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Дејвид Фостер Волас

МАЛЕ БЕЗИЗРАЖАЈНЕ ЖИВОТИЊЕ
Го ди на је 1976. Не бо је ни ско и пу но обла ка. Си ви обла ци су го мо ља сти и на мре-

шка ни и бли ста ви. Не бо ли чи на мо жда но тки во. Под не бом је по ље, на ве тру. Тмаст 
ауто-пут пру жа се по ред по ља. Мно го ауто мо би ла про ла зи. Је дан ста је по ред ауто-
пу та. Дво је ма ле де це из ауто мо би ла из во ди мла да же на по ку ње ног ли ца. Му шка рац 
за во ла ном зу ри у да љи ну. Де ца су не ма и има ју ве о ма бле ду ко жу. Же на но си пи љар-
ску ке су пу ну не чег те шког. Ли це јој је по ку ње но над ке сом. Но си ке су и во ди бле ду 
де цу до др ве ног сту ба огра де, по ред по ља, по ред ауто-пу та. Деч је ру ке, ко је су сит не, 
по ло же не су на др ве ни стуб. Же на го во ри де ци да до ди ру ју стуб док се ауто мо бил не 
вра ти. Ула зи у ауто мо бил и ауто мо бил од ла зи. Јед на кра ва је у по љу бли зу огра де. 
Де ца до ди ру ју стуб. Ве тар ду ва. Мно го ауто мо би ла про ла зи. Оста ју та ко цео дан. 

Го ди на је 1970. Же на с ко сом бо је ва тре се ди не ко ли ко ре до ва од би о скоп ског 
плат на. Де те у ха љи ни се ди по ред ње. Цр та ни филм је по чео. Де те то ве очи ура ња ју у 
цр та ни филм. Иза же не је мрак. Је дан му шка рац се ди иза же не. На ги ње се на пред. 
Ру ке увла чи у же ни ну ко су. Игра се же ни ном ко сом, у мра ку. Оба сја на све тлом цр та ног 
фил ма, ли ца у пу бли ци тре пе ре: же ни не очи си ја ју од стра ха. Се ди са свим мир но. Му-
шка рац се игра ње ном цр ве ном ко сом. Де те не гле да же ну. Би о скоп ски цр та ни фил-
мо ви, на ја ве на ред них хи то ва и филм ска про јек ци ја тра ју го то во три са та.

Алекс Три бек хо да по сту ди ју кви за „ИЗА ЗОВ!“ и но си беџ на ко јем пи ше ПЕТ СЕЈ ЏАК 
ЛИ ЧИ НА ЈА ЗАВ ЦА. Он и Сеј џак игра ју ре кет бол сва ког че тврт ка.

Го ди на је 1986. Ноћ но не бо из над Ка ли фор ни је леб ди бли ста во и не мо као пра зна 
па ла та. Сит не бе ле шљо ки це са чи ња ва ју спо ре ли ни је на ули ца ма да ле ко ис под то плог 
ста на Феј Го дард. 

Феј Го дард и Џу ли Смит ле же у Фе ји ном кре ве ту. На из ме нич но ле же јед на на дру-
гој. Во де љу бав. Фе ји ни је ца ји од је ку ју као но вац о ста кле не зи до ве ње ног ста на на 
вр ху згра де.

Феј и Џу ли хла де јед на дру гу мо крим пе шки ри ма. Сто је го ле пред ста кле ним зи дом 
и гле да ју Лос Ан ђе лес. Де ли ћи Лос Ан ђе ле са жмир ка ју, док се све тлост ис пре ча ва 
дру гој све тло сти.

Џу ли и Феј ле же у кре ве ту, као љу бав ни це. Јед на дру гој уде љу ју ком пли мен те на 
те ли ма. Јед на дру гој се жа ле на крат ко трај ност но ћи. Ис пи ту ју и пре и спи ту ју, с не ком 
вр стом уне сре ће ног за но са, не по зна те сит ни це ко је ну жно, ка же Џу ли, уокви ру ју пут 
ка сва кој ствар ној ве зи ме ђу љу ди ма. Феј ка же да јој се Џу ли до па да ла мно го пре не го 
што је са зна ла да се она до па да Џу ли.
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Од ла зе за јед но до Окс фор до вог реч ни ка ен гле ског је зи ка да про у че од ред ни цу „до-
па да ти се“.

Др же се у на руч ју. Џу ли је ве о ма бе ла, ко са јој је оштра и крат ка. Мрак у со би је 
из ро ва шен де ли ћи ма Лос Ан ђе ле са, у но ћи, кроз ста кло. Мрак кли зи и спу шта се око 
њих и при ста је као са ли вен. Не ве ро ват но је ро ман тич но.

Два на е стог мар та 1988. па да ки ша. Феј Го дард по сма тра ка ко се ауто-пут ис под 
про зо ра у кан це ла ри ји ње не мај ке пр во смра чу је, а за тим пре си ја ва од ки ше. Ди Го-
дард се ди на иви ци свог рад ног сто ла изу ве на и та ко ђе гле да кроз про зор. Ре жи сер-
ка „ИЗА ЗО ВА!“ сто ји с ко ор ди на тор ком за од но се с јав но шћу тог кви за. Де ко ра тер ка 
сце не и го спо ђа за ду же на за иди от ћу ћо ре над не ким бе ле шка ма. Алекс Три бек се ди 
сам бли зу вра та у плат не ној ре жи сер ској сто ли ци и пи је не што га зи ра но из ли мен ке. 
Со ба се огле да у там ном про зо ру.

„Мо ра мо да зна мо шта си јој ре кла да би смо зна ли да ли ће до ћи“, го во ри Ди. 
„Ви ди, Феј, има мо не што ти па два де сет ми ну та мак си мум“, го во ри ре жи сер ка док 

гле да на сат с до ње стра не руч ног згло ба. „Он да нас че ка нај ма ње још сат вре ме на 
при пре ме и сту ди ја. Или оста је мо без еми си је, што зна чи да про би ја мо са те лит и по-
шту.“

„Да не по ми њем деч ка у по лу тран су од стра ха и уоп ште нер во зе упра во у овом 
тре нут ку“, Ма фи де Мот, ко ор ди на тор ка за од но се с јав но шћу, го во ри ти хо. „Ка да сам 
по след њи пут ба ци ла по глед, ле жао је сквр чен на по ду ис пред шмин кер ни це.“

Феј за тва ра очи.
„Мој муж па зи на ње га“, го во ри ди рек тор ка.
„Хва ла ти до не ба, Џе нет“, Ди Го дард го во ри ре жи сер ки. Спу шта по глед на та блу с 

па пи ри ма. „Сви оста ли за че ти ри еми си је су ту?“
„Сви ко ји су се при ја ви ли. Ни кад их ни смо има ли ви ше. Плус јед на ствар но стра шна 

при пад ни ца вој ске у пен зи ји ко ја ни је чак ни при вре ме но до би ла тер мин до кра ја 
апри ла. Ка же да не мо же ви ше да че ка да се до че па Џу ли.“

„Али не ма Џу ли“, го во ри Ма фи де Мот.
Ди шки љи над сво јом та блом с па пи ри ма. „И ко ли ко је то све укуп но, он да?“
„Де вет“, ка же Феј ти хо. До ди ру је ко су по ред ли ца.
„Има мо их де вет“, го во ри ре жи сер ка. „До вољ но бар за че ти ри пу не еми си је с тра-

ја њем од дво је по еми си ји.“ Ки ша на алу ми ниј ском кро ву згра де Мерв Гри фин ен тер-
прај зиз чу је се у про сто ри ји, као да не ко пр жи ме со у да љи ни.

„А си гур на сам да су спрем ни“, го во ри Феј. Гле да сво је на дла ни це, у кри лу. „А што 
Џе нет прет по ста вља да ће је јад ни кли нац кле пи ти. Ето вам но вог гу руа та јан стве них 
по да та ка.“

„Не мој да ме шаш ме не, с јед не стра не, и оно што ми је ре че но да ра дим“, го во ри 
ре жи сер ка.

„Не ће је кле пи ти“, го во ри де ко ра тер ка сце не и вр ти гла вом. Жва ком у усти ма сти-
му ли ше ма лог цр ва од ми ши ћа на сле по оч ни ци.

Алекс Три бек, док гле да на свој ди ги тал ни сат, по чи ње пре де ми сиј ско ти хо на ка-
шља ва ње да про чи сти гр ло, био је то ње гов ри ту ал. Сви у про сто ри ји гле да ју у ње га.
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Ди го во ри: „Алекс, мо жда да по ша љеш но ве так ми ча ре у ка би ну за са да, да им 
ка жеш да ће мо мо жда мо ра ти, а мо жда и не ће мо, да све ма ло од ло жи мо. За хва ли им 
се на стр пље њу.“

Алекс уста је, по пра вља кра ва ту. Ње го ва ли мен ка од зва ња о ме тал но дно кан те за 
сме ће. Про чи шћа ва гр ло.

„До бар во ди тељ и све то.“ Ди се сме је љу ба зно.
„Ка пи рам.“
Алекс оста вља вра та отво ре на. Сун це се по ма ља кроз обла ке на по љу. Во да ка пље 

с пал ми, а бе тон се ца кли. Ауто мо би ли ље ска ју пу тем, с бри са чи ма у спо ра дич ном 
ре жи му. Џе нет Го дард, ре жи сер ка, гле да до ле, пра ви се да про у ча ва шта год већ да 
др жи. Феј зна да се од из не над ног сун ца осе ћа не при влач но. 

На про зо ру, Феј ви ди Ди ин обрис ко ји сит ним по кре том ба ца по глед на соп стве ни 
сат. „Пи та ња сло же на?“, пи та обрис.

„Има си гур но за че ти ри еми си је“, го во ри де ко ра тер ка сце не. „Ка те го ри је су спрем-
не, сви мо ни то ри на кон зо ли про ве ре ни. Џо ун упра во сре ђу је ре до след.“

„То је мој по сао“, го во ри Феј.
„Твој по сао је“, сик ће ре жи сер ка, „да ка жеш сво јој ма ми где би мо гла би ти тво ја 

увр ну та, ма ла де вој ка.“
„Алек су ће уско ро тре ба ти све кар те на по ди ју му“, Ди го во ри де ко ра тер ки сце не. 
„То ти је по сао да нас.“ Џе нет пи љи у ле ђа Феј.
Феј Го дард по ка зу је же ни свог бив шег очу ха, Џе нет Го дард, сред њак, у про зо ру. 

„По је дан за сва ко пи та ње о жи во ти ња ма“, го во ри.
Ре жи сер ка уста је, на зи ва Феј куч ком ко ја ли чи на бо го мољ ку, из ла зи кроз отво ре-

на вра та и за тва ра их.
„Куч ко“, го во ри Феј.
Ди се уз благ осмех жа ли да је она из гле да јед но став но окру же на куч ка ма. Ма фи 

де Мот се сме је, се да на Алек со ву сто ли цу. Ди си ла зи са сто ла. Цеп ка се ка чи за ху ла-
хоп ку и пу ца. Ди се спу шта у не ка кав чу чањ по ред ћер ке, ко ја се ди на кан це ла риј ској 
сто ли ци, код про зо ра, но гу диг ну тих на симс. Ди крц ка ју ко ле на.

„Ако не до ла зи“, го во ри Ди не жно, „са мо ми ре ци. Са мо да стиг нем да све сре дим 
с Мер вом. Ду шо.“

Исти на је да Феј ви ди све тло бле ди лик сво је мај ке у про зо ру. Ту је сре до веч но ли-
це мај ке, ње на бес пре кор но офар ба на и фри зи ра на цр ве на ко са, бо ре на лик на ра не 
што јој три ан гу ли ра ју око уста и но са, хва та ју и на го ми ла ва ју под ло гу и шмин ку ка ко 
ли це пре жи вља ва дан. Ди има дим но цр ве не очи, под у пр те за га си тим под оч ња ци ма, 
ке си ца ма там не кр ви. Ди је ле па, из у зев што има под оч ња ке. Ове го ди не је Феј мо гла 
да ви ди ка ко упра во и њој там не ке си це по чи њу да штр че ис под очи ју, на лик они ма 
код ње ног оца, там но сме ђе и по ма ло ти ро ид не. Феј осе ћа Ди ин дах. Не мо же да ка же 
да ли је мај ка не што пи ла.

Феј Го дард има два де сет шест го ди на; ње на мај ка пе де сет.
Џу ли Смит два де сет. 
Ди сти ска Феј за ру ку мр ша вом ша ком хлад ном од кан це ла ри је.
Феј тр ља нос. „Не ће до ћи, ре кла ми је. Мо ра ће те да пре ки не те при чу.“



115

Де ко ра тер ка сце не ска че да се ја ви на те ле фон.
„Сла га ла сам“, Феј го во ри.
„Мо ја де вој чи ца.“ Ди тап ше ру ку ко ју је сти сну ла.
„Ја сва ка ко ни шта ни сам чу ла“, го во ри Ма фи де Мот. 
„До бро је“, упра во го во ри сти сак. „Во ди је у шмин кер ни цу.“ Гле да пре ма Ди. „Хо ћеш 

да је во де у шмин кер ни цу?“
„До бро си по сту пи ла“, Ди го во ри Феј док по ка зу је на за тво ре на вра та.
„Ми слим да го спо ди ну Гри фи ну ни је до бро“, го во ри го спо ђа за ду же на за кар ти це. 
„Он и де чак су је дан за дру гог. Мо же мо да уба ци мо вој ну пен зи о нер ку. Њу ће мо 

зва ти Оп шта Нер во за.“
Ди ко ри сти мр ша ву ша ку да при не се Фе ји но ли це бли же свом. Не жно је љу би. Усне 

им се са вр ше но укла па ју, на јед ном ми сли Феј. Тре се се, због кли ма уре ђа ја.

КРА ЉИ ЦА „ИЗА ЗО ВА!“ СКИ НУ ТА С ТРО НА НА КОН  
ТРО ГО ДИ ШЊЕ ВЛА ДА ВИ НЕ

– На слов, Ва ра је ти, 13. март 1988.

„Хај де да сви бу де мо ту“, го во ри те ле ви зи ја.
„А где дру го да бу дем?“, пи та Ди Го дард, на сто ли ци, у сво јој кан це ла ри ји, у но ћи, 1987.
„Ми да је мо жи вот до брим ства ри ма“, го во ри те ле ви зи ја.
„Као што сам ја ура ди ла“, го во ри Ди. „Ја сам то ура ди ла. Са мо јед ном.“
Ди се ди но ћу у сво јој кан це ла ри ји у згра ди Мерв Гри фин ен тер прај зиз сва ког рад-

ног да на и ту че звец ка во бо кал че слат ког сла бог мар ти ни ја. Зи до ве кан це ла ри је јој 
пре кри ва ју ку пље ни афо ри зми. Љу те гу са ре су гур ну ли с кре ве та. На му ци у ку по ви-
ну иду ју на ци. И фо то гра фи је с ауто гра ми ма. Ди и Боб Бар кер, кад је пи са ла за квиз 
„Исти на или по сле ди це“. Мерв Гри фин, ка ко јој до де љу је пла ке ту. Ди и Феј из ме ђу 
Вин ка Мар тин деј ла и Ча ка Ба ри са на не ком бан ке ту.

