
ВИМ ВЕН ДЕРС У ТЕК СА СУ
Вим Вен дерс је ла га но во зио глав ном ули цом Ку пе ра, ма лог гра да на се ве ро и сто-

ку Тек са са. Ка да је угле дао нат пис Old Spurs Bar, за у ста вио је свој рен ти ра ни бју ик ле-
са бр и у цр ну гла ву пар кинг ау то ма та уба цио две ко ва ни це од 25 цен ти. 

Бар ни је мно го за гле дао, ви део их је мно го у по след њих не ко ли ко ме се ци ко ли ко 
је лу тао Тек са сом. Крај ма лог шан ка у об ли ку сло ва L би ла су са мо два го ста: до угла 
шан ка, на кра ћој стра ни, се део је ста рац и пио ба двај зер, а на кра ју ду же стра не шан ка, 
ле во, пет-шест сто ли ца да ље, се део је мла дић ис пред ко јег је би ла зе ле на фла ша. Вим 
Вен дер је сео на сто ли цу уз де сни угао, јед на пра зна сто ли ца га је де ли ла од стар ца.

– Шта мо гу да учи ним за те бе ? – љу ба зно је упи тао ко но бар.
– Ба двај зер – од го во рио је Вим Вен дерс.
Кад је от пио два-три гу тља ја пи ва и ви део шта све има да се ви ди у ма лом ба ру, 

Вим Вен дерс је упи тао мла ди ћа за дру гим кра јем шан ка, ко ји је не жно гле дао фла шу 
St. Pa u li Girl:

– Да ли је до бро то не мач ко пи во?
Мла дић је на тре ну так са мо ма ло окре нуо гла ву уде сно пре ма стран цу и, не гле-

да ју ћи пре ма оно ме што га је уз не ми рио сво јим пи та њем, ма ло клим нуо гла вом и 
треп нуо.

Бар мен је са бла гим сме шком по гле дао мла ди ћа.
– То је мој не ћак Ле ри – ре као је ста рац, ко ји је се део де сно од Ви ма Вен дер са – он 

је ди ни у овом ба ру, а ваљ да и овом гра ду пи је то пи во.
– Ја сам Сем, а овај љу ба зни го спо дин, ко ји слу жи пи ће, зо ве се Џеф. 
– Дра го ми је го спо до, ја сам Вим.
– Ти си стра нац? – упи тао је ста рац.
– Да, ја сам Не мац. 
– Чу јеш, Ле ри, го спо дин је Не мац. Из Не мач ке?
– Да, из Не мач ке.
– Да ле ко си од ку ће. Шта те је, при ја те љу, на ве ло у ову на шу се лен дру?
– Кре нуо сам у Па риз. Гле дам ло ка ци је за сни ма ње но вог фил ма.
– Фил ма? Зар и Нем ци пра ве та сра ња? Ја сам ми слио да то ра де са мо на ши у Хо-

ли ву ду... Нем ци су ми ви ше она ко за ма ши не, ин же њер ство... Да ли знаш шта је то 
be ef jerky и smo kie sticks?

– Знам. Про бао сам. Ни је ло ше.
– Ја већ де це ни ја ма ра дим у ком па ни ји ко ја то про из во ди. Има мо три не мач ке ма-

ши не. Се ку, ме љу ме со, па ку ју. Не ква ре се. Ове на ше, аме рич ке, хо ће да се по ква ре. 
Не мач ке, не. 

– Зар не би тре ба ло да си ти у пен зи ји?
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– Ме ни је се дам де сет и осам го ди на. Ра дим од сво је пет на е сте. Ме њао сам ком па-
ни је и гра до ве, и др жа ве, и же не. Нај ду же сам у ме сној ин ду стри ји. А што се ти че пен-
зи је, ех, увек има не ких ра чу на. Пла ти ово, пла ти оно. Хај де још ово... И та ко, про ђо ше 
го ди не. Ми слим да ћу да из др жим још две го ди не, па он да, ако бу де жи во та, идем у 
пен зи ју.

