да му до ву че ка пут уз то бр до 

кô ку ћа, ко је, бу ду ћи да је то ли ко стр мо, баш и ни је на мо јој ли сти оми ље них ства ри.
Мо жда је то де фи ни ци ја „хе ро ја”, ре че Су зан.
Мо жда и је сте, ре че он.
Не бих да на ва љу јем, ре че она. Али чи ни ми се да ти је од ма као.
Шта пред ла жеш?, упи та он.
Уз ду жно по што ва ње, ре че она, по што знам да нас сма траш рав но прав ним, иако 

раз ли чи тим, где ја по кри вам па мет на ста но ви шта и спе ци јал не из у ме и шта-све-не? 
Да, да, на ста ви, ре че он.
Па, упра во се ба вим ма те ма ти ком у сми слу про сте ге о ме три је...
Схва тио је на шта ци ља. И би ла је пот пу но у пра ву. Ни је ни чу до што ју је во лео. 

Мо ра да пре се че пре ко је зе ра, да та ко сма њи све у куп ни угао, зна чи да скре ше дра-
го це не се кун де до тре нут ка ка да ће га сти ћи.

Че кај, ре че Су зан. Да ли је то опа сно?
Ни је, ре че он. Ра дио сам то без број пу та.
Мо лим те, бу ди па жљив, пре кли ња ла је Су зан.
Па, је дан пут, ре че он.
Та ко си си гу ран у се бе, од вра ћа ла га је Су зан.
У ства ри, ни кад, ре че он ти хо, не же ле ћи да је уз не ми ри.
Тво ја хра брост ме из лу ђу је, ре че Су зан.
Кре нуо је пре ко је зе ра.
Би ло је за пра во баш кул хо да ти по во ди. Ле ти су ов де плу та ли ка нуи. Кад би га ма ма 

ви де ла, од ле пи ла би. Ма ма га је чу ва ла под ста кле ним зво ном. Због ње го вих на вод них 
опе ра ци ја кад је био бе ба. Ди за ла је то тал ну уз бу ну чак и ка да је ко ри стио хеф та ли цу.

Али ма ма је би ла до бар лик. По у здан са вет ник и си гур на ру ка во ди ља. Има ла је 
ра ко шне та ла се ду ге сре бр не ко се и хра пав глас, иако ни је пу ши ла, шта ви ше би ла је 
ве ган ка. Ни ка да ни је би ла бај кер ска ри ба, иако су не ки од кре те на из шко ле твр ди ли 
да ли чи на не ку.
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Он је за пра во баш во лео ма му.
Са да је от при ли ке пре шао три че твр ти не, што би би ло ше зде сет про це на та.
Из ме ђу ње га и оба ле про сти ра ло се јед но сив ка сто пар че. Ту је ле ти про ла зио по-

ток. Сум њи ча во је по гле дао ни јан су. Уда рио је о лед др шком свог пи што ља на иви ци 
сив ка стог де ла. Чвр сто као бе тон.

Кре нуо је. Лед се ма ло уле гао под ње го вим сто па ли ма. Ве ро ват но је ту би ло плит ко. 
Бар се на дао. Опа.

Ка ко иде?, упи та Су зан, сва пре пла ше на.
Мо гло би и бо ље, ре че он.
Мо жда би тре ба ло да се вра тиш, ре че Су зан.
Али зар ни је овај осе ћај стра ха упра во онај осе ћај са ко јим сви хе ро ји тре ба да се 

су о че у ра ној мла до сти? Зар ни је пре ва зи ла же ње тог осе ћа ја стра ха оно чи ме се истин-
ски од ли ку ју са мо хра бри?

Не ма по врат ка.
Или има? Мо жда и има. У ства ри тре ба ло би да има.
Лед је по пу стио и де чак је про пао. 

Муч ни на се не по ми ње у „По ни жа ва ју ћој сте пи“.
Бла же но осе ћа ње ме је пре пла ви ло ка да сам уто ну ла у сан на дну пу ко ти не у ле ду. 

Без стра ха, без не ла го де, са мо не ка нео д ре ђе на ту га на по ми сао о све му што је оста ло 
не за вр ше но. Зар је то смрт? По ми сли ла сам. Или је то или ни шта.

Ауто ру, чи јег име на не мо гу да се се тим, хтео бих да по при чам са ва ма.
Шу пак.
Дрх та ви ца је би ла не нор мал на. По пут по тре са. Гла ва му се кли ма та ла на вра ту. 

За у ста вио се да ма ло бљу је у сне гу, бе ло-жу то на спрам бе ло-пла вог.
То је би ло за стра шу ју ће. Са да је то би ло за стра шу ју ће.
Сва ки ко рак је био по бе да. Мо рао је то да за пам ти. Са сва ким ко ра ком се уда ља вао 

од оца и оца. Да ље од оца. Очу ха. Ка кву по бе ду он то по ку ша ва да из бок су је? Да се 
диг не из ци пе ла.

Осе тио је по тре бу у ду би ни гр ла да то ка же ка ко тре ба.
Да се диг не из пе пе ла. Да се диг не из пе пе ла. 
О, Але не.
Чак и ка да си био ОНАЈ за ме не си био Ален.
Мо лим те да то за пам тиш.
Па даш, ре че та та.
Не ко вре ме че као је да ви ди где ће сле те ти и ко ли ко ће бо ле ти. А он да је осе тио 

др во у сво јој утро би. На шао се у по ло жа ју фе ту са оба ви јен око не ког др ве та.
Је би га.
Јао, јао. Ово је би ло пре ви ше. Ни је пла као по сле опе ра ци ја ни ти за вре ме хе мо те-