Ди ко ри сти да љин ски мат упра вљач да пре ба ци с NBC-а на MTV, на ка блов ској. 
На шмин ка ни мом ци су ши ча вог из гле да сви ра ју ги та ре ко је ви ше ли че на мла зња ке 
или оруж је не го на ги та ре.

„Да ли вас муж гле да исто као не кад?“, пи та те ле ви зи ја.
„Ре кло би се да не“, го во ри Ди јет ко док от пи ја.
„Пре ви ше пи је“, Џу ли Смит го во ри Феј.
„Због бо ла“, го во ри Феј и гле да.
Џу ли гле да пре ко мо ни то ра за над гле да ње у Фе ји ној кан це ла ри ји. „Да угу ши бол 

или да га хра ни?“
Феј се сме ши.
Џу ли вр ти гла вом. „Ни је ле по што је ова ко над гле да мо.“
„За слу жи ли сте па у зу да нас“, го во ри те ле ви зи ја. „Мле ко вас во ли. Што ви ше слу-

ша те, бо ље зву чи мо. Зар не жу ди те за Бур гер кин го вим хам бур ге ром с ро шти ља?“ 
„Не, не жу дим за Бур гер кин го вим хам бур ге ром с ро шти ља“, го во ри Ди и ус пра вља 

се у сто ли ци. „Не, не жу дим за њим.“ Ча ша јој ис па да из ру ке.



„Ипак, ле по је оно што је ре кла за те бе.“ Џу ли гле да у Фе јин про фил. „О то ме ка ко 
је да ла жи вот не че му до бром.“

Феј се сме је док по сма тра мо ни тор. „Је си ли чу ла шта је Алекс ура дио да нас? Сје џак 
ка же да су он и Алекс сад у ра ту. Алекс је ушао у ин же њер ску ка би ну и играо се са 
зна ком за апла уз све вре ме тре ће епи зо де „Точ ка сре ће“. Пу бли ка је апла у ди ра ла кад 
љу ди про ма ше сло во и слич но. Сеј џак ка же да ће га сре ди ти.“

 „Да не за бо ра ви те“, го во ри те ле ви зи ја. „По гле дај те шта све до би ја те.“
 „Аух“, го во ри Ди. Спа ва на сто ли ци.

Феј и Џу ли се де на тан ким пе шки ри ма, го ди не 1987, уз са му во ду, на ге, на ну ди стич-
кој пла жи, ју жно од Лос Ан ђе ле са, тик по сле зо ре. Сун це им је за ле ђи ма. Ра но ју тар њи 
Па ци фик је ли ла бо је. Не ја ки та ла си за пљу ску ју сто па ла тим же на ма и по вла че се с 
њих. Не бо је не ка ко гро теск не бо је.

Џу ли је ре кла Феј да ве ру је ка ко љу бав ни це про ла зе кроз три раз ли чи те фа зе ствар-
ног упо зна ва ња. Пр во раз ме њу ју анег до те и на кло но сти. Он да јед на дру гој го во ре у 
шта ве ру ју. Он да обе по сма тра ју од нос из ме ђу оног што дру га го во ри да ве ру је и оног 
што за пра во чи ни.

Џу ли и Феј раз ме њу ју анег до те и на кло но сти већ два де се ти ме сец за ре дом. Џу ли 
го во ри Феј да она, Џу ли, нај ви ше во ли: са вре ме ну по е зи ју, не при јат не же не, ре чи с 
не дво сми сле ном де фи ни ци јом, ли ца чи ји се из ра зи ме ња ју сва ког се кун да, јед ну оп-
скур ну ка над ску ен ци кло пе ди ју огра ни че ног ти ра жа под на сло вом Ла пла сов во дич 
до свих чи ње ни ца, не жни ми рис пу де ра ко ји из би ја из не се се ра за шмин ку ста ри јих 
го спо ђа и Окс фор дов реч ник ен гле ског је зи ка.

„Та ен ци кло пе ди ја се по ка за ла уно сном, ми слим да ћеш при зна ти.“
Џу ли њу ши ва здух ко ји ми ри ше на вре ње. „По ста ла је баш оно што ти на став ни ци 

го во ре. Та ен ци кло пе ди ја ми је би ла при ја тељ.“
„Ми слиш кад си би ла де те?“ Феј до ди ру је Џу ли по ру ци.
„Му шкар ци су се са мо сме њи ва ли, је дан за дру гим. Та ко ми је би ло жао мај ке. Ти 

без лич ни, ти хи му шкар ци, а она се ре дом спан ђа ва ла с њи ма, а они би се усе ља ва ли. 
А ни је дан од њих ни је мо гао да во ли мог бра та.“

„До ђи ова мо.“
„По не кад је би ло те шко. Се ћам се да је жи ве ла вр ло те шким жи во том. Али би нас 

за кљу ча ла у со бе кад ства ри кре ну на о па ко, да нас скло ни.“ Џу ли се осме ху је са ма 
се би. „Ис пр ва би ми по не кад, се ћам се, да ва ла ле њир и олов ку. Да се за ба вим. Мо гла 
сам да се за ба вљам с ле њи ром са ти ма.“

„И ја сам увек во ле ла ле њи ре.“
„Њи ме се пра ве чи та ви све то ви. Уме ла сам да на пра вим чи та ве све то ве од ли ни ја. 

Као не ку из рец ка ну ма ги ју. Про ве ла бих цео дан та ко. Брат ме је по сма трао.“
На тој пла жи не ма га ле бо ва у зо ру. Мир но је. Осе ка је.
„Али има ли смо ком плет тих Ла пла со вих во ди ча. Њен че твр ти муж их је про да вао 

тр гов ци ма ко ји су ишли од вра та до вра та. За др жа ла сам не ко ли ко у сва кој со би у ко-
ју нас је за кљу ча ва ла. Ствар но су ми за пра во по ста ли при ја те љи. Ус пе ла сам да осе тим 
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ли ни је до след но сти и не до след но сти у њи ма. Ус пе ла сам да их упо знам ве о ма до бро.“ 
Џу ли гле да Феј. „Не ћу се из ви ни ти ако ово зву чи глу по или дра ма тич но.“

„Не зву чи глу по. Ни је зе за ње кад си де те са за о ста лим бра том и мај ком ко ја те шко 
жи ви, и кад си уса мље на. Да не по ми ње мо за кљу ча ва ње.“

„Ма да су, знаш, ње га за кљу ча ва ли. Ја сам би ла ту да га па зим.“
„Аути стич ни брат јед но став но не мо же би ти од го ва ра ју ће дру штво ни ко ме, ма 

ко ли ко да си га во ле ла, то хо ћу да ка жем“, го во ри Феј док цр та кра ке угла но жним 
пал цем у мо кром пе ску.

„Тре ба ло је не ве ро ват но мно го вре ме на за бри гу о ње му. Ипак, он ми ни је био 
дру штво; у пра ву си. Али по че ла сам да же лим да бу де по ред ме не. Он ми је по стао 
по сао. По че ла сам да га по ве зу јем са сво јим иден ти те том или та ко не што. Сво јим пра-
вом да за о ку пим про стор. Ни сам би ла ни на пу ни ла осму.“

„Не мо гу да ве ру јем да је не мр зиш“, го во ри Феј.
„Ни је дан њен му шка рац ни је мо гао да га под не се. Чак ни они ко ји су се тру ди ли 

ни су мо гли то да под не су по сле не ког вре ме на. Са мо је зу рио и мла та рао ру ка ма. А 
по не кад су го во ри ли, кад по гле да ју у мај чи не очи, да ви де ње га ка ко их из њих гле да.“ 
Џу ли ис тре са ма ло пе ска из сво је крат ке ко се. „Са мо што је он био би стар. Пот пу но 
по ву чен у се бе, али би стар. Умео је да зу ри у јед ну те исту ствар са ти ма и да му не 
бу де до сад но. А ис по ста ви ло се и да уме да чи та. Чи тао је ве о ма спо ро и ни кад на глас. 
Не знам на шта су му ли чи ле ре чи.“ Џу ли гле да у Феј. „Ја сам нас обо је ма ње-ви ше на-
у чи ла да чи та мо, уз ен ци кло пе ди ју. Ра но. Илу стра ци је су ствар но по мо гле.“

„Не мо гу да ве ру јем да је не мр зиш.“
Џу ли ба ца ка мен чић. „Али не мр зим је, Феј.“
„Оста ви ла вас је по ред пу та за то што јој је то ре као не ки тип.“ Џу ли гле да гру дву 

где је био ка мен чић. Гру два се то пи. „Ствар но је во ле ла тог чо ве ка с ко јим је би ла.“ 
Од ма ху је гла вом. „На те рао ју је да оста ви ње га. Ми слим да је ме не оста ви ла да га па-
зим. За хвал на сам јој на то ме. Да сам он да би ла без ње га, ми слим да ни шта не би 
оста ло од ме не.“

„Ду шо.“
„Ја бих би ла по бол ни ца ма све ово вре ме, уме сто ње га.“
„Шта, као он би од мах пре стао да бу де аути сти чан да ни је би ло те бе да бри неш о 

ње му?“
Оно што је Џу ли Смит нај ви ше мр зе ла би ли су из ме ђу оста лог: че стит ке, усво ји те-

љи ко ји усва ја ју де цу, а да се пр во не пре и спи та ју и про це не ка па ци тет сво је љу ба ви, 
ми рис сум по ра, Џон Ап дајк, ин сек ти с пип ци ма и жи во ти ње уоп ште.

„А љу ба зне же не?“
„Али ин сек ти су мо жда нај го ри. Чак и ако ин сект ста не, пип ци се и да ље мр да ју. 

Пип ци ни кад не пре ста ју да се мр да ју. То не под но сим.“
„Во лим те, Џу ли.“
„И ја те бе во лим, Феј.“
„Ни сам мо гла ни да за ми слим да ова ко мо гу да во лим јед ну же ну.“
Џу ли од ма ху је гла вом окре ну та ка Па ци фи ку. „Рас ту жи ћеш ме.“
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Феј по сма тра ка ко се ма ла бу ба без пи па ка кли же на но га ма тан ким као дла ка по 
ста кла стој по вр ши ни ба ри це за о ста ле од пли ме. Про чи шћа ва гр ло.

„До бро“, го во ри. „Ово је је ди на ли ни ја на те ре ну за аме рич ки фуд бал ко ја по сто ји 
са мо јед на.“

Џу ли се сме је. „Шта је пе де сет јар ди.“
„Овај, је ди ни ме сец у го ди ни без др жав ног пра зни ка, до био је име по рим ском 

им пе ра то ру ко ји…“
„Шта је ав густ.“
Сун це се ди же; крв ис ти че из пла ве во де.
Обе же не се спу шта ју да оста ну на до хват та ла си ма.
„Ме ни оке ан не кад из гле да као ве ли ки пла ви пас“, го во ри Феј док гле да. Џу ли пре-

ба цу је ру ку пре ко Фе ји них го лих ра ме на.

„Во ле ли смо је као ћер ку“, ре кла је ко ор ди на тор ка за од но се с јав но шћу кви за „ИЗА-
ЗОВ!“ Ма фи де Мот. Би ће нам жао што од ла зи. Ни ко ни кад ни је ути цао на не ки квиз као 
што је го спо ђи ца Смит ути ца ла на ’ИЗА ЗОВ!’“

– Чла нак, Ва ра је ти, 13. март 1988.

Не ја ки та ла си се ди жу, ло ме, ми ле. Бе ли пр сти се про ли ва ју по пла жи и то пе у пе-
ску. Феј ви ди там ни пе сак под њи ма ка ко по све тљу је док се во да у ње му по вла чи с 
осе ком. Пла жа то не и ши шти док бле ди. Феј гле да у про фил Џу ли Смит. Џу ли има нај-
бо љу ко жу ко ју је Феј икад ви де ла на ико ме. Не са мо да је то ли ко чи ста да је не са вр-
ше на, ни ти што је ов де на ни ском сун цу, што се огле да у во ди бо је до брог ро зе ви на; 
већ има тек сту ру не чег уисти ну жи вог, не ку ела стич ну ме ко ћу, као зрео то бо лац, као 
ма ху на. Ра њи ва је и има ду би ну. Раз ву че на је бли ста ва и за тег ну та са мо пре ко Џу ли них 
ви со ких об лих ја го дич них ко сти ју; обра зи јој де лу ју упа ло од тих ко сти ју, очи ду бо ко 
уву че не. Обри си ње ног ли ца су као ви о лин ски кључ, го то во сло вен ске. Све на њој је 
не ка ко про пу сно: чак јој и ма ју шни, цр ни раз мак из ме ђу пред њих зу ба из гле да као 
про рез, као не ка ре це сив на по зив ни ца. Џу ли ко ри сти зу бе и раз мак ме ђу њи ма да 
сти му ли ше Феј с не жном уме шно шћу та квом да Феј ни кад ни је мо гла да за ми сли. 

Џу ли је по ди гла по глед. „А за што?“
Феј гле да ту по, вр ти гла вом.
„По е зи ја, о то ме си при ча ла.“ Џу ли се сме ши, до ди ру је Феј по обра зу.
Феј па ли ци га ре ту на ве тру. „Јед но став но ми се ни кад ни је сви ђа ла. Су ви ше око-

ли ша ња. Чак и кад ми се сви ђа, она је ни шта ви ше до по сре дан на чин да се ка же очи-
глед но, та ко се чи ни.“

Џу ли се осме ху је. Из ме ђу пред њих зу ба има про ред. „Olé“, го во ри. „Али раз ми сли 
ка ко је са мо ве о ма, ве о ма ма ло нас опре мље но да се су о чи с очи глед ним.“

Феј се сме је. Ума че прст у во ду и цр та та бе лу с ре зул та ти ма у ва зду ху. Обе се сме ју. 
Је дан не пра ви лан та лас сна жно се раз би ја о жал. Фе ји ни пр сти има ју укус ди ма и со ли. 

Пет Сеј џак, Алекс Три бек и Берт Кон ви се де укруг, у пан та ло на ма и с опу ште ним 
кра ва та ма, у по слов ној са ли Мерв Гри фин ен тер тејн мен та, ују тро, и гле да ју ка се ту са 
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сним ком про шло го ди шње Свет ске се ри је, фи на ла беј збол ли ге. На џи нов ском екра ну 
у са ли, уда рач ма ша ни ско ба че ну лоп ту.