– А не ћак?
– Ле ри ра ди са мном. Са да му је два де сет и три, са ше сна ест го ди на је на пу стио 

шко лу. Ни је му ишла. Школ ски са вет ник ми је ре као да је бо ље да ма ли не гу би вре ме 
у шко ли. До бар је рад ник, слу ша. Кад је на пу нио два де сет и пр ву го ди ну, по што је по 
за ко ну смео у бар, до вео сам га ов де. Ов де да про сла ви два де сет и пр ви ро ђен дан. 
Ми слио сам да по пи је пр во пи во и опа ли јед ну жен ску што је до ла зи ла ов де. Зго ђу шна, 
прич љи ва, ла ка ро ба, ми слио сам да јој пла тим не што, да ма ло га на у чи оно ме. Знаш 
ти... До шли ми ов де...

– Се ћам се, се ћам се – са сме шком је бар мен пре ки нуо стар ца – ја сам га пи тао шта 
ће да по пи је. А он гле да ли гле да, па угле дао пла ву шу са ети ке те. „То ћу“, по ка зао је на 
фла шу St. Pa u li Girl пи ва. Он да је ма ло са сти дом по гле дао ње га, а овај му од го во рио: 
„Син ко, узми ко је хо ћеш.“

– Узео мој ма ли Ле ри фла шу не мач ког пи ва, па ма ло пи је, она ко по ма ло, сти дљи во, 
а си са ту жен ску гле да не тре ми це. Ста вио фла шу ма ло да ље од се бе да бо ље ви ди. 
Ваљ да та кву ле по ту ни је пре ви део или бог ће га зна ти шта се та да де си ло. По гле дај 
га са да, ево, по гле дај где му је фла ша. Ни је при ру ци, већ да ље од ње га, да на ми ру 
гле да пра во у њу.

Вим Вен дерс се окре нуо пре ма мла ди ћу. Ма ло му жао, ви ди да не што са њим ни је 
у ре ду, и зна да ће ста рац уско ро да на ста ви са сво јом при чом, да има још то га да се 
ка же.

– Та ко сам ја Ле ри ја пре две го ди не до вео на пр во пи во и пр ву жен ску, а ето ка ко 
се за вр ши ло. Пи во до био, по пио га, али жен ску ни је имао. У ства ри, је сте ту Не ми цу. 
Отад до ла зи мо сва ке ве че ри ов де. Ја по пи јем не ко ли ко ба двај зе ра, а он јед но то не-
мач ко, по не кад два, али рет ко. Кад му Џеф узме пра зну, он ма ло ру ком кре не као да 
је за др жи, али бр зо му наш при ја тељ спу шта но ву, па се та ко ма ли сми ри. Он да исто, 
као и са пр вом. Ма ло по пи је, па гле да ду го, не тре ми це. За љу био се у де вој ку са ети-
ке те за пи во. Ми слио сам да ће да га про ђе, хај де млад је, ма ло чу дан, али ни шта. Ћу-
ти, пи јуц ка и гле да. Си гур но сва ке но ћи др ка за ми шља ју ћи ту си са ту Не ми цу.

Ко но бар Џеф, ста ри Сем и Вим су не ко ли ко тре ну та ка ћут ке гле да ли у мла ди ћа. 
Ле ри ни је те по гле де при ме ћи вао. По не кад би на ча сак окре нуо гла ву уле во, пре ма 
по лу там ној пра зној про сто ри ји ба ра, а он да би се опет за гле дао у ве се лу де вој ку ко ја 
је у ру ка ма др жа ла пре пу не кри гле бре мен ског пи ва.