ра пи је, али са да му је до шло да за пла че. Ни је фер. То се на вод но сви ма де ша ва ло, али 
са да се то де ша ва ло кон крет но ње му. Упор но је че као не ко спе ци јал но про ви ђе ње. 
Али не. Не што/не ко ве ћи од ње га упор но је то од би јао. Ре че но ти је да те не што/не ко 
ве ли ки по себ но во ли, али на кра ју си се уве рио у су прот но. Ве ли ко не што/не ко био 
је не у тра лан. Рав но ду шан. Кад год би не ви но мрд нуо пр стом, не ког би смр скао.
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Пре ви ше го ди на у „Осве тље ном те лу” он и Мо ли су ви де ли тај исе чак мо зга. Оно 
што је уни шти ло тај исе чак мо зга би ла је сме ђа мр ља ве ли чи не нов чи ћа. Та сме ђа 
мр ља би ла је до вољ на да уби је тог ти па. Мо ра да је тај тип имао сво је на де и сно ве, 
ор мар пун пан та ло на, и та ко да ље, не ке са чу ва не успо ме не из де тињ ства: ја то ри би ца 
у сен ци вр бе у Гејџ пар ку, ре ци мо, оми ље на пра ба ка ко ја тра жи па пир ну ма ра ми цу у 
сво јој та шни ко ја ми ри ше на жва ке – та ко не што. Да ни је би ло те сме ђе мр ље, тај тип 
би мо гао би ти је дан од љу ди ко ји су про ла зи ли крај нас док смо ишли на ру чак у атри-
јум. Али не. Он је са да мр тав, рас па да се не где, без мо зга у гла ви.

Док је по сма трао исе чак мо зга Ебер је осе тио су пер и ор ност. Ја дан чо век. Ве ли ка 
не сре ћа, то што му се до го ди ло.

Он и Мо ли су збри са ли у атри јум, је ли ко ла че, гле да ли ве ве ри цу ка ко се игра са 
пла стич ном ча шом.

Оба ви јен око др ве та у по ло жа ју фе ту са Ебер на пи па ожи љак на сво јој гла ви. По ку ша 
да сед не. Ни је би ло шан се. По ку ша да се уз по моћ др ве та ус пра ви у се де ћи по ло жај. 
Ње го ва ша ка ни је хте ла да се скло пи. Об у хва тив ши др во обе ма ру ка ма, по ди же се и 
на сло ни се ле ђи ма на др во.

Ка ко је сад?
Фи но.
У ства ри, до бро.
Мо жда је то би ло то. Мо жда је то би ло нај да ље што је мо гао. Имао је на уму да сед-

не, да се на сло ни на сте ну на вр ху бр да и пре кр сти но ге, али, за и ста, ка ква је раз ли ка?
Све што је са да тре ба ло да ура ди је сте да оста не ту где је сте. Да оста не ту где је сте, 

та ко што ће се при си ли ти да раз ми шља о оним ства ри ма о ко ји ма је раз ми шљао да 
би се по кре нуо из бол нич ког кре ве та и ушао у ко ла и пре шао пре ко фуд бал ског игра-
ли шта и кроз шу му: Мо ли То ми Џо ди шћу ћу ре ни у ку хи њи пу ни са жа ље ња/га ђе ња. 
Мо ли То ми Џо ди ужа сну ти због то га што је из го во рио не што окрут но, То ми по ди же 
ње го во мр ша во те ло сво јим ру ка ма да би Мо ли Џо ди мо гле да га опе ру до ле...

Та да би би ло го то во. Он би већ пред у хи трио сва бу ду ћа по ни же ња. Сви ње го ви 
стра хо ви у ве зи са ме се ци ма ко ји су до ла зи ли би за не ме ли.

Из бе ле ли.
То је би ло то. Да ли је? Не још. Али, уско ро. Сат вре ме на? Че тр де сет ми ну та? Да ли 

је он то ра дио? Ствар но? Је сте. Да ли је? Да ли би био у ста њу да се вра ти до ко ла чак 
и ка да би се пре до ми слио? Ми слио је да не би. Ту је био. Био је ту. Ова не ве ро ват на 
при ли ка да окон ча све до сто јан стве но би ла је тач но у ње го вим ру ка ма.

Све што је тре ба ло да ура ди би ло је да оста не ту где је сте.
Не ћу се бо ри ти за у век.
Кон цен три ши се на ле по ту је зе ра, ле по ту шу ме, ле по ту ко јој се вра ћаш, ле по ту 

ко ја је сву где где год...
О, сра ње.
О, за бо га.
Не ко де те је би ло на је зе ру.
Де бе љу шка сто де те у бе лом. Са пи што љем. Но се ћи Ебе ров ка пут.
Ти ма ли смра ду, оста ви тај ка пут, ву ци сво је ду пе ку ћи, гле дај сво ја...
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Про клет ство. Про клет ство.
Де те је куц ка ло по ле ду др шком пи што ља.
Не би же лео да те на ђе не ко де те. Де те ту би мо гли да оста ну ожиљ ци. Иако де ца 

стал но на ла зе је зи ве ства ри. Он је јед ном на шао го ли ша ву фо то гра фи ју свог та те и 
го спо ђе Фле миш. То је би ло је зи во. На рав но, ни бли зу је зи во ко ли ко ис ке же ни тип 
пре кр ште них но гу...

Де те је пли ва ло.
Пли ва ње ни је би ло до зво ље но. То је би ло ја сно на зна че но. За бра ње но пли ва ње.
Де те је би ло лош пли вач. Пра ви фе сти вал мла та ра ња ру ка ма. Сво јим мла та ра њем 

де те је пра ви ло цр ни ба зен ко ји се бр зо ши рио. Сва ким сво јим по кре том де те је по-
сте пе но ши ри ло гра ни це цр ног...

Хи тао је низ бр до и пре не го што је при ме тио да је кре нуо. Де те у је зе ру, де те у 
је зе ру, од зва ња ло му је у гла ви док је по ср тао. На пре до вао је од др ве та до др ве та. Ако 
за ста неш за ди ха но крај др ве та, до бро га упо знаш. Ово је има ло три чво ра: око, око, 
нос. Ово је по че ло да ра сте као јед но др во и пре тво ри ло се у два.