„То је би ло ни ско“, го во ри Три бек.
Берт Кон ви, чи ја се со чи ва на та па ју у рас тво ру, шки љи док гле да по но вље ни сни мак.
Три бек се ус пра вља у сто ли ци. „Име нуј те нај бо љег уда ра ча свих вре ме на кад су у 

пи та њу ни ске лоп те.“
„Џо Пе пи то ун“, Сеј џак го во ри без окле ва ња.
Три бек гле да у не ве ри ци. „Џо Пе пи то ун?“
„Ви ли Стар гел је био сја јан за ни ске лоп те“, го во ри Кон ви. Дру га дво ји ца га иг но ри шу.
„Ре џи Џек сон је био сја јан“, уму је Сеј џак.
„И да ље је“, го во ри Три бек док од сут но гле да сво је нок те.
Про фе си ја во ди те ља кви за омо гу ћа ва при лич но ла го дан жи вот. Свих пет не дељ них 

епи зо да мо гу се сни ми ти за је дан ду жи рад ни дан. Обич но јед на те шка не де ља ме-
сеч но је по треб на за рад у сту ди ју. Остат ком свог вре ме на во ди тељ сам рас по ла же. У 
рас по ре ду Бер та Кон ви ја сме њу ју се са ло ни ауто мо би ла, отва ра ња тр жних цен та ра 
и епи зо де „Бро да љу ба ви“, а он је мул ти ми ли о нер. Пет Сеј џак фе но ме нал но игра ре-
кет бол, ба ви се ба што ван ством и до пи сно учи тре ћи стра ни је зик. Алекс се, ме ђу ко-
ле га ма по знат као нај по све ће ни ји во ди тељ још од Би ла Ка ле на, мо же ви де ти го то во 
сва ко днев но у не ком де лу ком плек са MGE-а ка ко чи та, на ка шља ва се, до те ру је, бри не.

Уда рач по га ђа. Сеј џак ба ца ли мен ку со ка на екран. Три бек и Кон ви се сме ју.
Сеј џак гле да у Бер та Кон ви ја. „Ка ко онај зуб, Бер те?“
Кон ви је ва ша ка лу та пре ма усти ма. „Је л’ још та ман, Бер те?“
Три бек ди же по глед. „По там нео ти је зуб?“
Кон ви до ди ру је от кри ве ни оч њак. „При вре ме но. Већ бе ли.“ Мр шти се на Алек са 

Три бе ка. „Са мо не мој да ка жеш Мер ву за то.“
Три бек гле да уна о ко ло, као да же ли да ви ди ко ме се Кон ви обра ћа. „Ја? Овај ов де? 

Је ли ти ја ли чим на та кву осо бу?“
„Из гле даш као во ди тељ кви за.“
Три бек се ши ро ко осме ху је. „Ве ро ват но због мо јих са вр ше них, пре ле пих и бес пре-

кор них зу ба.“
„Ђу бре“, мр мља Кон ви.
Сеј џак им обо ји ци го во ри да спу сте лоп ту.

Ди на ми ка ве зе из ме ђу Феј Го дард и Џу ли Смит има тен ден ци ју, сма тра ју љу ди око 
њих, да се опи ре ја сној де фи ни ци ји. Феј има два де сет шест го ди на и ра ди ис тра жи ва-
ње у окви ру еки пе „ИЗА ЗО ВА!“ већ че тр де сет ме се ци. Џу ли има два де сет го ди на и 
усво ји те ље у Ла Хо ји и др жи по бед нич ко ме сто у „ИЗА ЗО ВУ!“ већ ви ше од се дам сто 
еми си ја, до ми нант них на тр жи шту. 

Пре че тр де сет ме се ци, мо гул про дук ци је кви зо ва, Мерв Гри фин, од лу чио је да из-
ву че из те ле ви зиј ског за бо ра ва по пу лар ни квиз „ИЗА ЗОВ!“ и да по ша ље у пен зи ју 
Ар та Фле мин га због во шта но ле пу шка стог, ве о ма ува же ног и го ре по ме ну тог по све-
ће ног Алек са Три бе ка, не ка да шњег ма не ке на ко ји се до ка зао у ин ду стри ји кви зо ва, 
во де ћи крат ко при ка зи ва не „Озбиљ не игра че“ код Ба ри са/NBC. Ди Го дард, ко ја је 
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пи са ла за та ко ста ре еми си је као што су „Исти на или по сле ди це“, и „По го ди пе сму“, 
ко ја је ра ди ла про мо ци ју/ди стри бу ци ју у „Лу дом џо ке ру“ и нај зад је про ду ци ра ла ко-
мер ци јал но не у бе дљи ви, али од кри ти ке хва ље ни „Гам бит“, MGE је ан га жо вао као 
но вог про ду цен та „ИЗА ЗО ВА!“. Пе ри од не при јат не на пе то сти усле дио је на кон Гри фи-
но ве од лу ке да име ну је Џе нет Лер нер Го дард – че тр де се то смо го ди шња ки њу, до бит-
ни цу две на гра де Клио из обла сти ре кла ми ра ња, али и же ну бив шег му жа Ди Го дард 
– за ре жи се ра об но вље ног кви за; и, у ства ри, Ди убе ђу ју да оста не тек кад из вр шни 
аси стент Мер ва Гри фи на лич но на зо ве Њу јорк, где Феј Го дард, ко ја је иза шла с ко ле џа 
Брин Мар 1982. с ди пло мом из би бли о те кар ства, ра ди на од ре ђе но у уред ни штву ча-
со пи са Пазл. Мер во ва де сна ру ка ну ди да Феј по ста не део еки пе „ИЗА ЗО ВА!“ као ис-
тра жи вач за ка те го ри је и пи та ња. 

Феј ра ди за сво ју мај ку.
Ле то 1985. Феј ра ди у еки пи „ИЗА ЗО ВА!“ мо жда већ че ти ри ме се ца кад јед на ти ха 

и нео бич но ле па де вој ка до ла зи пра во с ауто-пу та у пр ља вој тек сас јак ни, с ран цем и 
огла сом из Тај мса ко јим MGE тра жи так ми ча ре. Де вој ка го во ри да же ли у „ИЗА ЗОВ!“; 
ка жу јој да до бро ба ра та по да ци ма. Феј оба вља раз го вор с њом и оста је бла го за коп-
ка на. Де вој ка оства ру је со ли дан, али ни ма ло спек та ку ла ран ре зул тат на те сту оп штег 
зна ња CBE-а, чи ја кон крет на вер зи ја, ка ко се ис по ста вља, са др жи зна ча јан део пи та ња 
из зо о ло ги је. Џу ли Смит је два ула зи ме ђу уче сни ке ауди ци је.

У сни мље ном кру гу, у кон ку рен ци ји мр ког при пад ни ка тај ног брат ства Шрај нер 
из Ен си на и као гра не мр ша ве би бли о те кар ке из Ре дин га под сво дом пла ве пе ри ке, 
Џу ли од но си убе дљи ву по бе ду, али јој је про блем да раз го вет но го во ри у ми кро фон 
и има по те шко ћа с чуд ном и ка рак те ри стич ном обрат но шћу „ИЗА ЗО ВА!“ по ко јој во-
ди тељ „пи та“ од го во ром, а так ми чар да је од го ва ра ју ће пи та ње. Феј на ауди ци ји да је 
Џу ли оце ну три од пет. Обич но се по но во по зи ва ју они са че твор ка ма и пе ти ца ма. Али 
се Алек су Три бе ку, ко ји про во ди бар део сло бод ног вре ме на ухо де ћи ква ли фи ка ци је 
на ауди ци ји, до па да та де вој ка, чак и по што од би је ње гов по зив на ко лу у кан ти ни 
MGE-а; и Ди Го дард и Ма фи де Мот ода би ра ју Џу ли за по себ ну пре по ру ку ме ђу осам-
на ест дру гих кан ди да та на сним ку ауди ци је; а ни ко у еки пи јед ног кви за у на пе тој, 
по чет ној бор би за гле да ност до стој ну по што ва ња не ма ни шта про тив сет но ле пих 
мла дих так ми чар ки. Итд. Џу ли Смит по но во зо ву да по пу ни так ми чар ску ро та ци ју 
не где по чет ком сеп тем бра 1985.

Че тр де сет ше ста, сед ма, осма и де ве та епи зо да „ИЗА ЗО ВА!“ сни ма ју се 17. сеп тем-
бра. Го спо ђи ца Џу ли Смит из Лос Ан ђе ле са пр ви пут се по ја вљу је у че тр де сет ше стој 
епи зо ди. Ни ко ви ше не мо же ни да се се ти ко је био ак ту ел ни по бед ник у то вре ме.

Па лин дро ми, му зич ка астро ло ги ја, осам на е сти век, по зна ти Едвар ди, Би бли ја, исто-
ри ја мо де, ста ња ума, спор то ви без лоп те.

Џу ли во ди игру у обе рун де. Сва ко пи та ње. Ни ко ни кад то ни је ура дио, чак ни код 
Фле мин га. Дру го дво је так ми ча ра, осла бе ле и пре бле де ле, мо ра ју да из ве ду из сту ди ја. 
Џу ли осва ја 22 500 до ла ра, сва ку па ру ко ја је би ла у игри, за по ла са та. Не за ра ђу је ви ше 
у том пр вом окр ша ју са мо за то што уне зве ре ни Алекс Три бек об ја вљу је да је ула га ње 
у По след њем иза зо ву бес пред мет но, бу ду ћи да Џу ли Смит не ма ни ка кав под стрек да 
се кла ди осво је ним нов цем про тив так ми ча ра ко ји има ју 0 и -400 до ла ра по на о соб.
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Раз ро га че них очи ју са сме шком на ли цу Три бек ски да за ми шље ну ка пу до ле пред 
Џу ли на чи јем ли цу не ма ни ка квог из ра за док елек трич ни бон го буб ње ви до бу ју уз 
од јав ну шпи цу. 

Де сет ми ну та ка сни је Феј Го дард про на ла зи не ста лу Џу ли Смит у уда ље ном кут ку 
так ми чар ске свла чи о ни це. (Так ми ча ри ко ји ви ше пу та уче ству ју мо ра ју да се пре сву-
ку из ме ђу еми си ја, ка ко би до при не ли ства ра њу илу зи је да су се „вра ти ли су тра дан“.) 
Вре ме је за че тр де сет сед му епи зо ду „ИЗА ЗО ВА!“. Од бра на кру не и све то. Џу ли се ди 
и зу ри у свој лик у су ро вом шмин кер ском огле да лу уокви ре ном бле шта вим си ја ли ца-
ма, опу ште ног и без из ра жај ног ли ца. Те шко јој је да ре а гу је на сти му ла ци је. Феј мо ра 
да јој до не се мо кру кр пу, да јој об ја сни ка ко да се пре сву че и прак тич но да је од не се 
уз сте пе ни це на сни ма ње.

Феј је у ин же ње ро вој ка би ни и по ку ша ва да са оп шти мај ци ка ко сум ња да чуд на 
но ва по бед ни ца мо же да пре гу ра сни ма ње још јед не епи зо де, кад јој Џе нет Го дард 
мир но по ка зу је да обра ти па жњу на мо ни тор. Џу ли раз ва љу је че тр де сет сед му епи-
зо ду и рас ту ра је у па рам пар чад. Ис по ста вља се да је пра во име Леј ди Берд Џон сон 
би ло Кло ди ја. Про из ла зи да је град на Фло ри ди ко ји про из во ди ви ше ха ва на ци га ра 
не го це ла Ку ба Там па. Џу лин прст зло ста вља та стер. Ис па љу је од го ва ра ју ћа пи та ња 
на Алек со ве од го во ре пре не го што он чак успе да ста ви тач ку на сво је на зна ке. Та бла 
с пи та њи ма за пр ви круг је го то ва. Џе нет уба цу је ре кла ме. Џу ли се ди за сво јим сто ли-
ћем и зу ри у ути ша ну пу бли ку у сту ди ју. 

Феј и Ди по сма тра ју Џу ли док цр ве на све тла све тле, а Три бе ко во ли це ура ња у уста-
ље не бо ре про фе си о нал ног осме ха. Не што се де ша ва са Џу ли Смит кад цр ве на све тла 
за све тле. Јед но став но се не што де ша ва. Де вој ка ко ја је до би ла трој ку и зу ри без ика квог 
из ра за не ста је. Све кон кав но на тој осо би сад као да по ста је кон век сно. Ка ме ра се за-
др жа ва на њој. Као да је ки би цу је. Че сто се Џу ли по ја вљу је на екра ну док Три бек још 
чи та пи та ње. Ње но ли це, на екра ну, ода је нео бич но све тлу ца во UHF тре пе ре ње; њен 
из раз, бли ста во спо ко јан, оди ше не ка квом сје ди ње но шћу с по да ци ма на та бли.

Три бек на ме шта чвор на кра ва ти. Феј зна да он не што осе ћа, тај чуд ни, фо ку си ра-
ни флукс у то ку ко јим квиз иде. Пу бли ка у сту ди ју уз ди ше и ша пу ће док Џу ли да је ла-
тин ски на зив за обич ну рот кви цу.

„Ни ко не зна ла тин ски на зив за рот кви цу“, Феј го во ри Ди. „То је јед но од оних смр-
то но сних пи та ња ко је на мер но уба цим у сва ку еми си ју.“

Др жа ње дру га два так ми ча ра се по гор ша ва. Не ко из пу бли ке гла сно до зи ва Џу ли 
по име ну.

Три бек, ком пу бли ка ни кад пре ни је из ма кла из ру ку, по ста је све уне зве ре ни ји. 
Ко ри сти че тр де сет ску пих се кун ди да пре при ча отр ца ну анег до ту о не кој утак ми ци 
До џер са ко ју је гле дао с То мом Бро ко ом. Пу бли ка не стр пљи во не го ду је ка ко би се 
игра на ста ви ла.