– Пре до ста го ди на, жи вео сам у Оха ју, у Кли влен ду. Ра дио у до број ком па ни ји, до-
ста пре ко вре ме ног ра да, би ло је па ра. Имао сам, та да, же ну и ћер ку. До ста ка сно сам 
се оже нио, али до бро... Све би би ло ле по да ни сам та да и до ста пио. Мно го у ства ри, 
мно го, и то же сти ну, не пи во. Но ћу сам пио ви ски, а да њу пи во, уме сто во де. Пра вио 
сам, та да, ра зно ра зна сра ња: сва ђе, ту че, по ли ци ја, тре жње ње у за тво ру... Же ни пре-
ки пе ло, на шла љу бав ни ка, по ку пи ла ва жни је ства ри из ста на, ћер ку за ру ку па у но ви 
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жи вот. Ме ни остао ве ли ки нов те ле ви зор и со фа. Бо ље да ми је узе ла и те ле ви зор. 
Мо жда би ми жи вот дру га чи ји био. Али ни је, био јој те жак. Ку пио бих сва ке ве че ри по 
не ко ли ко кар тон ки пи ва, па на тро сед... Во лео сам да гле дам беј збол. Пи јан бих за спао 
сва ке но ћи. Би ло ми жао ћер ке. Во лео сам је. Ни сам је мно го ви ђао јер сам пре ви ше 
ра дио, од ју тра до мра ка, а опет, на жа лост, кад ни сам ра дио био сам пи јан. Али во лео 
сам је. Мо лио сам че сто Бо га да њен очух ни је не ки на сил ник, не ки пе до фил. То га сам 
се ја ко бо јао. По не кад бих пи јан звао же ну те ле фо ном и пре тио њој и ње ном но вом 
чо ве ку да ћу да их ро би јам ако ми са мо, ако ми са мо так не ћер ку. Јед ном ми је вик ну-
ла у слу ша ли цу: „Пи јан ду ро, ко зна да ли је то тво ја ћер ка.“ Ни сам убио очу ха мо је 
ћер ке, али сам ра нио јед ног црн ца. Јед не но ћи, про бу ди ло ме је не што, не ко луп ка ње, 
не ки гла со ви. Ја узео пи штољ, па у днев ну со бу. А та мо два црн ца др же мој ве ли ки 
те ле ви зор. Са мо што сам из го во рио: „Son of a bitch!“, је дан ис пу стио те ле ви зор и кре-
нуо на ме не. Те ле ви зор пао на но ге оном дру гом, он ја ук нуо, а ја опа лио пр ви ме так. 
По го дио цр њу у сто мак. Пао он на два ко ра ка од ме не. Ја по но во опа лио и по го дио га 
у бу ти ну. Онај дру ги цр нац по бе гао из ста на а по го ђе ни, јед ну ру ку др жи на ра ни на 
сто ма ку, дру гом ру ком лу па о под и псу је ме. Ја му при шао бли же па опа лио два мет ка 
за ре дом у ону ру ку ко јом је лу пао. Је дан ме так му от цви ка рио сред њи прст, а дру ги 
про бу шио ша ку по сре ди ни. Кад је он по чео да ку ка и за ви ја, да се тре ска од бо ла... 
Куч кин син... По ли цај ци по сле спа ко ва ли сред њи прст у јед ну ке су. Из мог фри жи де ра 
узе ли лед... Су ди ја ми дао три го ди не за тво ра. То да се де си ло ов де, био бих сло бо дан 
чо век. Али у Оха ју је дру га чи ји за кон. Ка же су ди ја да сам пре ко ра чио гра ни цу са мо-
од бра не кад сам му пу цао у ша ку. Хај де, оно пр во пу ца ње, кре нуо је на ме не, ја се 
упла шио за го ли жи вот и пу цао. Али што сам по сле мо рао да му пу цам у ру ку? За то 
што ме псо вао?... Остао цр ња без пр ста, онај лед ни је по мо гао... 

Ле ри је не тре ми це, не жно гле дао сво ју де вој ку на фла ши пи ва, а Џеф је Се му и Ви-
му до нео по још јед ну фла шу ба двај зе ра. Он је екс и рао је дан крат ки ви ски и од мах 
опрао ча шу. Ста рац је на ста вио:

– Док сам ро би јао у Оха ју, ов де у Тек са су ми уби ли бра та. Би ли смо бра ћа по оцу. 
Том је био до ста мла ђи од ме не. Уби ли га Мек си кан ци, еми гран ти, они што ула зе у 
зе мљу иле гал но, без па пи ра. Пу на их је Аме ри ка. Мој брат је био рен џер. Јед не но ћи, 
он и ње го ве ко ле ге пре сре ли гру пу Мек си ка на ца. Чи ка но си отво ри ва тру на рен џе ре, 
уби ли дво ји цу на ших; на ши уби ли не ко ли ко њи хо вих.