Од јед ном, он ни је био са мо тип на са мр ти ко ји је про вео бе са не но ћи у бол нич ком 
кре ве ту ми сле ћи: Са мо да ово ни је исти на, са мо да ово ни је исти на, а опет, де ли мич но, 
тип ко ји је имао оби чај да ста вља ба на не у за мр зи вач, он да да их ло ми на пул ту и да 
пре ли ва чо ко ла дом из ло мље не ко ма де, тип ко ји је јед ном ста јао ис пред про зо ра 
учи о ни це по пљу ску да би ви део ка ко се Џо ди сна ла зи са оним ма лим цр ве но ко сим 
ско том ко ји јој не ће да ти шан су за ка те дром, тип ко ји је руч но фар бао хра ни ли це за 
пти це на ко ле џу и про да вао их ви кен дом у Бол де ру са ка пом двор ске лу де и по ма ло 
жон гли ра ју ћи што је...

По чео је по но во да па да, за у ста вио се, за мр знуо се у по грбљном по ло жа ју, по ле тео 
на пред, пао рав но на ли це, тре снуо бра дом о ко рен др ве та.

Мо рао си да се на сме јеш.
Ско ро да си мо рао да се на сме јеш.
Устао је. Од луч но је устао. Ње го ва де сна ша ка је из гле да ла као кр ва ва ру ка ви ца. 

Тврд орах, ште та. Јед ном, на фуд ба лу, ис пао му је зуб. Ка сни је, на по лу вре ме ну, Еди 
Блен дик га је про на шао. Узео га је од Еди ја и ба цио. И то је био он.

Ево кри ви це. Са да ви ше ни је био да ле ко. Кри ви не.
Шта да ра ди? Кад стиг не та мо? Да из ву че де те из је зе ра. Да га на те ра да се кре ће. 

Да га при си ли да хо да кроз шу му, пре ко фуд бал ског игра ли шта, до јед не од ку ћа на 
Пу лу. Ако ни ко га не бу де би ло код ку ће, да уба ци де те у ни сан, да на па њи гре ја ње, да 
во зи до... бол ни це Го спе од Жа ло сти? Ур гент ног цен тра? Ко ји је нај бр жи пут до Ур гент-
ног цен тра?

Че тр де сет пет ме та ра до по чет ка ста зе.
Два де сет ме та ра до по чет ка ста зе.
Хва ла ти, бо же, на ово ли кој сна зи.

У је зе ру, он се пре тво рио у жи во ти њу, без мо ћи го во ра, без ра зу ма, са мо сле па 
па ни ка. Ре шио је да се свој ски по тру ди. По сег нуо је за иви цом. Иви ца се од ро ни ла. 
По то нуо је. Уда рио је о муљ и од ба цио се на го ре. По сег нуо је за иви цом. Иви ца се од-
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ро ни ла. По то нуо је. Из гле да ло је као да ће би ти ла ко, из ву ћи се. Али јед но став но ни је 
мо гао. Би ло је као на ва ша ру. Тре ба ло је да бу де ла ко обо ри ти три ку це од пи ље ви не. 
И је сте би ло ла ко. Са мо ни је би ло ла ко то ура ди ти са бро јем лоп ти ца ко је ти да ју.

Же лео је на оба лу. Знао је да је то пра во ме сто за ње га. Али је зе ро је го во ри ло „не“.
А он да је ре кло „мо жда“.
Иви ца ле да се по но во од ро ни ла, али, ло ме ћи је, од гур нуо се без број пу та ка оба ли, 

та ко да су ње го ва сто па ла, ка да је по то нуо, ра ни је до та кле муљ. Оба ла је би ла стр ма. 
Од јед ном се ја ви ла на да. По лу део је. Пот пу но је од ле пио. А он да је био на по љу, во да 
се сли ва ла са ње га, ко ма дић ле да као та на но ок но у ман жет ни ру ка ва ње го вог ка пу та.

Тра пе за сто, по ми слио је.
У ње го вој гла ви, је зе ро ни је би ло ко нач но, окру гло, већ бес ко нач но и свуд око 

ње га.
Осе ћао је да му је бо ље да ле жи мир но, јер шта год је упра во по ку ша ло да га уби-

је, по ку ша ће по но во. То што је по ку ша ло да га уби је ни је би ло са мо у је зе ру, већ и 
ов де на по љу, у би ло че му у при ро ди, а ње га ту ни је би ло, ни Су зан, ни ма ме, ни че га, 
са мо глас не ког де те та ко је је пла ка ло као пре стра ше на бе ба.

Ебер је ше па ју ћи ис тр чао из шу ме и имао је шта да ви ди: не ма де те та. Са мо цр на 
во да. И зе ле ни ка пут. Ње гов бив ши ка пут, та мо на ле ду. Во да се већ сми ри ва ла.

О, сра ње.
Ти си крив.
Де те је би ло та мо са мо због...
До ле на пла жи по ред јед ног пре вр ну тог чам ца ле жао је не ки кре тен. Ли цем на до-

ле. На по сао. Ле гао је на по сао. Мо ра да је та мо ле жао чак и ка да је оно јад но де те...
Че кај, пре мо тај уна зад.
То је, у ства ри, би ло де те. О, хва ла го спо ду. Ли цем на до ле као леш на Бреј ди је вој 

фо то гра фи ји. Но ге још увек у је зе ру. Као да је из гу био сна гу док је пу зао на по ље. Де-
те је би ло пот пу но на то пље но во дом, бе ли ка пут је по си вео од вла ге.

Ебер из ву че де те. Из ву као га је из че ти ри по ку ша ја. Ни је имао сна ге да га окре не, 
али, окре нув ши му гла ву, ба рем му је из ву као уста из сне га.