„Имам лош пред о се ћај“, ша пу ће Феј. Ди је иг но ри ше, на ги ње се над мо ни тор.
Џе нет по ка зу је Алек су да је вре ме за па у зу. Оро шен од зно ја и за се њен, Алекс обе-

ћа ва Аме ри ци да ће се вра ти ти за трен, да је во љан да се ужи во рас пи та о ве ли чан-
стве ној го спо ђи ци Смит и још ве ли чан стве ни јим лич ним жр тва ма ко је је она мо ра ла 
под не ти да би упи ла то ли ко по да та ка та ко мла да.
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„ИЗА ЗОВ!“ ста је због ре кла ме за Три ски то ве кре ке ре. Феј и Ди с ужа сом зу ре у мо-
ни тор. Пу бли ка у сту ди ју је за бе зек ну та док се ли це Џу ли Смит сме жу ра ва као по гу-
жва на па пир на ма ра ми ца у џе пу. Џу ли по чи ње да пла че не мо. Су зе те ку низ ви о лин ске 
кљу че ве ње них обра за и ка пљу на ми кро фон, где због не чег ти хо ши ште. Џе нет је, у 
ка би ни, за те че на. Феј ша љу по ле де ну обло гу, али она не мо же да стиг не у сту дио на 
вре ме. Све тла бле ште. Аме ри ка гле да ка ко Џу ли Смит уби ја сва ко пи та ње на та бли 
Дво стру ки иза зов док јој се ли це и пла сти фи ци ра на јак на пре си ја ва ју од су за. Три бек, 
на јед ном и шпри цер ски хла дан, пра ви се да не при ме ћу је ни шта, иако ни кад не по-
ста вља (и ни кад у сто ти не епи зо да не по ста вља) ни јед но обе ћа но лич но пи та ње Џу ли 
Смит.

Игра се раз ви ја. Феј по сма тра но ву, тре ћу Џу ли ка ко да је тач на пи та ња из од го во-
ра у од го вор. Џу ли но ли це се су ши, ока ме њу је. Она гле да Три бе ка кроз кап ке су же не 
до ши ри не по се ко ти не од па пи ра. 

У По след њем иза зо ву, иако су про тив ни ци без пре би је не па ре, Џу ли хлад но од ба-
цу је Три бе ко ву при мед бу о бес пред мет но сти и ула же сво је пре о ста ле два де сет две 
и по хи ља де на чи ње ни цу да је пр ви от кри ве ни део пе кин шког чо ве ка био фраг мент 
до ње ви лич не ко сти у об ли ку за гра де. За вр ша ва са че тр де сет пет хи ља да до ла ра. 
Алекс се то бо же кла ња. Пу бли ка тап ше. Чу ју се бон го буб ње ви. А у за вр шном тре нут-
ку ко ји Феј Го дард за па жа, за бе ле же ном на бле шта вој све тлу ца вој фо то гра фи ји ко ја 
ви си из над ње ног же ле зног рад ног сто ла, Џу ли Смит, на те ле ви зи ји, мир но и све сно 
по ка зу је Алек су Три бе ку сред њак. Це ла на ци ја па да у транс. Те ле фон ске цен тра ле у 
MGE-у и NBC-у по чи њу дво днев не зве ке та ве сим фо ни је. Пет Сеј џак ша ље три ту це та 
ду го вра тих, цр ве них ру жа на Џу лин сто у гар де ро би. Гле да ност за по след њи сег мент 
„ИЗА ЗО ВА!“, епи зо де че тр де сет се дам, из но си пе де сет – у рав ни са Су пер бо у лом и 
атен та ти ма. Ово је 17. сеп тем бар 1985.

„Мо ја је оми ље на реч“, го во ри Алекс Три бек, „вла жност. То ми је оми ље на реч, 
на ро чи то кад се ко ри сти у ком би на ци ји с мо јом дру гом оми ље ном реч ју, узро ко ва ти.“ 
Гле да у док то ра. „Са мо да јем асо ци ја ци је. Је ли у ре ду ако са мо да јем асо ци ја ци је?“

Пси хи ја тар Алек са Три бе ка не го во ри ни шта.
„Сан“, го во ри Три бек. „Стал но са њам не ки сан у ко јем ја сто јим пред про зо ром ре-

сто ра на и гле дам ка ко ку вар окре ће па ла чин ке. Са мо што се ис по ста вља да то ни су 
па ла чин ке – већ ли ца. Гле дам не ког ти па ка ко у ку вар ској ка пи ло па ти цом окре ће 
ли ца.“

Пси хи ја тар од сво јих пр сти ју пра ви цр кве ни зво ник и про у ча ва га.
„Ми слим да сам јед но став но умо ран“, го во ри Три бек. „Ми слим да сам умо ран као 

пас. И да ље бри нем о свом осме ху. Да мо жда по ста је умо ран осмех. Што ни је при вла-
чан осмех, што је за бри ња ва ју ће с аспек та про фе си је.“ На ка шља ва се да про чи сти 
гр ло. „А ми слим да сам умо ран пре све га од те бри ге. Као не ко вр зи но ко ло осме ха.“

„Та де вој ка с ко јом ра диш“, го во ри док тор.
„А Кон ви ми је да нас от крио да му је дан зуб гу би бо ју“, Три бек го во ри. „Па ми ре ци 

да то слу ти на до бро, што не би?“
„Та так ми чар ка о ко јој стал но при чаш.“



123

„Из гу би ла је“, го во ри Три бек док тр ља хр бат но са. „Ју че је из гу би ла. Чи таш ли но-
ви не, икад? Из гу би ла је од ро ђе ног бра та, по што су Џе нет и Мер вов из вр шни уву кли 
по ре ме ће но ма ло ђу бре у квиз кроз на ме ште ну ауди ци ју за пет и та блу пре пу ну пи-
та ња о жи во ти ња ма.“

Пси хи ја тар мал ко ди же обр ве. Цр не су и за кри вље не, го то во спо је не.
„Чуд на је при ча иза то га“, го во ри Три бек, док на ме шта ши ро ко, све тло дуг ме ман-

же те да би на пло чи ца ма пла фо на на пра вио ли ни је од све тло сти с про зо ра ко је се 
од би ја ју од њих. „Са знао сам от при ли ке из че твр те ру ке, али опет. Ро ди те љи су на пу-
сти ли де цу, кад су би ла ма ла. Де вој чи цу и ње ног бра та, Лан та. За ми сли пр ва ка ко ји се 
зо ве Лант? Лант је био аути сти чан. Аути сти чан то ли ко да је ви ше био као лут ка у об-
ли ку де те та не го де те. Ма фи је ре кла да је Феј ре кла да га је де вој чи ца но си ла сву где 
као ко фер. Он да су нај зад ње га и де вој чи цу оста ви ли не где усред не ке не до ђи је. Ро-
ди те љи. Је зи во. Њу су усво ји ли, а брат је сме штен у не ку уста но ву. Др жав ну уста но ву. 
Тај без на де жно аути стич ни кли нац, ко ји је, ис по ста вља се, на па мет на у чио цео Ла пла-
сов во дич за чи ње ни це. Не ка ко су обо је би ли при ну ђе ни да то на у че на па мет, као де ца. 
А ја ми слио да је мо је де тињ ство би ло тру ло, чо ве че.“ Три бек вр ти гла вом. „Али ње га 
су за тво ри ли, а де вој чи цу су усво ји ли не ки љу ди из Ла Хо је ко ји ни су, ка ко сам ја ска-
пи рао, би ли баш ду ша од љу ди. По бе гла им је. До шла на квиз. Рас ту ри ла све. Би ла је 
по ште на и пра ви ор так и ни је да ла да јој ико ке ња. Ко ри сти ла је но вац од на гра да да 
пла ћа не за ми сли во ви со ке ра чу не ле че ња Лан то вог аути зма. Пре ба ци ла га је у не ку 
при ват ну бол ни цу у пу сти њи ко ја би тре ба ло да је спе ци ја ли зо ва на за не ка кво… из-
вла че ње љу ди из са мих се бе. У свет.“ Тре бек про чи шћа ва гр ло.

„И ваљ да су га до бро из ву кли“, го во ри, „бар то ли ко да мо же да го во ри. Иако и да-
ље кри је гла ву под ру ком кад год по ста не на пе то. Плус из гле да чуд но. А ипак до ла зи 
и из ба цу је њу по пла вом чи ње ни ца о зо о ло ги ји.“ Три бек се игра дуг ме том ман же те. „И 
не ма је ви ше.“

„Ре као си на прет ход ној на шој се си ји да ми слиш да је во лиш.“
„Она је ле збеј ка“, го во ри Три бек умор но. „Она је ле збеј ка је дан кроз је дан. Ми слим 

да је не ка од оних по ли тич ких ле збеј ки. Знаш ка кве су те? Те бе сне? Она гле да му шкар-
це као да су не ка бес при зор на мр ља у жи вом пре но су. Плус се спе тља ла с оном на шом 
ћур ком што во ди ис тра жи ва ње, а ако ми слиш да Фе де рал на ко ми си ја за ко му ни ка-
ци је ни је на ми ри са ла ту ма лу ве зу, имаш дру ги…“

„Дај ми сло бод ну асо ци ја ци ју“, на ре ђу је док тор.
„Сли ку као асо ци ја ци ју?“
„То је у ре ду.“
„По звао сам ту де вој ку на ка фу, или сок, пре мно го го ди на, на са мом по чет ку, у 

кан ти ну, а она ми је упу ти ла не ка кав је зив по глед ко ји узро ку је вла жност. Он да ми 
го во ри да ни кад не би мо гла да пи јуц ка ко фе ин с му шкар цем ко ји но си ди ги тал ни сат. 
У ма те ри ну, го во ри. По ка за ла ми је сред њак на на ци о нал ној те ле ви зи ји. Оши ша на је 
прак тич но до гла ве. По не кад из гле да као вам пир. Јед ном је, у так ми чар ској ка би ни 
– так ми чар ска ка би на је про сто ри ја у ко јој др жи мо све так ми ча ре за све епи зо де – 
јед ном је јед но све тло у ка би ни тре пе ри ло, то су она флу о ре сцент на све тла – а она је 
ре кла да је из ве де мо у бож ју ма тер из те ка би не, да од тог тре пе ра вог флу о ре сцент ног 
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све тла има осе ћај као да је усред ко шма ра. И је сте би ло не што ко шмар но у ве зи с тим 
све тлом, се ћам се. Као да је нео н имао пулс. Као крв. Сви у ка би ни су се унер во зи ли.“ 
Три бек гла ди бр ко ве. „Чуд на де вој ка. Не што је чуд но у ве зи с њом. Кад би се осмех ну-
ла, све би по ста ло све тли је, су ви ше из о штре но. Не ка ко ви ше не би би ло за бав но.“

„Во лим је, ми слим“, го во ри Три бек. „Зна шта се ра ди с чи ње ни ца ма. Кад је ви дим с 
од го во ром… По сто ји ли не што што се зо ве ин те лек ту ал но ми ло ва ње? Раз ми шљам о 
на ма за јед но: мо ра се раз два ја ју, зве зде си ја ју као ре флек то ри…“

„А та из ис тра жи ва ња с ко јом је у ве зи?“
„Са свим фи на де вој ка. Ода на, дру же љу би ва де вој ка. Не баш су ви ше би стра. По ма-

ло емо тив на. Има не ки од нос и ди вље ња и мр жње пре ма мај ци.“ Три бек раз ми шља. 
„Мо је ста но ви ште: Феј је она вр ста де вој ке што не пре ста но сур фу је на сво јим емо ци-
ја ма. Знаш? Не кон тро ли ше баш где је но се, али ни кад је ни не обо ре с да ске, још. 
Сур фер ка по пси хи. Али стра шно из гле да, за не ког та ко мла дог. Те цр не, бу ља ве, из-
бе че не очи. Са вр ше но окру гле и цр не. Не ве ро ват не гру ди, до ду ше.“

„Су ко би с мај ком?“
„Мај ка Феј Го дард је је дан ве о ма на пет из вр шни про ду цент. Про во ди и те ка ко 

пре ви ше вре ме на оп сед ну та ти ме што ни је оп сед ну та чи ње ни цом да нам ре жи ју ра-
ди же на ње ног бив шег му жа.“

„Ре жи сер ка?“
„Џе нет Лер нер Го дард. Нај го ри ре ди тељ с ко јим сам икад ра дио. Ди је мр зи. Џе нет 

во ли да уба цу је Ди бу би це у гла ву; гла ву ко ја је, као што је по зна то, углав ном пу на џи-
на. Џе нет во ли да оста вља ма ле, сит не под сет ни ке на Ди и ног бив шег у ње ном по штан-
ском сан ду че ту у кан це ла ри ји. Ста ре ра чу не, шна ле за кра ва ту. Пра ви јој збр ку у гла-
ви. Ди по ста не то ли ко оп сед ну та да се пот пу но оду зме. Ско ро да ви ше не мо же ни да 
функ ци о ни ше на по слу.“

„Ка кву сли ку имаш као асо ци ја ци ју на ту осо бу?“
„Знаш оне нај мо дер ни је пу шке, где је ме ха ни зам ни ша ње ња да ле ко сло же ни ји од 

ме ха ни зма оки да ња? Ди је та ква. Бо же, ко ли ко се бри нем да мо жда не кад не по ста нем 
та кав.“

Пси хи ја тар ми сли да су ура ди ли све што су мо гли за да нас. Ис пра ћа Три бе ка.
„И ствар но во лим реч на пир ли та ти“, го во ри Три бек.

Тих пр вих не де ља је се ни 1985, пу бли ка ко ја је све број ни ја са сва ким Нил се но вим 
ме ре њем реј тин га уоча ва све га две обла сти ко је су са мо по тен ци јал но сла ба так ми-
чар ска тач ка го спо ђи це Џу ли Смит из Лос Ан ђе ле са. Пр ва се ти че жи во ти ња. Џу ли 
јед но став но не уме да од го во ри на пи та ња о жи во ти ња ма. У ње ном че твр том на сту пу, 
ка те го ри је у Дво стру ком иза зо ву об у хва та ју тор ба ре и зо о ло шке пе сме и је дан апо-
те кар фо то граф ског пам ће ња из Ве ству да му чи Џу ли све до По след њег иза зо ва пре 
не го што га она рас ту ри дрч ним уло гом на број ци пе ла Еве Бра ун.

У ње ној пе тој епи зо ди (и ко ја би, пре ма јав но об ја вље ним пра ви ли ма кви за, тре-
ба ло да бу де ње на по след ња – ако по бе ди, за вр ши ће уче шће као пе то стру ки по бед-
ник), Џу ли има окр шај са спек та ку лар но де бе лим по шта ром из Бер кли ја ко ји твр ди 
да је је дан од осни ва ча ка ли фор ниј ског огран ка Мен се. Тре ћи так ми чар је не у ра сте-
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нич на (али пре ле па – Алекс не пре ста но по пра вља кра ва ту) сте но граф ки ња из Фу лер-
то на ко ја оп се сив но бри ше усне ру ка вом блу зе. Сте но граф ки ња бр зо до ла зи до не га-
тив ног зби ра и по ста је хи сте рич но нер во зна то ком дру ге па у зе за ре кла ме по што ју 
је пре ве ја ни, осве то љу би ви и ша пу та ви по штар убе дио да ће мо ра ти да пла ти „ИЗА-
ЗО ВУ!“ де вет сто до ла ра ми ну са да би јој до зво ли ли да на пу сти сту дио. Феј из ле ће 
на по ље за вре ме пре ки да; она же на као да не мо же да се сми ри. Уне зве ре но гле да 
пре ма из ла зи ма док Феј тр чи ван по зор ни це, а цр ве на све тла све тле.