Та ко је Ле ри остао без оца. Би ло му је пет го ди на. Не што му се тад де си ло. Ду го 
ни је уоп ште го во рио. Ни су зна ли шта ће са њим. У шко ли слаб. Го ди ну да на по сле, ја 
та ман иза шао из за тво ра, сна ја ме по зва ла и ре кла: „До ђи ова мо. Ле ри ју тре ба отац, 
а ме ни му шко. Ти си му стриц, ко ће бо ље бри ну ти о ње му не го ти.“

И та ко, жи ве ло се не ко ли ко го ди на. Он да је она по че ла да бо лу је. Пр во јој од се кли 
јед ну дој ку, па дру гу. Ни је вре де ло. Умр ла је не ко ли ко ме се ци ка сни је... Отад смо Ле ри 
и ја са ми... Ле ри, Не ми ца, Џеф и ја. То ти је це ло на ше дру штво.

Вим Вен дерс је за мо лио Џе фа да Ле ри ју од не се још јед но не мач ко пи во, да он по-
пи је јед но сво је крат ко пи ће, а Се му и ње му да до не се још по је дан ба двај зер. У пред-
ве чер њој ти ши ни у ма лом ба ру ти хо се пи ло и ћу та ло.

Кад је фла ша би ла ис пи је на, Вим Вен дерс је устао и из ва дио нов ча ник.
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– Џеф, при ја те љу мој, на пла ти све што смо нас че тво ри ца по пи ли.
– А, не, ни ка ко – вик нуо је ста ри Сем – ти си да нас мој гост. Би ло ми је дра го да 

упо знам јед ног Нем ца ко ји пра ви фил мо ве. Имам ја још при ча, до ђи по но во ов де, ту 
смо нас тро ји ца у сва ко пред ве чер је, пре не го што до ђу дру ги го сти. Не во лим да ми 
ди ра ју ма ло га, знаш ти. До ђи, још ћу при ча из мог жи во та да ти ис при чам. Мо жда јед-
ног да на сни миш филм о ме ни. 

– До бро. Ја ћу ов де по но во да до ђем. Та да ћеш ти да ми при чаш још о свом жи во ту 
и та да ћеш ти да пла тиш све што по пи је мо. А да нас ја пла ћам. 

Вим Вен дерс је ста вио нов ча ни цу на шанк. Пру жио је ру ку пре ко шан ка Џе су, а 
он да ста ром Са му. Ду го је др жао стар че ву ру ку, ле ву је спу стио на ње го во ра ме. За тим 
је при шао Ле ри ју. Ста вио је ру ку не жно на мла ди ће во те ме и та ко су за јед но не ко ли-
ко тре ну та ка гле да ли ле пу Не ми цу. 

– Ле ри, ти си до бар мла дић. Дра го ми је да сам те упо знао. Идем ја са да, чу вај Се ма 
и Џе фа. 

* * *

Две го ди не ка сни је филм Ви ма Вен дре са Па риз, Тек сас по сти гао је ве ли ки успех. 
До био је на гра де на филм ским фе сти ва ли ма и осво јио гле да о це ши ром све та.

* * *

У ра но пред ве чер је, Вим Вен дерс је ушао у Old Spurs Bar. У ру ци је др жао у рол ну 
уви јем ве ли ки по стер. Ле во за шан ком је се део Ле ри са фла шом St. Pa u li Girl ис пред 
се бе. Џеф се на сме шио го сту. Де сно за шан ком ни је би ло ста рог Се ма. Вим је при шао 
стар че вом не ка да шњем ме сту.

– Се ди, сло бод но. Сем ни је ту. Ни је ви ше са на ма. Ле ри и ја смо га са хра ни ли пре 
шест ме се ци. 

– Џеф, мо лим те, дај Ле ри ју ње го во не мач ко пи во, узми за се бе сво је пи ће и до не-
си ов де два ба двај зе ра. И, мо лим те, ока чи овај по стер пре ко пу та Ле ри ја, та ко да му 
увек бу де ис пред очи ју.

Џеф је узео ве ли ки по стер, кре нуо пре ма де лу шан ка где је се део Ле ри. Пре ко ре-
кла ме за ко ка-ко лу при ле пио је Ви мов по стер. Су зних очи ју је ре као:

– Ле ри, по гле дај ко је до шао.
Ле ри је во ли це је за сја ло као сун це и оба сја ло це ли бар. Зла ти ло се Ле ри је во ли це, 

иси ја ва ло све тлост бо је бре мен ског пи ва.