Де те је би ло у не во љи.
Пот пу но мо кро, ми нус два на ест сте пе ни.
Про паст.
Ебер се спу стио на јед но ко ле но и ре као де ча ку озбиљ ним очин ским гла сом да 

уста не, да мо ра да се кре ће или би мо гао из гу би ти но ге, мо гао би да умре.
Де чак је по гле дао у Ебе ра, треп нуо, остао где је и био.
Згра био је де ча ка за ка пут, пре вр нуо га, гру бо га по ди гао у се де ћи по ло жај. Ње го-

во цво ко та ње, на спрам де ча ко вог, би ло је ни шта. Де чак као да је уда рао че ки ћем. 
Мо рао је да за гре је де ча ка. Ка ко? Да га за гр ли, да лег не пре ко ње га? То би би ло као 
сла до лед на шта пи ћу пре ко сла до ле да на шта пи ћу.

Ебер се се тио свог ка пу та, та мо на ле ду, на иви ци цр не во де.
Ух.
Про на ћи гра ну. Не ма ниг де гра не. Где је до ђа во ла би ла до бра от па ла гра на ка да си...



У ре ду, у ре ду, мо ра ће без гра не.
Спу стио се пет на ест ме та ра низ оба лу, за ко ра чио на је зе ро, на пра вио ши ро ки по-

лу круг по чвр стом ле ду, окре нуо се ка оба ли, кре нуо пре ма цр ној во ди. Ко ле на су му 
се тре сла. За што? Пла шио се да би мо гао да упад не. Ха. Иди от. По зер. Ка пут је био пет 
ме та ра да ле ко. Ње го ве но ге се по бу ни ле. Ње го ве но ге су се бу ни ле.

Док то ре, мо је но ге се бу не.
Ме ни ка жеш.
На пра вио је ма лец ни ко рак на пред. Ка пут је био три ме тра да ле ко. Спу стио се на 

ко ле на, на ко ле ни ма је оти шао још мал чи це на пред. Спу стио се на сто мак. Ис пру жио 
јед ну ру ку.

Кли знуо је уна пред на свом сто ма ку.
Још ма ло.
Још ма ло.
Он да је ухва тио кра ји чак ка пу та са два пр ста. По ву као га је ка се би, от кли зао уна-

траг не ка квим обр ну тим пр сним сти лом, по ди гао се на ко ле на, устао, уз мак нуо не ко-
ли ко ко ра ка и по но во је био уда љен пет ме та ра и на си гур ном.

А он да је све би ло као у до бра ста ра вре ме на, ста вља ње То ми ја или Џо ди на спа-
ва ње ка да су би ли ко ми ра ни. Ти ка жеш: „Ру ка“, де те по диг не јед ну ру ку. Ти ка жеш: 
„Дру га ру ка“, де те по диг не дру гу ру ку. По што му је ски нуо ка пут, Ебер је ви део да се 
де ча ко ва ко шу ља пре тва ра у лед. Ебер му сву че ко шу љу. Си ро ти ма ли ша. Чо век је тек 
не што ме са на ко сти ма. Ма ли ша не би из др жао ду го по овој хлад но ћи. Ебер ски ну 
гор њи део пи жа ме, об у че је де ча ку, гур ну де ча ко ву ру ку у ру кав ка пу та. У ру ка ву су 
би ле Ебе ро ве ру ка ви це и ка па. Ста ви ка пу и ру ка ви це де ча ку, за коп ча ка пут.

Де ча ко ве пан та ло не би ле су чвр сто за ле ђе не. Ње го ве чи зме би ле су ле де не скулп-
ту ре чи за ма.

Мо раш све да ура диш ка ко тре ба. Ебер је сео на ча мац, изуо сво је чи зме и ча ра пе, 
сву као до њи део пи жа ме, по са дио де ча ка на ча мац, клек нуо ис пред де ча ка, изуо де-
ча ку чи зме. Опу стио је пан та ло не сла бим удар ци ма и убр зо је јед на но га би ла де ли-
мич но на по љу. Ски дао је де ча ка на ми нус два на ест. Мо жда је баш то би ло по гре шно. 
Мо жда ће уби ти де ча ка. Ни је знао. Јед но став но ни је знао. Оча јан, још не ко ли ко пу та 
је уда рио пан та ло не. Он да је де чак по чео сам да из вла чи но ге.

Ебер му је обу као до њи део пи жа ме, за тим ча ра пе, за тим чи зме.
Де чак је ста јао у Ебе ро вој оде ћи, њи шу ћи се, за тво ре них очи ју.
А са да ће мо у шет њу, ва жи?, ре че Ебер.
Ни шта.
Ебер га је по тап шао по ра ме ни ма да га охра бри. Као оно у фуд ба лу.
Про ше та ће мо до тво је ку ће? Да ли жи виш бли зу?
Ни шта.
По тап шао га је ма ло ја че.
Де чак је зу рио у ње га, збу њен.
Тап.
Де чак је по чео да хо да.
Тап-тап.
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Као да бе жи.
Ебер је по ста вио де ча ка ис пред се бе. Као ка у бој и кра ва. Ис пр ва је из гле да ло као 

да страх од тап ша ња мо ти ви ше де ча ка, а он да је по че ла да де лу је до бра ста ра па ни ка 
и он се да де у трк. Ебер убр зо ни је мо гао да га стиг не.

Де чак је био код клу пе. Де чак је био на по чет ку ста зе.
Бра во деч ко, бе жи ку ћи.
Де чак је не стао у шу ми.
Ебер се вра тио се би.
Чо ве че. Сјај но.
Ни кад му ни је би ло та ко хлад но. Ни кад ни је био та ко умо ран.
Ста јао је у сне гу у до њем ве шу по крај пре вр ну тог чам ца.
До те ту рао се до чам ца и сео у снег.

Ро бин је тр чао.
По ред клу пе и по чет ке ста зе, па у шу му на ста ру по зна ту ста зу.
Шта, до ђа во ла? Шта се то, до ђа во ла, упра во до го ди ло? Да ли је он то упао у је зе ро? 

Да ли су му се фар мер ке за ле ди ле? То ви ше ни су би ле пла ве фар мер ке. Би ле су бе ле 
фар мер ке. Спу стио је по глед да про ве ри да ли су ње го ве фар мер ке још увек бе ле.