Зво но озна ча ва по че так Дво стру ког иза зо ва. Џу ли, ко ја из бе га ва по глед пу бли ке, 
по чи ње ма ло да за стај ку је пре не го што од го во ри Алек су. Пру жа им при ли ку. Са мо је 
по штар ко ри сти. Џу ли оста је у вођ ству ис пред ње га. Феј по сма тра сте но граф ки њу, 
ко ја очи глед но оста је при бра на са мо не из мер ном сна гом во ље. По штар се при бли-
жа ва Џу ли. Џу ли из ра жа ва га ђе ње на ли цу и пре у зи ма та блу на не ко ли ко ми ну та, све 
до по след њег од го во ра, ан тич ки Рим за хи ља ду: пи сац де ла De Ora to re ког је по гу био 
Ок та ви је 43. го ди не п. н. е. Џу лин прст леб ди из над та сте ра; гле да у сте но граф ки њу. 
По шта ре ве очи су за тво ре не у по тра зи за по дат ком. Сте но граф ки њи на гла ва се ди же 
бр зо. Уне зве ре но гле да Џу ли, при ти ска та стер и го во ри: Ко је Ту ли је. На ста је мук. Три-
бек гле да у сво ју кар ти цу с од го во ром. Вр ти гла вом. Сте но граф ки ња иде на -1 900 
до ла ра и као да до жи вља ва не што на лик бла жем епи леп тич ном на па ду.

Феј по сма тра ка ко сад Џу ли Смит при ти ска та стер и ша пу ће у ми кро фон да је, ма-
да је Алекс не сум њи во тра жио пи та ње Ко је Ци це рон, за пра во из ве сни Мар ко Ту ли је 
Ци це рон, 106–43. п. н. е., био по знат под раз ли чи тим име ни ма Ци це рон и Ту ли је. Баш 
као што је Ав гу сто во ма ње по зна то име Ок та ви је, ис ти че она, по ка зу ју ћи на кар ти цу 
у во ди те ље вој ру ци. Три бек гле да у кар ти цу. Феј ју ри у про сто ри ју с ре кви зи ти ма. 
Ве ћа ње тра је све га не ко ли ко се кун ди. Сте но граф ки ња до би ја по хва ле и но вац. Иза-
шав ши из емо ци о нал не цр ве не зо не, гр ли Џу ли пред ка ме ра ма. По штар гла ди ре ве ре. 
Џу ли се осме ху је ве ли чан стве ним осме хом. Алекс, ге не рал но дир нут, де кла му је крат-
ко о ду ху по ште ног так ми че ња ко јем је с по но сом да нас при су ство вао. По след њи 
иза зов до но си Џу ли но пот пу но рас ту ра ње по шта ра, чи ји је ути сак да је пр ву књи жев-
ност у Ин ди ји пи сао Ки плинг. Ова епи зо да има реј тинг ше зде сет пет. Ско ро ни ко не 
при ме ћу је ка ко Џу ли и сте но граф ки ња раз ме њу ју бро је ве те ле фо на док бон го буб-
ње ви уда ра ју. Феј до би ја лек ци ју од Ма фи де Мот о не про це њи вом зна ча ју ис тра жи-
ва ња свих мо гу ћих пи та ња на да ти од го вор. Сли ка на ко јој Џу ли при ти ска та стер да 
би ко ри го ва ла во ди те ља до спе ва у ру бри ку „Лич ност не де ље“ у Њу зви ку.

Те но ћи из вр шна се кре та ри ца са зи ва хи тан са ста нак свих за по сле них о по ли ти ци 
ку ће. Нај ве ћи умо ви MGE-а раз ме њу ју ми шље ња. Алекс и Феј су по зва ни да при су-
ству ју. Феј по зи ва при зе мље да на ру чи ка фу, ко лу и Мер во ву спе ци јал ну ки се лу во ду.

Гри фин мр мља чо ве ку ко ји му је де сна ру ка. Тај има бли ста во ли це и цр ни ту пе. 
Чо век кли ма гла вом, уста је:

„Не мо же мо је пу сти ти да оде. Су ви ше је до бра. Су ви ше је сек си. Она је по ста ла цео 
квиз. По гле дај те ове ци фре.“ Мла ти ци фра ма.

„Ипак, пра ви ла“, го во ри ре жи сер ка. „Пет епи зо да, по ву че се не по ра же на, вра ти се 
за Тур нир по бед ни ка у апри лу. Го ди шњи до га ђај. Тра ди ци ја. Арт Фле минг. Да бу де мо 
фер пре ма свим так ми ча ри ма. У не ку ру ку, пи та ње ети ке.“
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Гри фин ша пу ће бли ста вом чо ве ку на ухо. По но во тај уста је.
„Шу шке“, го во ри бли ста ви ди рек тор ре жи сер ки. „Де вој ка је ча роб на. Ци фре не 

ла жу. Ови из Три ски та су по ну ди ли да удво стру че це ну ре кла ма од три де сет се кун ди, 
док год је она ту.“ На усти ма му је осмех, али не и у очи ма, ви ди Феј. „Изеш га, Џе нет, 
мо гли би смо ово на зва ти Џу ли ја Смит шоу и да нам и да ље ка пље ло ва.“

„Џу ли“, го во ри Феј.
„На рав но.“
Гри фин ша пу ће свом чо ве ку.
„Тре ба ли Мерв да по ми ње да ће мо због овог сви до би ти зна чај не под сти ца је у 

ви ду ве ће пла те и бе не фи ци ја?“, го во ри бли ста ви чо век док окре ће при ве сак на са ту. 
„Ово је при ли ка да по ста не мо хе ро ји на ше ин ду стри је. Хе ро и не. MGE Ка ме лот. Ви, сви 
ви, ви те зо ви.“ Гле да око ло. „По вла чим реч. Кра љи це. Ама зон ке шо у би зни са.“

„Од реј тин га ше зде сет се не од у ста је без бор бе“, го во ри Ди, ко ја се ди по ред Феј и 
пи јуц ка не што што Феј пре ви ше под се ћа на во ду. Ре жи сер ка ша пу ће не што на ухо 
Ма фи де Мот.

На ста је мук. Гри фин се ди же и ста је по ред свог чо ве ка. „Ви део сам ка се те и оду ше-
вљен сам ка ко ни кад ни сам био оду ше вљен. Она је као не ки објек тив, као фил тер оне 
огром не нео р га ни зо ва не си ле ко ју не ки у овом по слу цео жи вот по ку ша ва ју да ло ци-
ра ју и фо ку си ра ју.“ Ово Мерв Гри фин го во ри. По гле ди очи ју око сто ла су спу ште ни. 
„Шта је та си ла?“, пи та Мерв ти хо. Гле да око ло. Он и ње гов чо век се да ју.

Алекс од ла зи до вра та да осло бо ди за ди ха ног по трч ка до не се ног осве же ња. 
Гри фин ша пу ће и бли ста ви чо век уста је. „Мерв је ми шље ња да је та си ла, да ме, 

го спо до, спо соб ност чи ње ни ца да на ди ђу сво ја уну тра шња чи ње нич на огра ни че ња 
и по ста ну, са ме по се би, зна че ње, осе ћа ње. Та де вој ка не са мо да је бе ма му чи ње ни-
ца ма. Та де вој ка да је сми сао три ви јал но сти. Чи ни је људ ском, не чим што има моћ да 
пре на гла си емо ци је, да при зо ве, иза зо ве, про чи сти. Она да је кви зу исто вре ме но и 
очи тост и та јан стве ност за ко је смо се ми у по слу оти ма ли, де це ни ја ма. Не ку вр сту 
так ми чар ске гла ве, ср ца, пе тље, пр ста на та сте ру. Она је, или мо же то да по ста не, ин-
кар на ци ја кви за. Она је ми сте ри ја.“

„Шта, као не ки култ?“, Алекс Три бек пи та док отва ра ли мен ку га зи ра ног со ка др-
же ћи је по да ље од се бе.

Мерв Гри фин упу ћу је хла дан по глед Три бе ку.
Ли це Мер во вог чо ве ка се оза ру је. „Ви диш онај про зор?“, ка же. „Та мо ба ца мо пра-

ви ла. Кроз про зор.“ До ди ру је нос. „Да ли са ве стан за ба вљач за др жа ва – а ту ка жем 
раз ми сли о свим зна че њи ма ’за др жа ва ња’, ту“ – гле да у Џе нет – „ми слим да ли се сле-
по др жи пра ви ла због њих са мих кад упра во циљ и свр ха и за ми сао тих пра ви ла уше-
та с ули це у ср ца свих Три ски то вих по тро ша ча у сло бод ном све ту?“ 

„Мо гло би се ре ћи да не“, го во ри Ди јет ко.
Чо век: „Слу шај те сад бом бу. Она оста је док је не ски ну. Не мо же мо и не ће мо јој 

пру жа ти ни ка кву по моћ пред ка ме ра ма. Иза ка ме ра до би ће све што пот па да под Мер-
во ву де фи ни ци ју ра зум ног. До го во ри ће мо се да нам ма ло иза ђе у су срет, да по пу сти 
ма ло с од го во ри ма кад јој то стра те ги ја до пу шта, да пру жи при ли ку и дру гим игра чи-
ма. Ре ћи ће мо јој да хо ће мо да јој иза ђе мо у су срет. Де Мот нам је јед на шар га ре па.“
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Ма фи де Мот бри ше уста сал ве том из кан ти не. „Ја сам шар га ре па?“
„Ако нам де вој ка иза ђе у су срет, он да ти, Де Мот, ти по чи њеш да по ма жеш клин ки 

да скло ни сво ју за ра ду од по ре ске. Ре ћи ћеш јој да ће мо јој ми скло ни ти па ре у MGE-у. 
Пре ба ци ће мо је из ка те го ри је се дам де сет у не ку ти па два де сет. Ка пи раш? Мо ра да 
нам иза ђе у су срет с та квом шар га ре пом.“ 

„Она ша ље сав свој но вац у бол ни цу у ко јој јој ле жи брат“, Феј го во ри ти хо, по ред 
сво је мај ке.

„У бол ни цу?“ пи та Мерв Гри фин. „Ко ју бол ни цу?“ 
Феј гле да у Гри фи на. „Ме ни је са мо ре кла да јој је брат у Ари зо ни у не кој бол ни ци 

за то што не мо же да се сна ђе ме ђу све том.“
„Ме ђу све том?“, пи та Гри фин. Гле да у свог чо ве ка.
Гри фи нов чо век па жљи во до ди ру је пе ри ку, гле да у Ма фи. „По гле дај то, Де Мот“, 

го во ри. „То са хо спи та ли зо ва ним бра том. Ако је до бро за пу бли ци тет, гле дај да до ђе 
до пу бли ке. Од ву ци њу не где са стра не. Ре ци јој ка кав је план. Ре ци јој за пра ви ла и 
про зор. Ре ци јој да ће би ти ов де док год мо же да из др жи.“ Зна чај на па у за. „Ре ци јој да 
би Мерв мо жда да оде на ру чак с њом, у не ком тре нут ку.“

Ма фи гле да Феј. „У ре ду.“
Мерв Гри фин ба ца по глед на сат. Сви уста ју истог мо мен та. Па пи ри шу шка ју.
„Ди“, го во ри Мерв са свог ме ста док од сут но ди ра оч њак. „Оста ни те на крат ко ти и 

тво ја ћер ка, мо лим те.“

Ај да хо, нов чи ћи, Фран соа Три фо, све ци за штит ни ци, исто ри ја кок те ла, жи во ти ње, 
зим ски спор то ви, 1879, Фран цу ска ре во лу ци ја, бо та нич ке пе сме, Тал муд, ко шту ња ве 
гриц ка ли це.

Је дан так ми чар је у еми си ји две ста осам де сет се дам, 4. де цем бра 1986, ти неј џер 
сав у ак на ма и упа лих гру ди у из бле де лој ма ји ци с прин том Мо цар та; пред ка ме ра ма 
твр ди да је ре ви ди рао за пад ни со лар ни ка лен дар у пот пун изо мор фи зам с атом ским 
са то ви ма у аме рич ком Би роу за ме ре ње вре ме на у Ва шинг то ну. Пом но мо три Џу ли. 
Би ло шта или све што осво ји, ка же, ићи ће на оства ре ње сна ње го вог оца. Ис по ста вља 
се да је сан оца ба ња, иза њи хо ве ку ће у Окру гу Оринџ, са по јед ним сло ном не пре-
ста но за по сле ним с обе стра не ба ње, ко ји из ба цу је мла зо ве во де.

„Бо же, ка ко сам умо ран“, Алекс ин то ни ра за Феј пре ко ли мен ке и па пир не ма ра-
ми це у тре ћој па у зи за ре кла ме. По ред Алек са, Феј ви ди Џу ли, за сво јим сто ли ћем, 
ка ко гле да пу бли ку у сту ди ју. Љу ди у пу бли ци жу де за ње ном па жњом.

Де ча ко ве на де о сло но ви ма рас пр шу ју се у По след њем иза зо ву. Он кре шта во твр-
ди да ислам ска сед ми ца не од ре ђу је ни ка кав по се бан са бат.

„Пе так“, ша пу ће Џу ли.
Алекс да је знак за бон го буб ње ве и тра жи од пу бли ке да раз мо три чи ње ни цу ка ко 

ста нов ни ци Ка ли фор ни је из гле да ни кад (ни кад, на гла ша ва) не гле да ју ка ис то ку.

„Са мо чи ње ни це о бра ту ко ји не мо же да жи ви ме ђу све том, са мо то хо ћу“, го во ри 
Мерв Гри фин док по ти ску је за нок ти це спа ја ли цом. Ди ис пу шта ти хе зву ке при стан ка.



128

„Ма ли је аути сти чан“, го во ри Феј. „Ни је ми баш ја сно шта ће ти по да ци о по ре ме-
ће ној осо би.“

Мерв на ста вља да се обра ћа Ди. „Шта му тач но фа ли? Да ли по сто је раз ли чи ти сте-
пе ни аути зма? Мо же ли да го во ри? Ка кве су му прог но зе? Да ли би иза звао па тос? Да 
ли пре ви ше ли чи на де вој ку? И итд.“

„По треб ни су нам сви по да ци о бра ту Сми то ве“, по на вља бле шта во ли це Мер во вог 
чо ве ка.

„За што?“
Ди гле да пра зну ча шу ко ју др жи у ру ци.
„По тен ци јал но пи та ње је сте“, мр мља Мерв, „мо же ли брат да чи ни с по да ци ма оно 

што она чи ни с по да ци ма.“ Пре ба цу је спа ја ли цу у ле ву ру ку. „Да ли чи ње ни ца да он 
има, ка ко је то Феј ов де ре кла, про бле ма да се сна ђе ме ђу све том, за јед но са са свим 
из ве сно им пре сив ном ге не ти ком, под ра зу ме ва“, осме ху је се, „још ви ши ста тус ми сте-
ри је? Ин кар на ци ја кви за?“ Об ра ђу је за нок ти цу. „Мо же ли да ра ди то што она ра ди?“

„За ми сли те те мо гућ но сти“, го во ри бли ста ви чо век. „Це лу ствар по сма тра мо да-
ле ко уна пред. Не ка вр ста кли мак са, је л’ та ко? Ан ти го на, као. Ако ће она не кад ис па сти, 
он да хо ће мо да је из ба ци не ко с истим аду том. Ску па хо спи та ли за ци ја бра та о не се-
бич ном тро шку се стре је већ сјај на ствар за пу бли ци тет.“

„Је ли он ми сте ри ја, то хо ћу да знам“, го во ри Мерв.
„Он је аути сти чан“, го во ри Феј и зу ри ис ко ла че но. „То зна чи да по ку ша ва ју да га 

на у че да бар го во ри раз го вет но. Ка ко да не до би је кон вул зи је сва ки пут кад га не ко 
по гле да. Ти ми слиш да га мо жда из ве деш пред ка ме ре?“

Мер вов чо век сто ји на там ном про зо ру кан це ла ри је. „За ми сли те да не пот кре пљу-
је мо ту ми сте ри ју са мо у ве зи с овом јед ном де вој ком, то Мерв же ли. Ми сте ри ју свих 
чи ње ни ца, та ми сте ри ја ство ри ла је не ка кву ан тич ку, он тич ку са мо не пре ста ност. При-
ча мо о то ме да фа кат пот кре пљу је осе ћа ње, упра во пу тем про ме не ко ја не у мит но 
пра ти сва ко осе ћа ње, Феј.“

„Раз ми шља мо о не пре ста но сти, о то ме раз ми шља мо“, го во ри Мерв. „Сви у Три ски-
ту су за, кад је то у пи та њу.“

Ди и но др жа ње је све го ре док сто је та мо.
„За пам ти те, да ме“, го во ри Мер вов чо век по ред про зо ра. „Или сте део со лу ци је или 

сте део та ло га.“ Гро хо том се сме је. Гри фин се лу па по ко ле ну.

Де вет ме се ци ка сни је Феј се вра ћа у кан це ла ри ју Гри фи но вог чо ве ка. Чо век има 
дру га чи ју фри зу ру. Го во ри:

„Ре ћи ћу ти две ства ри, Феј. Ка жем Фе де рал на ко ми си ја за ко му ни ка ци је, и ка жем 
одво је ни ста но ви. Не тре ба нам по на вљам ни „с“ од скан да ла. Не тре ба нам фр ка са 
скан да лом ти па ’пи та ње за ше зде сет че ти ри хи ља де до ла ра’. Је сам ли у пра ву? За то 
ти ка жем Ф. К. К. и одво је не гај бе.

„До бро оба вљаш ис тра жи ва ња, Феј. Ти си на ше бла го ов де. Лич но сам чуо Мер ва 
ка ко ко ри сти реч бла го уз тво је име.“ 

„Не да јем јој ни ка кве од го во ре“, го во ри Феј. Чо век енер гич но кли ма гла вом.
Феј гле да чо ве ка. „Не тре ба ју јој.“



129

„Са мо ти ка жем да наш пр љав веш оста не ме ђу на ма“, го во ри бли ста ви чо век. „Бла-
го или не. За то ти ка жем за др жи свој див ни стан у ста клу, о ко јем ми сви при ча ју.“

Те пр ве го ди не, гле да ност бла го опа да, као што то обич но би ва. Уста љу је се на не-
ве ро ват на. МГЕ усит ња ва сво је ак ци је три пу та за де вет ме се ци. Алекс ку пу је то ли ко 
скуп ауто мо бил да стра ху је да га уоп ште во зи. Иде ауто бу сом на по сао. Ди и го спо ђа 
за ду же на за иди от сти чу имо ви ну у ка њо ни ма. Феј про у ча ва план штед ње за пен зи ју 
уз по моћ Ма фи де Мот. Џу ли се се ли у бун га лов у Бер бан ку, на ста вља да жи ви на во ћу 
и се мен ка ма и све ша ље на кон пла ћа ња ми ни мал ног и ума ње ног по ре за у Пси хи ја-
триј ску бол ни цу Па ло Верд у Ту со ну. Од би ја на слов ни цу Пи пла. Феј об ја шња ва осо ба-
ма из Пи пла да је Џу ли у су шти ни по ву че на осо ба.

Ства ри бр зо до ла зе до тач ке кад Џу ли не мо же да иза ђе на по ље, а да се не ка ко не ма-
ски ра. Феј јој по ма же да иза бе ре бр ко ве и об ја шња ва јој да не ко ри сти пре ви ше леп ка.

Про у ча ва ње по да та ка о пла ну ле те ња на Ме ђу на род ном аеро дро му у Лос Ан ђе-
ле су ре зул ти ра сце на ри јом по ко јем се бли ста ви чо век Мер ва Гри фи на, ре жи сер ка 
„ИЗА ЗО ВА!“ Џе нет Го дард и г. Мел Го дард, за ду жен за пра те ћа пра ва у Скрин џем су, 
укр ца ва ју у но ви пај пер-каб бли ста вог чо ве ка 17. сеп тем бра 1987, по под не, ле те без 
ста ја ња у Ту сон у Ари зо ни и ужи ва ју у тро днев ном бо рав ку ме ђу ле те ћим мра ви ма, 
цр ним па у ко ви ма, не за ми сли вом са о бра ћа ју и не ко ли ко жар ких, кар бо ни зи ра них 
лет њих мон су на.

Го спо ђи цу Смит је на кон 700 и ви ше по бе да си ноћ ски нуо с тро на из ве сни „го спо дин 
Лант“ из Ари зо не, мла дић чи ја на ви ка да по кри ва ру ком гла ву у кључ ним тре ну ци ма 
ни ма ло не ума њу је вир ту о зност с ко јом је ба ра тао та сте ром и та блом ко ји су, го ди на ма, 
би ли у вла сни штву пр ва ки ње. 

– Чла нак, Ва ра је ти, 13. март 1988.

ШТА ЧЕ КА ГО СПО ЂИ ЦУ СМИТ? 

– На слов, Ва ра је ти, 13. март 1988.

У Лос Ан ђе ле су је да нас у под не 1987. ствар но вру ће. По штар у по штар ским крат-
ким пан та ло на ма и ву не ним до ко ле ни ца ма се ди и ру ча у цр ној утро би отво ре ног 
по штан ског сан ду че та. Ва здух тре пе ри из над ас фал та као го ри во. Сун ча не на о ча ре 
ја шу сва ко ли це на ви ди ку.

Феј и Џу ли хо да ју по за пад ном Ел-Еју. Феј но си ку па ћи ко стим и гу ме не ја пан ке. 
Ја пан ке јој шкри пу ћу и шљап ка ју.

„Шта си ра ди ла?“, го во ри Феј. „Шта си ра ди ла пре не го што си ви де ла наш оглас?“
„Је дан про фе сор пси хо ло ги је на Уни вер зи те ту Ка ли фор ни ја у Ел-Еју те сти рао је 

лу че ње људ ске пљу вач ке у од но су на раз ли чи те на дра жа је. Би ла сам про фе си о нал ни 
пред мет ис тра жи ва ња.“

„Би ла си про фе си о нал ни лу чи тељ пљу вач ке?“
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„Ис пла ти ло ми се, Феј. Има ла сам се дам на ест го ди на. Мо ра ла сам да сто пи рам из 
Ла Хо је. Ни сам има ла па ра, ни сам има ла сме штај. Је ла сам се мен ке.“

„Шта, као, он за зво ни звон це том или мах не чо ко ла дом да ви ди хо ћеш ли ба ла ви ти?“
Џу ли се сме је, рет ких зу ба, с бр ко ви ма и сун ча ним на о ча ри ма и крат ком оштром 

ко сом скри ве ном под са фа ри ше шир. „Не баш.“
„Не го шта, он да?“
Фе ји не ја пан ке шкри пу ћу и шљап ка ју.
„Па пу че ти зву че као секс“, Џу ли го во ри.

„Не мој те да ми сли те да про ђе ије дан дан“, го во ри пре ка ље ни тр го вац при руч ном 
ли те ра ту ром П. Крег Лант у кан це ла ри ји оног мо гу ла про дук ци је кви зо ва ко ји сту ди-
о зно гле да до ле, ру ку је пла стич ним ди ском, по ку ша ва да уба ци ку гли цу у уста клов на.

Ди Го дард и Ма фи де Мот се де у кан це ла ри ји Ди Го дард, ода кле се пру жа по глед 
на ауто-пут, да нас, у под не, у кли ма ти зо ва ном про сто ру, с бо кал че том мар ти ни ја, гле-
да ју „Пот пу но но ве тек вен ча не“. 

„Вре ме је за ’Пот пу но но ве тек вен ча не’!“, го во ри те ле ви зи ја.
„Ло ша еми си ја“, го во ри Ди. „Ту са мо по ни жа ва ју тек вен ча не. Низ при зем них ге го ва.“
„Ме ни се до па да ова еми си ја“, го во ри Ма фи и до хва та бо кал че ко је се хла ди ис пред 

кли ма-уре ђа ја.  „Љу ди су са ми кри ви ако до зво ле да их Боб Ју банкс осра мо ти у днев-
ном тер ми ну те ле ви зи је с на ци о нал ном фре квен ци јом да би до би ли су ши ли цу или 
мо тор не сан ке.“ 

„Јеф ти на еми си ја. Мел је јед ном ус пе ла да им ба ци по глед на књи ге. Ствар но… 
ствар но ци ци ја шки про је кат.“ Ди вр ти кри шку ли му на.

Гла ва Бо ба Ју банк са ис пу ња ва екран.
„По бо гу, по гле дај ко ли ка је гла ва овом ти пу.“
„Ма да де лу је мла до ли ко“, му дру је Ма фи. „Као да уоп ште не ста ри. Да ми је зна ти 

ка ко му то успе ва.“
„Ме њао је ду шу за ли це. Обо жа ва бле шта ва се чи ва. При но си жр тве мрач ним го-

спо да ри ма за рад свог ли ца.“
Ма фи гле да Ди.
„Спе ци јал на ве ли ка на гра да са мо за вас“, го во ри те ле ви зи ја.
Ди се на ги ње на пред. „По гле дај му са мо гла ву. Че ло јед но став но до ми ни ра це лим 

ка дром. Мо ра да ко ри сте не ки по се бан објек тив.“
„Ме ни се не ка ко до па да. Не ка ко је за ба ван.“
„Ме ни је са мо дра го да је он у те ле ви зо ру, а ја из ван те ле ви зо ра, и што мо гу да га 

ис кљу чим кад год по же лим.“
Ма фи ди же пи ће на спрам про зо ра и гле да га. „И на рав но ни кад не ле жиш буд на у 

мра ку и раз ми шљаш о мо гућ но сти да је обр ну то.“
Ди укр шта гле жње ве под сто ли цом. „Дра го де те, ми смо у овом по слу упра во да 

би смо се по бри ну ле да то не бу де мо гућ ност.“
Обе се сме ју.
„Ма да, чу јеш раз не при че“, Ма фи го во ри. „О уса мље ним или не ка ко уне сре ће ним 

љу ди ма ко ји ма је те ле ви зи ја све што има ју цео жи вот и ка ко ста ре, те ле ви зи ја им по-
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ста је сав емо ци о нал ни свет, она је све што има ју, и на из ве стан на чин им по ста је је ди-
ни на чин да се де фи ни шу као ег зи стен ти, са за себ ним иден ти те том, то што су из ван 
те ле ви зо ра, а све дру го уну тар те ле ви зо ра.“ От пи ја.

„Оста ни те с на ма“, го во ри те ле ви зи ја.
„И он да чу јеш ка ко сва ко ма ло не ко од њих не ка ко до спе на те ле ви зи ју. Слу чај но“, 

го во ри Ма фи.
„На ђу се у ка дру ма се на не кој утак ми ци или их на ули ци пи та ју о ка квом ре фе рен-

ду му или не што слич но, и он да иду ку ћи и за ва ле се пред те ле ви зор, и на јед ном гле-
да ју и они су у те ле ви зо ру.“ Ма фи ди же на о ча ре уз нос. „И по не кад чу јеш ка ко од ле пе 
због то га, по не кад.“

„Тре ба ло би да по сто ји не ко по себ но оси гу ра ње за то или та ко не што“, го во ри Ди 
док звец ка ле дом у бо кал че ту. 

„Мо жда је то до бра иде ја.“
Ди гле да око ло. „Је си ли ви де ла вер мут ов де не где?“

Џу ли и Феј хо да ју по ред шту ко ва не ку ће бо је пеп то-би змо ла, ле ка за сто мак. VW 
ком би из ла зи уна зад из дво ри шта. Пе ва ви со ке но те ту жне пе сме фол ксва ге на уба че-
ног у ри кверц. Феј бри ше че ло ру ком. Осе ћа се вла жно и ле пљи во, као не што вру ће 
у пла стич ној ке си.