Имао је на се би до њи део пи жа ме ко ји је, за ву чен у не ка кве џи нов ске чи зме, из-
гле дао као клов нов ске пан та ло не.

Да ли је он то упра во био пла као?
Ми слим да је пла ка ње здра во, ре че Су зан. То зна чи да си у ве зи са сво јим осе ћа-

њи ма.
Ух. С тим је го то во, то је би ло глу по, раз го ва ра ти у сво јој гла ви са не ком де вој чи цом 

ко ја те је у ствар ном жи во ту зва ла Ро џер.
До ђа во ла.
Ка кав умор.
Ево не ког па ња.
Сео је. При јао му је од мор. Ни је хтео да из гу би но ге. Ни су га чак ни бо ле ле. Ни је их 

чак ни осе ћао. Ни је хтео да умре. Уми ра ње ни је не што што му је би ло на уму у овом 
ра ном уз ра сту. Да би се бо ље од мо рио, ле гао је. Не бо је би ло пла во. Не сву где исте 
ни јан се. По ди гао је јед ну ру ку у ру ка ви ци и гле дао ка ко се тре се.

Мо гао би на крат ко за тво ри ти очи. По не кад у жи во ту чо ве ку до ђе да од у ста не. 
Он да би сви ви де ли. Сви би ви де ли да за дир ки ва ње ни је ле по. По не кад, уз све то за-
дир ки ва ње, ње го ви да ни би ли су ис под гра ни це из др жљи во сти. По не кад је осе ћао 
да ви ше не мо же да под не се ни јед ну па у зу за ру чак и да по ку ње но је де на за мо та ној 
стру ња чи у углу мен зе по ред по ло мље ног раз бо ја. Ни је мо рао та мо да се ди. Али је 
ра ди је то чи нио. Ако би сео не где дру где, по сто ја ла је шан са да чу је ко мен тар или два. 
Око ко јих би он да чи тав дан лу пао гла ву. По не кад су ко мен та ри би ли на ра чун ха о са 
у ње го вој ку ћи. За хва љу ју ћи Брај су, ко ји је јед ном свра тио. По не кад су ко мен та ри 
би ли на ра чун ње го вог на чи на го во ра. По не кад су ко мен та ри би ли на ра чун ма ми ног 
fa ux pas сти ла. Ко ја је, мо рам да ка жем, пра ва ци ца осам де се тих.

Ма ма.
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Ни је во лео ка да су га за дир ки ва ли због ма ме. Ма ма ни је има ла пој ма о ње го вом 
по ни жа ва ју ћем ста ту су у шко ли. Ма ма за ко ју је он био пре као тип узор ног или злат-
ног де ча ка.

Јед ном је тај но сни мио ма ми не те ле фон ске раз го во ре, тек да се упо зна са си ту а-
ци јом. Ве ћи ном су би ли до сад ни, сва ко днев ни, уоп ште ни су би ли о ње му. 

Осим овог са ње ном при ја те љи цом Лиз.
Ни сам ни са ња ла да бих не ког мо гла то ли ко да во лим, ре кла је та да ма ма. Са мо се 

бри нем да не ћу би ти у ста њу да му пру жим све што му тре ба, знаш? Он је та ко до бар, 
та ко за хва лан. То де те за слу жу је... то де те за слу жу је све. Бо љу шко лу, ко ју ми не мо-
же мо да при у шти мо, пу то ва ња, на при мер у ино стран ство, али то је та ко ђе, ух, из над 
на ших мо гућ но сти. Са мо не же лим да га из не ве рим, знаш? То је све што же лим од жи-
во та, знаш? Лиз? Да осе тим, на кра ју, да сам учи ни ла пра ву ствар за тог фе но ме нал ног 
ма лог фра је ра.

У том тре нут ку је из гле да ло као да је Лиз по че ла да уси са ва.
Фе но ме нал ни ма ли фра јер.
Фе но ме нал ни Ма ли Фра јер би ло је као ње го во ин ди јан ско име.
Устао је и, по ку пив ши ма сив ну ко ли чи ну оде ће, као не ка кав те рет ни кра љев ски 

воз, кре нуо пре ма ку ћи.
Ево ка ми он ске гу ме, ево ме ста где се ста за на крат ко ши ри, ево ме ста где је др ве ће 

укр шта ло кро шње као да по се же јед но за дру гим. Ис пре пле та на та ва ни ца, та ко је 
ма ма то зва ла.

Ево фуд бал ског игра ли шта. Пре ко пу та игра ли шта, ста ја ла је ње го ва ку ћа као ве-
ли ка уми ља та жи во ти ња. Не ве ро ват но. Ус пео је. Упао је у је зе ро и до жи вео да ис при-
ча при чу о то ме. Ма ло је и пла као, да, али он да је јед но став но исме јао тај тре ну так 
људ ске сла бо сти и ус пео да стиг не до ку ће, из раз увр ну те раз дра га но сти на ње го вом 
ли цу, по што је ис ко ри стио, мо ра се при зна ти, ве о ма це ње ну по моћ из ве сног ста ри јег...

У шо ку се се тио ма тор ца. Шта, до ђа во ла? Бле сну ла му је сли ка ма тор ца ка ко сто ји 
сав уту чен и по мо дрео у сво јим слип га ћи ца ма, као рат ни за ро бље ник оста вљен крај 
бо дљи ка ве жи це јер ни је би ло ме ста у ка ми о ну. Или ту жна ис тра у ми ра на ро да ко ја 
се опра шта од сво јих мла ду на ца.

По бе гао је. По бе гао је од ма тор ца. Ни је му био ни на крај па ме ти.
За бо га.
Ка кав иди о ти зам.
Мо ра да се вра ти. Сме ста. Да по мог не ма тор цу да се из ву че. Али био је та ко умо ран. 

Ни је био си гу ран да мо же то да ура ди. Ве ро ват но је ма то рац до бро. Ве ро ват но има 
већ не ка кав план свој ствен ма тор ци ма.

Али он је по бе гао. Ни је мо гао жи ве ти с тим. Ра зум му је го во рио да је је ди ни на чин 
да по ни шти то што је по бе гао, да се са да вра ти, да из ва ди си ту а ци ју. Ње го во те ло је 
го во ри ло не што са свим дру го: Су ви ше је да ле ко, ти си са мо де те, иди код ма ме, ма ма 
ће зна ти шта тре ба да ура ди.

Ста јао је па ра ли зо ва но на иви ци фуд бал ског игра ли шта као стра ши ло у огром ној 
оде ћи ко ја је ви си ла са ње га.

Ебер је се део кло ну ло на сло њен на ча мац.
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Ка ква про ме на вре ме на. Љу ди су ше та ли са сун цо бра ни ма и та ко да ље по отво-
ре ном де лу пар ка. Ту су би ли и рин ги шпил и ор ке стар и па ви љон. Љу ди су пр жи ли 
хра ну на ле ђи ма не ких ко њи ћа на рин ги шпи лу. А опет, на дру ги ма, ја ха ла су де ца. 
Ка ко су зна ли? Ко ји ко њи су би ли вру ћи? За са да је још увек снег, али не мо же још ду-
го по тра ја ти по овој вре ли ни.

Вре ли ни.
Ако за тво риш очи, то је крај. Знаш то, је л’ да?
Сме шно.
Ален.
Тач но ње гов глас. По сле свих ових го ди на.
Где је он? Је зе ро за пат ке. То ли ко пу та је до ла зио ова мо са де цом. Тре ба ло би да 

кре не са да. Збо гом, је зе ро за пат ке. Ипак, ста ни ма ло. Из гле да да ни је мо гао да сто ји. 
Плус ни је мо гао да оста ви дво је ма ле де це за со бом. Не та ко бли зу во де. Има ли су 
че ти ри и шест го ди на. По бо гу. О че му ли је раз ми шљао? Да оста ви две ма ле ду ши це 
по ред је зе ра. То су до бра де ца, че ка ли би, али зар им не би до са ди ло? Да ли би пли-
ва ли? Без по ја са за спа са ва ње? Не, не, не. На ту по ми сао му се сло ши ло. Мо рао је да 
оста не. Јад на де ца. Јад на на пу ште на...

Че кај, пре мо тај уна зад.
Ње го ва де ца су би ла од лич ни пли ва чи.
Ње го ва де ца ни ка да ни су би ла ни бли зу на пу ште на.
Ње го ва де ца су од ра сла.
Том је имао три де сет го ди на. Ви сок као ја блан. Свој ски се тру дио да не што на у чи. 

Али чак и ка да је ми слио да не што зна (бор ба па пир них зма је ва, уз га ја ње зе че ва) убр-
зо би се по ка за ло ко је Том: нај сла ђи, нај при јат ни ји мла дић ика да, ко ји је знао ви ше о 
бор би па пир них зма је ва/уз га ја њу зе че ва не го што би про сеч на осо ба за де сет ми ну-
та са зна ла на ин тер не ту. Не да је био па ме тан. Том је био па ме тан. Том је ђа вол ски 
бр зо ка пи рао. О, То ме, То ми, То ми ка! Ср це од де те та! Он је са мо ра дио и ра дио. Та ти 
за љу бав. О, си не, имао си је, имаш је, То ме, То ми, чак и са да ми слим на те бе, све вре-
ме си ми у гла ви.

И Џо ди, Џо ди је би ла не где у Сан та Феу. Ре кла је да ће узе ти сло бод но са по сла и 
до ле те ти ку ћи. Као што је и би ло по треб но. Али ни је би ло по треб но. Ни је во лео да се 
на ме ће. Де ца су има ла соп стве не жи во те. Џо ди-Џод. Ма ла пе га ва. Са да труд на. Не у-
да та. Шта ви ше, без мом ка. Глу пи Ларс. Ка кав би то чо век на пу стио пре ле пу де вој ку 
тек та ко? То тал ни ре тард. Тек је по че ла да на пре ду је на по слу. Не мо жеш узе ти та кво 
од су ство с по сла ка да си тек по чео...

Та ква ре кон струк ци ја де це има ла је за по сле ди цу да му она по но во по ста ну ствар на. 
Што... ни си же лео да скре неш тим пу тем. Џо ди ће има ти бе бу. Кре неш. Мо гао је да по-
жи ви до вољ но ду го да ви ди бе бу. Да др жи бе бу. То је би ло ту жно, је сте. Мо рао је да се 
жр тву је. Об ја снио је то у по ру ци. Зар не? Не. Ни је оста вио по ру ку. Ни је мо гао. По сто јао 
је не ки раз лог за што ни је мо гао. Зар не? При лич но је си гу ран да је по сто јао не ки...

Оси гу ра ње. Ни је сме ло да из гле да као да је то ура дио на мер но.
Ма ло па ни ке.
Ево ма ло па ни ке.
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Уби јао се. Уби ја ју ћи се, уплео је и де ча ка. Ко ји сав про мр зао лу та по шу ми. Уби јао 
се две не де ље пре Бо жи ћа. Мо ли ног оми ље ног пра зни ка. Мо ли је има ла тај не ки ср-
ча ни за ли стак, ова па ни ка, све то би мо гло...

То ни је... то ни је ли чи ло на ње га. То ни је би ло не што што би он ура дио. Ни ти не што 
што ће ика да ура ди ти. Осим што је... што је то и ура дио. Упра во је то ра дио. То је би ло 
у то ку. Ако се не по кре не, то ће би ти... би ће свр ше но. Би ће го то во.

Већ да нас би ћеш са мном у цар ству...
Мо рао је да се бо ри.
Али из гле да ло је као да не мо же да др жи очи отво ре не.
По ку шао је да по ша ље не ко ли ко по след њих ми сли Мо ли. Ду шо, опро сти ми. Нај ве-

ћи за јеб ика да. За бо ра ви овај део. За бо ра ви да сам за вр шио ово ова ко. Знаш ме. Знаш 
да ни сам та ко ми слио.