„Али он да не знам шта да им ка жем“, она го во ри.
„Ако си у ве зи са же ном то не зна чи ауто мат ски да си ле збеј ка“, го во ри Џу ли.
„Али ни сам ни Ма ри Озмонд, ипак.“
Џу ли се сме је. „Тај ћеш крст мо ра ти да но сиш.“ Узи ма Феј за ру ку.
Џу ли и Феј мно го ше та ју. Феј се од ве зе до Џу ли и по ма же јој да се ма ски ра. Џу ли 

но си бр ко ве и ше шир, бер му де, ха вај ску ко шу љу и ни кон. 
„Са мо шта ако је сам ле збеј ка?“, Феј пи та. Гле да ма ло де те ко је от по за ди ша ком ме-

то дич но уда ра у бу ти ну бла го ли ког оца док отац ку пу је сла до лед од улич ног про дав-
ца. „Ми слим, шта ако је сам ле збеј ка и љу ди ме пи та ју за што сам ле збеј ка?“ Феј пу шта 
Џу ли ну ру ку да смак не зној с гор ње усне. „Шта да ка жем ако ме пи та ју?“

„Оче ку јеш да ће те мно го љу ди пи та ти за тво је сек су ал но опре де ље ње?“, Џу ли пи-
та. „Или се се ки раш због не ких од ре ђе них љу ди?“

Феј ни шта не го во ри.
Џу ли је гле да. „Не мо гу да ве ру јем да те је уоп ште бри га.“
„Мо жда и је сте. Те бе се баш и не ти че због ка квих се пи та ња ја се ки рам. Ти си раз-

лог због ко јег сам ја мо жда ле збеј ка; са мо ми ре ци шта да им ка жем.“
Џу ли сле же ра ме ни ма. „Ре ци шта год же лиш.“ Стал но мо ра да по пра вља бр ко ве, 

због вру ћи не. „Ре ци да је ле збеј ство јед но став но је дан вид од го во ра на Дру гост. Ре ци 
да је сав сми сао љу ба ви у по ку ша ју да за ву чеш пр сте у ру пе на ма ски љу бав ни це или 
љу бав ни ка. Да не ка ко згра биш ту ма ску, а ко га бри га ка ко ћеш то учи ни ти.“

„Не же лим да слу шам о те о ри ја ма ма ски, Џу ли“, го во ри Феј. „Же лим да чу јем шта 
би за пра во тре ба ло да ка жем љу ди ма.“

„За што ми јед но став но не ка жеш због ко јих се љу ди то ли ко се ки раш.“
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Феј не го во ри ни шта. По ред њих про ла зи не ки ве о ма кру пан чо век, ли ца цр ве ног 
као од ре зак, у но вим ка у бој ка ма, с ве ли ком ли ме ном зве здом за ка че ном за ре вер 
по слов ног оде ла.

Џу ли по чи ње да се сме је.
„Не смеј се“, го во ри Феј.
Хо да ју без ре чи. Не бо је ве дро и да ле ко се рас про сти ре. Си ја вла сти тим сун цем, 

ста кла стим као ко лоњ ска во да.
Џу ли се осме ху је за се бе, под ше ши ром. Осмех јој је хла дан. „Знаш шта је за бав но, 

ако хо ћеш да се за ба виш“, го во ри, „да из ми шљаш об ја шње ња. Дај љу ди ма раз ло ге ако 
же ле раз ло ге. Шта год же лиш. Из ми сли раз ло ге. Из не на ди ћеш се – што је раз лог не-
ве ро ват ни ји, то ће љу ди би ти за до вољ ни ји.“

„То је за бав но?“
„Га ран ту јем ти да је за бав ни је не го да се је деш од бри ге због све га то га.“
„Џу ли?“, го во ри Феј од јед ном. „Шта ако из гу биш, не кад? Оста је мо ли у ве зи? Или 

на ша ве за за ви си од кви за?“
Же на у фро ти ру упу ћу је Џу ли без о бра зан по глед.
Џу ли гле да у стра ну, под ше ши ром.
„Ево ти је дан пред лог“, го во ри. „Ако те љу ди пи та ју, мо жеш им ре ћи ово. За љу бљу-

јеш се до уши ју у му шкар ца ко ји ти го во ри да је и он за љу бљен у те бе до уши ју. Ста-
ри ји је. Ва жан је у по слов ном све ту. Сва му се пре да јеш. Он од ла зи у Фран цу ску, ва жним 
по слом. Не да ти да идеш с њим. Че каш да ни ма, а он ти се не ја вља. Зо веш га у Фран-
цу ску, а жен ски глас ти го во ри „ха ло“ на фран цу ском и чу јеш ње гов елек трич ни бри јач 
у по за ди ни. Два да на ка сни је до би јаш на бр зи ну на пи са ну раз глед ни цу из Фран цу ске 
ко ју ти је по слао пр вог да на кад је сти гао. На њој пи ше: ’При ро да је ов де. Во лео бих 
да си пре ле па.’ Пре да јеш се ле збеј ству, од бо ла.“

Феј гле да об лу стра ну Џу ли ног ли ца, ду бин ску оп ну са вр ше ног бе лог гро жђа. 
Џу ли го во ри: „Ре ци им да је тај чо век ко ји ти је сло мио ср це бр зо у твом се ћа њу 

по при мио осо би не по ли тич ке ка ри ка ту ре: огром на гла ва, сит но те ло, све не ла ска ве 
осо би не пре у ве ли ча не.“

„Мо гу им ре ћи да ми сви му шкар ци сад та ко из гле да ју где год да их ви дим.“
„Ис при чај им ово. Упо знаш мом ка, на свом ко ле џу на Ис то ку. По пу ла ран је и леп и 

из над све га – а то те нај ви ше при вла чи – крај ње озби љан мо мак. Мо мак ко ји иде у 
би бли о те ку и из најм љу је при ме рак Гре јо ве ана то ми је, ис тра жу је тач ну ло ка ци ју и 
не у ро ло ги ју жен ског кли то ри са – јед но став но, убе ђе на си, да би умео да те за до во љи. 
Игра се с тво јим кли то ри сом, це лим тво јим те лом, као да сви ра не ки фи ни ин стру мент. 
Од ле пљу јеш за њим у пот пу но сти. Од же сти не ва ше љу ба ви на ста је, мо гло би се ре ћи, 
ор ган ска си ту а ци ја: те ло не мо же да хо да без но гу; но ге не мо гу да хо да ју без те ла. Он 
по ста је тво је те ло.“

„Али уско ро му до са ди мо је те ло.“
„Не, он по ста је оп сед нут тво јим те лом. Ус по ста вља кон тро лу над тво јим до жи вља-

јем соп стве ног те ла. Те ра те на ди је ту, или да се уде бљаш. Те ра те да ве жбаш. Над гле-
да кад се ши шаш, кад ме њаш из глед. Тво је те ло не мо же ни да мрд не без ње га. По ста-
јеш ми ши ћа ва, од ве жба ња. Оде ћа ти је све ужа. Он оп цр та ва тво је кон ту ре ка ко се 
ме ња ју на ве ли ким ли сто ви ма ме сар ског па пи ра и ка чи их у сво ју со бу као не ку ево-
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лу ци о ну про гре си ју. Тво ји при ја те љи ми сле да си пу кла. Оста јеш без ијед ног при ја те-
ља. Он те је упо знао са свим сво јим при ја те љи ма. На те рао те је да се по ла ко окре ћеш 
кад те је пред ста вљао да би те они ви де ли из сва ког мо гу ћег угла.“

„Уби ја ме у по јам.“
„Не, лу да си од сре ће. Али по сто ји са мо де лић те бе, у од ре ђе ном тре нут ку осе ћаш 

се нај пот пу ни је.“
„Те ра ме да ди жем те го ве док ме по сма тра. Има те го ве у сво јој со би.“
„Тво ја љу бав“, го во ри Џу ли, „по ти че из тво је не пот пу но сти, али те и сво ди на још 

је дан про те тич ки до да так, ска ме њен Ме ду зи ним по гле дом ње го ве по тре бе.“
„Ре кла сам ти да ми не тре ба ју ни ка кве ап страк ци је у ве зи с овим“, го во ри Феј не-

стр пљи во.
Џу ли хо да, без ре чи, с на го ве шта јем усред сре ђе не на мр ште но сти. Феј ви ди ве ли-

ког леп ти ра ка ко не зграп но уда ра у за там ње ни про зор ду ге ли му зи не. Ли му зи на сто-
ји на се ма фо ру. Леп тир сад па да с про зо ра. Бес циљ но кли зи ка ас фал ту и оста је да 
ле жи та мо, све тао.

„Те ра те да ди жеш те го ве, у ње го вој со би, но ћу, док он се ди и гле да“, Џу ли го во ри 
ти хо. „Вр ло бр зо ди жеш те го ве го ла док он те он гле да из сто ли це. По ста је ти не при-
јат но. Пр ви пут осе ћаш у усти ма не ка кво по ни же ње. По ни же ње има укус ча ја. То се 
по на вља из но ћи у ноћ. У усти ма ти је укус ча ја кад он нај зад поч не да из ла зи на по ље, 
до про зо ра, с дру ге стра не про зо ра, да те гле да ка ко го ла ди жеш те го ве.“

„Од врат но се осе ћам кад ме гле да кроз про зор.“
„Плус, нај зад, ње го ви при ја те љи. Ис по ста вља се да по чи ње но ћу да зо ве све сво је 

при ја те ље да те с њим гле да ју кроз про зор док ди жеш те го ве. Успе ваш да пре по знаш 
кон ту ре свих ли ца ње го вих при ја те ља. Ви диш их кроз вла сти ти од раз на цр ном ста клу. 
Та ли ца су уко че на од оду ше вље ња. Та ли ца те под се ћа ју на из ду бље на ли ца на бун-
де ва ма. Док гле даш, ви диш ка ко јед но ли це пла зи је зик и њим до ди ру је про зор. Не 
ви диш да ли је то је зик див ног, озбиљ ног мом ка или не.“

„Пре да јем се ле збеј ству, од бо ла.“
„Ма да га и да ље во лиш.“
Фе ји не ја пан ке шљап ка ју. Бри ше че ло и раз ми шља. 
„За љу бље на сам у ти па и ве ри мо се и по чи њем да идем код ње го вих на ве че ру. 

Јед не но ћи по ста вљам сто и чу јем ка ко му отац у днев ној со би кроз смех го во ри да је 
ка зна за би га ми ју то што имаш две же не. И тип се сме је, та ко ђе.“

Про дав ни ца елек трон ских уре ђа ја пар ки ра се по ред њих. Феј ви ди ре кла му иза 
ве ли ког из ло га, као од раз у при зми му ви ног ока од три де се так те ле ви зо ра. Алан Ал-
да др жи про из вод из ме ђу пал ца и ка жи пр ста. Осме ху је му се.

„За љу бље на си у чо ве ка“, го во ри Џу ли, „ко ји упор но твр ди да мо же да те во ли са-
мо кад сто јиш тач но на сре ди ни со бе у ко јој се на ла зиш.“

Пет Сеј џак са ди зе ле ну са ла ту у сво јој ба шти у дво ри шту ку ће у Бел Еру. Берт Кон-
ви се укр ца ва у свој лир џет и ле ти на Са лон камп ку ћа у Ин ди ја на по ли су.

„Сан“, го во ри Алекс Три бек док то ру из ви је не обр ве. „Че сто са њам сан у ко јем сто-
јим и сме шим се из над ка те дре на не ком бр да шцу усред по ља. То по ље, буј но зе ле но 
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и под де те ли ном, пре пу но је зе че ва. Се де и гле да ју ме. Има си гур но не ко ли ко ми ли о на 
зе че ва на том по љу. Сви се де и гле да ју ме. Не ки од њих спу шта ју гла ви це да па су де-
те ли ну. Али не ски да ју по глед с ме не. Се де и гле да ју ме, ми ли он зе ка, и ја гле дам њих.“

„Стри ко“, го во ри Па три ша („Пе ти-Џо“) Смит-Ти ли-Лант, ста ме на и по ку ње ног ли ца 
за ка сом ре сто ра на Хо ли деј ин у Хо ли деј ину, на ме ђу др жав ном ауто-пу ту 70, Ашта-
бју ла, Оха јо: „Стри ко стри ко стри ко стри ко.“

„Не“, го во ри Феј. „Упо зна јем чо ве ка у пар ку. Обо је хо да мо. Чо век има ма лу ку цу, 
нај сла ђу и нај леп шу ку цу ко ју сам икад ви де ла. Ку ца је на ма лом по во цу. Кад се упо-
знам са чо ве ком, ку ца та ко сна жно ма ше ре пом да из гу би рав но те жу она ко ма ла. 
Чо век ме пу шта да се играм с ку цом. Че шем је по сто ма ку, а она ми ли же ру ку. Чо век 
је по нео ру чак у кор пи за пик ник. Про во ди мо цео дан у пар ку, с ку цом. До ве че ри сам 
за љу бље на до уши ју у чо ве ка с ку цом. Про во дим ноћ с њим. Пу штам га у се бе. За љу-
бље на сам. Сва ки пут кад за жму рим, по чи њем да ви ђам тог чо ве ка и ту ку цу.

„Имам са ста нак с тим чо ве ком у пар ку не ко ли ко да на ка сни је. Овог пу та има дру гу 
ку цу са со бом, још јед ну див ну ку цу ко ја ма ше ре пом и ли же ми ру ку, и ње го ву ру ку. 
Чо век го во ри да је то брат пр ве ку це.“

„О, Феј.“
„Е, али на ста вља се, ја се на ла зим с чо ве ком у пар ку, он има дру гу ку цу сва ког пу та, 

и он је та ко то пао и пун љу ба ви и па жње и пре ма ме ни и пре ма ку ца ма да сам уско ро 
за љу бље на до уши ју. За љу бље на сам до уши ју тог ју тра кад пра тим чо ве ка до ње го вог 
по сла, са мо да бих га из не на ди ла, знаш оно, ђус и дан ско пе ци во, и пра тим га и от кри вам 
да он за пра во ра ди на ис пи ти ва њу ко зме тич ких про из во да и из во ди екс пе ри мен те на 
ку ца ма, и уби ја их, и се ци ра их, и да пре не го што спро ве де екс пе ри мент на њи ма, он 
од во ди сва ку ку цу у парк, ше та је, и ко ри сти див не ку це да при ву че же не, ко је за во ди.“

„То ли ко си уту че на и зга ђе на да по ста јеш ле збеј ка“, го во ри Џу ли.

Пет Сеј џак за ма ло рас ту ра Алек са Три бе ка у три пар ти је ре кет бо ла за ре дом. У 
свла чи о ни ци ре кре а ци о ног клу ба Три бек екс пе ри мен ти ше с по лу винд зор чво ром и 
че сти та Сеј џа ку на об но вље ном уго во ру и по на вља да се на да да не ма љут ње у по-
гле ду оне зе за ли це са зна ком за апла уз, ви ше. Сеј џак го во ри да је то са свим за бо ра вио 
и на зи ва Три бе ка љу ди ном; он да иде ма ло лу па ња пе шки ри ма и уоп ште дру гар ства.

„По треб но ми је да ми по ја сниш ди на ми ку од но са из ме ђу Феј Го дард и Џу ли Смит“, 
го во ри Мерв Гри фин свом бли ста вом из вр шном. Ње гов чо век сто ји по ред кан це ла-
риј ског про зо ра и по сма тра ауто мо би ле ка ко про ла зе Хо ли вуд ским ауто-пу тем, на 
сун цу. Ауто мо би ли се пре си ја ва ју.