Био је код ку ће. Ни је био код ку ће. Знао је то. Али мо гао је да ви ди сва ки де таљ. Ево 
пра зног бол нич ког кре ве та, сту диј ског пор тре та Ње га Мо ли То ми Џо ди где по зи ра ју у 
бли зи ни оне ла жне ро део огра де. Ево ноћ ног сто чи ћа. Ње го вих ле ко ва у ку ти ји ци. 
Зво на ко је је ко ри стио да по зо ве Мо ли. Ка ква ствар чи ца. Ка ква окрут на ствар чи ца. 
Од јед ном му је пу кло пред очи ма ко ли ко је то окрут но. И се бич но. О, бо же. Ко је он? 
Ула зна вра та се отво ри ше. Мо ли га по зва по име ну. Са крио би се на за ста кље ној ве-
ран ди. Ис ко чи, из не на ди је. Не ка ко су је пре у ре ди ли. Њи хо ва за ста кље на ве ран да је 
са да би ла ве ран да го спо ђе Кен дал, ње го ве на став ни це кла ви ра из де тињ ства. То би 
де ци би ло за бав но, да има ју ча со ве кла ви ра у ис тој про сто ри ји где је он...

Здра во, ре че го спо ђа Кен дал.
Оно што је ми сли ла би ло је: Не мој још да умреш. Има нас мно го ко ји же ли мо да ти 

стро го су ди мо у за ста кље ној ве ран ди.
Здра во, здра во!, ви ка ла је.
Оби ла зе ћи је зе ро, при бли жа ва ла му се сре бр но ко са же на.
Све што је мо гао да ура ди би ло је да је по зо ве.
И по звао је.
Да би га одр жа ла у жи во ту по че ла је да го ми ла на ње га раз не ства ри из жи во та, 

ства ри ко је су ми ри са ле на дом – ка пу ти, џем пе ри, ки ша цве ћа, ка па, ча ра пе, па ти ке 
– и не ве ро ват ном сна гом по ди гла га је на но ге и ве што га уве ла у ла ви ринт др ве ћа, 
чу де сну зе мљу др ве ћа, др ве ћа укра ше ног ле дом. Био је пре тр пан оде ћом. Био је као 
кре вет на за ба ви на ко јем су на сла га ни ка пу ти. Зна ла је све од го во ре: ку да хо да ти, где 
се од мо ри ти. Би ла је ја ка као бик. Са да је био на ње ном ку ку, као бе ба; обе ње не ру ке 
би ле су око ње го вог стру ка док га је по ди за ла да би пре шао пре ко ко ре на др ве та.

Хо да ли су са ти ма, бар је та ко из гле да ло. Она је пе ва ла. Убе ђи ва ла га. Сик та ла на 
ње га, под се ћа ју ћи га, куц ка ју ћи га у че ло (пра во у че ло), да је ње но из бе зу мље но де те 
код ку ће, по лу смр зну то, та ко да мо ра ју да по хи та ју.

До бри бо же, то ли ко то га тре ба да ура ди. Ако се из ву че. А из ву ћи ће се. Ова ци ца 
не ће до зво ли ти да се не из ву че. Мо ра ће да по ку ша да об ја сни Мо ли – да об ја сни за што 
је то ура дио. Пла шио сам се, пла шио сам се Мо ли. Мо жда ће Мо ли при ста ти да не ка же 
То ми ју и Џо ди. Ни је му се сви ђа ла по ми сао на то да они зна ју да се он пла шио. Ни је му 
се сви ђа ла по ми сао на то да они зна ју ка ква је бу да ла био. О, до ђа во ла с тим! Не ка 
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ка же сви ма! Ура дио је то! Не што га је на те ра ло да то ура ди и он је то ура дио и то је 
би ло то. То је био он. То је би ло део ње га. Не ма ви ше ла жи, не ма ви ше ћу та ња, ово ће 
би ти но ви, дру га чи ји жи вот, кад би са мо...

Пре ла зи ли су пре ко фуд бал ског игра ли шта.
Ево ње го вог ни са на.
Пр во што му је па ло на па мет би ло је: Упа дај, во зи ку ћи.
А, не, не ћеш, ре че она кроз при гу ше ни смех и по ве де га у ку ћу. Ку ћу у пар ку. Ви део 

ју је ми ли он пу та до са да. А са да је био у њој. Ми ри са ла је на му шки зној и сос за шпа-
ге те и на ста ре књи ге. Као би бли о те ка у ко јој су зно ја ви му шкар ци ку ва ли шпа ге те. 
По са ди ла га је ис пред пе ћи на др ва, до не ла му ће бе ко је је ми ри са ло на ле ко ве. Ни је 
го во ри ла ни шта осим упут ста ва: По пиј ово, дај ми то, умо тај се, ка ко се зо веш, ко ји ти 
је број?

Не ве ро ват но! Од уми ра ња у до њем ве шу у сне гу, дов де! То пло та, бо је, ро го ви на 
зи ду, ста ро мод ни те ле фон са слу ша ли цом ка кве смо ви ђа ли у не мим фил мо ви ма. То 
је не што зна чи ло. Сва ка се кун да је не што зна чи ла. Ни је умро у га ћа ма крај је зе ра у 
сне гу. Де чак ни је умро. Ха! Не ка ко је све до био на зад. Са да је све би ло у ре ду, све је 
би ло...

Же на се наг ну ла и до дир ну ла ње гов ожи љак.
Ох, ух, јао, ре че. Ни сте се то по вре ди ли са да на по љу?
На то се он се ти да се бра он мр ља на ла зи у ње го вој гла ви ви ше не го икад.
О, Го спо де, још увек има то ли ко то га кроз шта мо рам да про ђем.
Да ли је још увек то же лео? Да ли је још увек же лео да жи ви?
Да, да, о, бо же, да, мо лим те.
Јер, океј, ствар је у то ме – схва тио је то са да, по чео је да схва та – ако не ко, на кра-

ју, од ле пи, и ка же или учи ни не што ло ше, или не ко мо ра да му по ма же, да му по ма же 
и то у знат ној ме ри? Па шта? Шта с тим? За што не би ура дио или из го во рио увр ну те 
ства ри или из гле дао чуд но или од врат но? За што му гов на не би цу ри ла низ но ге? За-
што га они ко је во ли не би по ди за ли и во ди ли и хра ни ли и бри са ли, ка да би он ра до 
учи нио исто то за њих? Пла шио се да ће се сма њи ти у њи хо вим очи ма због по ди за ња 
и во ђе ња и хра ње ња и бри са ња, и још увек се пла ши то га, па ипак, исто вре ме но, са да 
ви ди да би ту још мо гло би ти мно го – мно го ка пљи ца до бро те, та ко му је то си ну ло – 
мно го ка пљи ца сре ће – бли ско сти – пред њим, а те ка пљи це бли ско сти ни су – ни ти 
су ика да би ле – ње го ве, да би мо гао да их за др жи за се бе.

Да их за др жи.
Де чак је иза шао из ку хи ње, уро њен у Ебе ров огром ни ка пут, до њи део пи жа ме 

за ро зан око ње го вих сто па ла, са да без чи за ма. Ухва тио је не жно Ебе ра за кр ва ву ру ку. 
Ре као је да му је жао. Жао му је што ис пао та кав кре тен та мо у шу ми. Жао му је што је 
отр чао. Јед но став но је био по гу бљен. Мал ко упла шен и све.

Слу шај, ре че Ебер про му клим гла сом. Био си не ве ро ва тан. Са вр шен. Ја сам ту. Ко 
је за то за слу жан?

Ето. То је би ло оно што си умео да ра диш. Да ли се де чак мо жда осе ћао бо ље са да? 
Да ли му је пру жио уте ху? То је био раз лог. Да оста не. Зар не? Мо жеш ли ико га уте ши ти 
ако ни си ту? Мо жеш ли ишта учи ни ти ако те не ма?
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Ка да је Ален био бли зу кра ја, Ебер је ра дио пре зен та ци ју о мор ској кра ви за шко лу. 
До био је пе ти цу од се стре Ју стес. Ко ја је уме ла да бу де баш те шка. Не до ста ја ла су јој 
два пр ста на де сној ру ци по сле не сре ће са ко си ли цом за тра ву и по не кад је ко ри сти ла 
ту ру ку да пла ши де цу да бих их сми ри ла.

Ни је го ди на ма раз ми шљао о то ме.
Спу сти ла је та да ту ру ку на ње го во ра ме, не да би га упла ши ла, већ да би га по хва ли-

ла. То је за и ста би ло из ван ред но. Сва ко од вас би тре ба ло да свој рад схва та озбиљ но 
као До налд. До нал де, на дам се да ћеш кад одеш ку ћи по ка за ти ово сво јим ро ди те љи ма. 
Оти шао је ку ћи и по ка зао ма ми. Ко ја је пред ло жи ла да ис при ча Але ну. Ко ји је, тог да на, 
био ви ше Ален не го ОНАЈ. И Ален је...

Ах, Ален. Ка кав је то чо век био.
Су зе су му за и скри ле у очи ма док је се део крај пе ћи на др ва.
Ален је... Ален је ре као да је од лич но. По ста вио не ко ли ко пи та ња. О мор ској кра ви. 

Шта оно је ду? Да ли он ми сли да оне мо гу ефи ка сно да ко му ни ци ра ју из ме ђу се бе? 
Ка ква је то му ка мо ра ла би ти! У ње го вом ста њу. Че тр де сет ми ну та о мор ској кра ви? 
Укљу чу ју ћи и пе сму ко ју је Ебер сро чио? Со нет? О мор ској кра ви?

Био је та ко сре ћан та да што је Ален био онај ста ри.
Би ћу као он, по ми слио је. По ку ша ћу да бу дем као он.
Глас у ње го вој гла ви био је дрх тав, пра зан, не у бе дљив.
А он да: си ре не.
Не ка ко: Мо ли.
Чуо ју је на ула зу. Мол, Мо ли, ох, чо ве че. Кад су се тек вен ча ли стал но су се сва ђа-

ли. Па, око нај бе сми сле ни јих ства ри. По сле то га, по не кад је би ло су за. Су за у кре ве ту? 
Не где. А он да би... док би Мо ли при сла ња ла сво је вре ло мо кро ли це на ње го во вре ло 
мо кро ли це. Би ло им је жао, го во ри ли су сво јим те ли ма, вра ћа ли су се јед но дру гом, 
и то осе ћа ње, то осе ћа ње да се не ко ме вра ћаш и да си по но во при хва ћен, осе ћа ње 
не чи је љу ба ви пре ма те би, љу ба ви ко ја се не пре ста но уве ћа ва да би мо гла да при ми 
ка кву год но ву гре шку да учи ниш, то је би ла нај ду бља, нај не жни ја ствар ко ју је ика да...

Ушла је сва ус пла хи ре на и жа ло сна, траг бе са на ње ном ли цу. По сти део ју је. Ви део 
је то. По сти део ју је ти ме што је учи нио не што што је по ка за ло да ни је до вољ но обра ти-
ла па жњу на то да му је по треб на. Би ла је пре ви ше за у зе та не гу ју ћи га да би при ме ти ла 
ко ли ко је упла шен. Би ла је бе сна на ње га што је што је на пра вио ту фр ку и би ло ју је 
сра мо та од са ме се бе што је би ла бе сна са да ка да му је по треб на и по ку ша ва ла је да 
оста ви стид и бес за со бом да би мо гла да ура ди оно што тре ба.

Све то је би ло на ње ном ли цу. Та ко ју је до бро по зна вао.
И бри га.
При шла му је са да, спо так нув ши се ма ло о не рав ни ну на по ду у овој ту ђој ку ћи.

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