„За де си ло се да ти и тво ја мај ка иде те у би о скоп“, Феј го во ри. Она и Џу ли сто је и 
бри шу се у сен ци тен де ко жар ске рад ње. „Ти си де те. Филм је На след ник ле ти гу ме, 
Ди зни јев. Тра је ско ро це ло по под не.“ Она ску пља ко су на по тиљ ку и по ди же је. „Кад 
се филм за вр ши и ти и мај ка иза ђе те на по ље, на тро то а ру, на све тлу, мај ци по пу шта ју 
жив ци. Би ле тар мо ра да је сми ру је, то ли ко је хи сте рич на. Чу па сво ју пре ле пу ко су 
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ко јој си се од у век ди ви ла и же ле ла да и ти имаш та кву. Пот пу но је хи сте рич на. Ис по-
ста вља се да се не ки му шка рац у би о ско пу иза вас играо с мај чи ном ко сом цео филм. 
Ла сцив но јој је до ди ри вао ко су. Она се пре стра ви ла и згро зи ла, али ни је пу сти ла ни 
глас, све вре ме, ваљ да из стра ха да ћеш ти, де те, от кри ти да ти не по зна ти му шка рац 
ла сцив но до ди ру је мај ку. Жив ци јој по пу шта ју на тро то а ру. Муж мо ра да до ђе. Го ди ну 
да на пи је ан ти де пре си ве. По том пи је.

„Го ди на ма ка сни је је муж, твој очух, оста вља због дру ге же не. Та же на има исто 
по ре кло, иста за ни ма ња за ка ри је ру и уоп ште исти из глед као тво ја мај ка. Тво ја мај ка 
по ста је оп сед ну та ма лим раз ли ка ма, ма ко је да су, из ме ђу се бе и те же не због ко јих је 
твој очух оста вио њу и иза брао ту же ну. Пи је. Та же на скри ва осе ћа ња, као не си гур но 
гов но од људ ског би ћа што и је сте, та ко што се обла чи што је мо гу ће слич ни је тво јој 
мај ци, оста вља сит не успо ме не на твог очу ха у мај чи но сан ду че, фар ба ко су у исту 
ни јан су цр ве не као и тво ја мај ка. Сви ра ди те у ис тој ма лој, али за стра шу ју ће моћ ној 
ин ду стри ји. Ра ди се о ма лој и под лој и кла у стро фо бич ној ма ло број ној за јед ни ци, где 
ни ко не мо же да по бег не од си ту а ци ја у ко ји ма је сам се би ско чио у сто мак. Об у зи ма 
те кон фу зи ја. Сре ћеш јед ну ве о ма по себ ну и за бав ну и ту жну и је дин стве ну осо бу.“

„Ки ша у Шпа ни ји“, ре жи сер ка Џе нет Го дард го во ри огром ном адо ле сцен ту то ли ко 
го ја зном, бле дом и од сут ном да ли чи на Сне шка Бе ли ћа. „Мо раш да ка жеш ’Ки ша у 
Шпа ни ји’, а да не пре кри ваш ру ком гла ву.

„За ми сли да је игра“, го во ри она.

Исти на је да, те ве че ри пре не го што брат Џу ли Смит по бе ди Џу ли Смит у ње ном се-
дам сто че тр де сет пр вом уче шћу у „ИЗА ЗО ВУ!“, Феј го во ри Џу ли шта су чо век Мер ва Гри-
фи на и ре жи сер ка ура ди ли. Те две же не сто је об у че не пред Фе ји ним ста кле ним зи дом и 
гле да ју ка ко да ле ке пла ни не по ста ју чо ко лад ни по љуп ци у на ра ста ју ћем си сте му сен ки. 

Феј го во ри Џу ли да је то за то што сви из MGE-а га је та ко ве ли ко по што ва ње и ди-
вље ње пре ма Џу ли да же ле да има ју пот пу ну кон тро лу над из бо ром ње не за ме не. Да 
је MGE-у Џу ли ми сте ри ја ин кар на ци је кви за, и да су за по сле ни ра зу мљи во вољ ни да 
ура де го то во би ло шта што је мо гу ће у на ди да ће одр жа ти ту сна гу ми сте ри је и ин-
кар на ци је то ком не у мит не про ме не, гу бит ка. Он да го во ри да је то чи сто из ли за но 
по слов но про се ра ва ње, то што је упра во ре кла. 

Џу ли пи та Феј за што јој Феј ни је ра ни је ре кла шта ће се до го ди ти.
Феј пи та Џу ли за што Џу ли ша ље сав нео по ре зо ва ни до би так бра то вом док то ру, а 

не ће да раз го ва ра с бра том.
Џу ли ни је та ко ја пла че.
Џу ли пи та да ли ће би ти пи та ња о жи во ти ња ма су тра.
Би ће ве о ма мно го пи та ња о жи во ти ња ма су тра. Ре жи сер ка је лич но ода бра ла су-

тра шње ка те го ри је и од го во ре. Феј је при вре ме но пре ме ште на да по ма же де ко ра тер-
ки сце не да по пра ви ло ше осве тље но „З“ у огром ном сцен ском ло гоу „ИЗА ЗОВ!“.

Феј пи та за што Џу ли во ли да из ми шља раз ло ге због ко јих је ле збеј ка. Она ми сли 
да је Џу ли у ства ри ле збеј ка за то што мр зи жи во ти ње, не ка ко. Феј го во ри да не раз у ме. 
Пла че, ис пред ста кле ног зи да. 

Џу ли ста вља ша ку на чи сто ста кло.
Феј пи та Џу ли да ли брат мо же да по бе ди Џу ли.
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Џу ли го во ри да не ма шан се да је брат по бе ди и да ду бо ко у ти ши ни свог би ћа брат 
то зна. Џу ли го во ри да ће увек зна ти сва ку чи ње ни цу ко ју њен брат зна, плус још јед ну.

Кроз про зор шмин кер ни це Феј ви ди си ву па сту од обла ка ка ко пре ла зи пре ко сун-
ца. Си ћу шне фле ке од ки ше су на ма лом про зо ру.

Феј го во ри шмин кер ки да ће она на ста ви ти. Џу ли је у сто ли ци за шмин ка ње, у про-
лећ ној блу зи и из бле де лој па муч ној сук њи, и сан да ла ма. Но ге су јој пре кр ште не, ко са 
пе ном диг ну та у јеж фри зу ру. По глед ње них мир них и све тлих очи ју без трач ка до са де 
у се би при ко ван је за тач ку тик ис под вла сти те бра де у осве тље ном огле да лу. Ве о ма 
ма ли, љу ба зан осмех за Феј.

„Ка сниш, во лим те“, Феј ша пу ће.
На но си под ло гу.
„Ево ти је дан“, Џу ли го во ри.
Феј ута па иви цу под ло ге у ме ке шу пљи не под Џу ли ном ви ли цом.
„Ево ти је дан“, го во ри Џу ли. „Да имаш у ре зер ви. Кад те баш за тек ну. Про гу та ће га 

док треп неш.“
„Не ће те ски ну ти. Су ви ше је пре пла шен чак и да сто ји. Мо ра ла сам да га пре ко ра-

чим кад сам до ла зи ла ова мо.“
Џу ли од ма ху је гла вом. „Ре ци им да ти је би ло осам го ди на. Брат ти је био нем и 

имао пет го ди на. Ре ци им да се тво јој мај ци ли це по ку њи ло од умо ра, да је пр во од 
му шка ра ца, а он да и са ма од се бе по ру жне ла. Да јој је ли це тек та ко би ло по ку ње но 
од љу ба ви пре ма не за ин те ре со ва ном не мом му шкар цу ко ји те је оста вио да за у век 
ди раш др во по ред пу та. Ре ци им ка ко те је мај ка оста ви ла по ред по ља су ве тра ве. 
Ре ци им да су то по ље и не бо и ауто-пут би ли бо је пр ља вог ве ша. Ре ци им да си до-
ди ри ва ла стуб цео дан, тво ја ша ка и бле до бе ла ша ка по ре ме ће ног де тен це та, и че ка-
ла не што што се увек вра ћа ло, сва ки пут, ра ни је.“

Феј на но си пу дер.
„Ре ци им да је ту би ла и кра ва.“ Џу ли гу та. „Би ла је у по љу, бли зу ме ста где си ти 

др жа ла огра ду. Ре ци им да је кра ва ста ја ла ту цео дан, пре жи ва ла не што што је још 
дав но про гу та ла и гле да ла те. Ре ци им ка ко на кра ви ном ли цу ни је би ло ни ка квог из-
ра за. Ка ко је ту ста ја ла цео дан, гле да ла те ве ли ким ли цем на ко јем ни је би ло из ра за.“ 
Џу ли ди ше. „Ка ко ти се од ње ско ро ври шта ло. Ве тар зву чи као ври сак. Сто јиш та мо и 
до ди ру јеш др во цео дан с де те том ко је је оте ло тво ре ње ти ши не. Ко је мо же, знаш, да 
сто ји ту за у век, да че ка је ди ни ауто за ко ји зна и ни кад не осе ти по тре бу да раз у ме. 
Кра ва те по сма тра, сто ји, исто као што по сма тра би ло шта дру го.“

Кр пи ца ски да ви шак пу де ра. Упи јач ко ји Феј др жи упи ја Џу лин кар мин. 
„Ре ци им да, чак и сад, не под но сиш жи во ти ње, за то што ли ца жи во ти ња не ма ју 

ни ка кав из раз. Ни на зна ку из ра за. Ре ци им да по гле да ју, да ствар но по гле да ју, у ли це 
не ке жи во ти ње, не кад.“

Феј про вла чи не жан афро че шаљ кроз Џу ли ну вла жну, по диг ну ту ко су. 
Џу ли гле да Феј у огле да лу оиви че ном си ја ли ца ма. „Он да им ре ци да па жљи во по-

гле да ју ли ца му шка ра ца. Ре ци им да сто је пот пу но мир но, не ко вре ме, и да гле да ју у 
ли це му шкар ца. На ли цу му шкар ца не ма ни че га. Да гле да ју па жљи во. Ре ци им да гле-
да ју. И то не шта та ли ца ра де – му шка ли ца ни кад не ми ру ју – она су као ан те не. Али 
та ли ца са мо про ла зе кроз раз ли чи те кон фи гу ра ци је без лич но сти.“
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Феј тра жи Џу ли не очи у огле да лу.
Џу ли го во ри: „Ре ци им да не ма ру па за тво је пр сте у ма ска ма му шка ра ца. Ре ци им ка ко 

си икад мо гла чак и да се на даш да ћеш во ле ти не што за шта не мо жеш да се за ка чиш.“
Џу ли окре ће сто ли цу за шмин ка ње и ди же по глед пре ма Феј. „Е тад те ја во лим, ако 

те во лим“, ша пу ће, док спу шта прст пре ко обра за под бе лим пу де ром по ку ша ва ју ћи 
да пра ти ис ко ше ну ли ни ју бе лог на Фе ји ном ли цу. „Кад ти се ли це по кре не у не ки из-
раз. По ку шај да гле даш из се бе, дру га чи је, сва ког пу та. Ре ци љу ди ма да знаш да ти је 
ли це нај ма ње ле по кад ми ру је.“

Пр сти су јој на Фе ји ном ли цу. Феј за тва ра очи да са кри је су зе. Кад их отво ри, Џу ли је 
и да ље гле да. Сме је се пре див ним осме хом. Да ле ко ви ше од два де сет. Узи ма Феј за ру ке.

„Јед ном си ме пи та ла ка ко ми пе сме до но се ин фор ма ци је“, го во ри. Го то во ша па том 
– ми кро фон ским гла сом. „И пи та ла си ме да ли ми, нас две, за ви си мо од кви за, чак 
на ша ве за. Ду шо?“ – ста вља јој прст под бра ду и по ди же ли це – „Се ћаш се? Се ћаш се 
оке а на? На шег оке а на у зо ру, ко ји смо во ле ле? Во ле ле смо га за то што је био као ми, 
Феј. Тај оке ан је био очи гле дан. Гле да ле смо у не што очи глед но, све вре ме.“ Шти па јој 
бра да ви цу, су ви ше не жно да би Феј чак и осе ти ла. „Оке а ни су оке а ни са мо кад се кре-
ћу“, ша пу ће Џу ли. „Та ла си су ти ко ји не да ју оке а ни ма да по ста ну ве о ма ве ли ке ба ре. 
Оке а ни су са мо сво ји та ла си. И сва ки та лас у оке а ну ће се ко нач но сре сти с оним че му 
иде у су срет, и раз би ти. Све у шта смо гле да ле, све вре ме кад си пи та ла, би ло је очи-
глед но. Би ло је очи глед но и пе сма јер то смо би ле ми. Та ко са гле дај ства ри, Феј. Тво је 
ро ђе но ли це, по кре ће се у из раз. Та лас, раз би ја се о сте ну, од у ста је од свог об лич ја 
ге стом ко ји из ра жа ва то об лич је. Ви диш?“

Ни је на пла жи Феј пи та ла ка ква им је бу дућ ност. Већ у Лос Ан ђе ле су. А шта је с оним 
из не над ним та ла сом ко ји је сти гао пра во ни от ку да и раз био се?

Џу ли гле да Феј. „Ви диш?“
Фе ји не очи су отво ре не. Ши ре се. „Не до па да ти се мо је ли це кад ми ру је?“

Сце на је бе би пла ва. Огром ни ло го „ИЗА ЗОВ!“ је спу штен. „Е“ треп ће па ра ли зо ва ним 
флу о ре сцент ним треп та јем. Џу ли окре ће гла ву од бо ле сног сло ва. Алекс има цвет за 
ре ве ром. Име на тро је так ми ча ра по ја вљу ју се ис пи са на пи са ним сло ви ма ис пред њи-
хо вих сто ло ва. Алекс ша ље Џу ли тра ди ци о нал ни по љу бац. Пет Сеј џак ди же па лац 
пре ма Феј с дру ге стра не би не. Ге сти ку ли ра. Феј гле да иза за ве се и ви ди ко ру ба на не 
на све тло пла вом те пи ху, па жљи во на ме ште ну на тра ком обе ле же ну ста зу ко јом Алекс 
сва ки дан иде од свог пул та до та бле с од го во ри ма. Ди Го дард и Ма фи де Мот и бли-
ста ви чо век Мер ва Гри фи на по ви ја ју се над мо ни то ри ма у ре жи сер ској ка би ни. Џе нет 
Го дард по де ша ва ка дар бле дог, зде па стог мом ка под ко јим се не ви ди ње гов ма ли сто. 
Тре ћи так ми чар, у сре ди ни, по ма ло ди ра шмин ку на се би. Феј осе ћа ми рис пу де ра. 
По сма тра Сеј џа ка ка ко тр ља ру ке. Цр ве на све тла си ја ју. Алекс по ди же ру ке у знак по-
здра ва. На ру ци не но си ди ги тал ни сат.

Ре жи сер ка, у сво јој ка би ни, са слу ша ли ца ма, го во ри не што ка ме ри број два.
Џу ли и пу бли ка се ме ђу соб но гле да ју.

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




