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ZID VATRE
„Znaš šta se desilo danas”, rekao je Gaj kada je grunuo u sobu tako da su vrata na ma-

lenoj kolibi zazvečala.
Njegova žena, Lili, čučala je na sredini jedine prostorije u kući, stavljala je kukuruznu 

kašu na lišće banana za večeru.
„Slušaj šta mi se desilo danas!” Gajev sedmogodišnji sin – Mali Gaj – izleteo je iza ćoška 

i zgrabio očevu ruku. Dečak je ispustio svesku kad je skočio na oca, skoro je ugazio u kašu 
i skuše koje je njegova majka stavila u tri tikve na zemljanom podu. 

„Naš dečko je u pozorišnoj predstavi.” Lili je brzo oduzela Malom Gaju priliku da ima 
tu čast da ocu saopšti vesti. 

“U komadu?” Gaj je s puno ljubavi promrsio sinu kosu.
Dečko je imao tako sitne kovrdže da, bez obzira koliko su ih češljali, nikako nisu mogli da 

ih nateraju da se spoje u jedinstvenu celinu. Drugi dečaci u liceju Žan Žak zvali su ga Biberče 
jer se svaka pojedinačna vlas uvrtala u lopticu koja je ličila na male plodove crnog bibera. 

„Kada se daje ta predstava?”, pitao je Gaj ženu i sina. „Da li ćemo morati da kupimo 
novu odeću zbog toga?”

Lili se digla sa poda i nagnula glavu prema mužu kako bi primila svoj večernji poljubac 
u obraz. 

„Kakvu ulogu imaš u predstavi?”, pitao je Gaj polako prolazeći prstima kroz kovrdže i 
češkajući ga. Svaki put kad bi ocrtao nevidljivi krug oko dečakove glave čulo se tiho šuška-
nje. Gajevi prsti su na kraju završili u dečakovim ušima pa je stao da se kikoće da je skoro 
počeo da štuca. 

„Kaži mi, koja je tvoja uloga u predstavi?”, ponovo je pitao Gaj, vadeći prste iz sinovlje-
vih ušiju. 

„Ja sam Bukmen”, zadihano je odgovorio dečak kao da mu je deo smeha zapeo u grlu.
„Pokaži tati tvoj deo teksta”, rekla je Lili dečaku dok je stavljala tri otvorene tikve na 

komad iverice koji je bio postavljen na dve cigle nasred sobe. „Ljubavi, Bukman je junak u 
predstavi.”

Dečak je otišao do ugla u kojem je učio i podigao debelu knjigu pažljivo umotanu u 
braon papir.

„Provešćeš ceo život pokušavajući da naučiš sve što je u toj knjizi.” Gaj je uzeo knjigu iz 
dečakove ruke i brzo prelistao stranice. Morao je da napregne oči da bi video reči pri sve-
tlu stare petrolejske lampe koja je te noći – kao i svake – treperila kao da je na izdisaju.

„Sve te reči izgledaju tako dugačke i teške”, rekao je Gaj. „Misliš da možeš da to savla-
daš sine?”

„Ima jedan jako dobar govor”, rekla je Lili. „Na stranici četrdeset, sećaš se sine?”
Dečak je uzeo knjigu od oca. Namrštio se kao da hoće da kaže naravno-da-se-sećam 

dok je tražio četrdesetu stranicu.
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„Buk-man”, Gaj se mučio sa slovima imena roba revolucionara dok je gledao preko si-
novljevog ramena. „Ovde ima nekih baš jako teških reči, sine.”

„Već je skoro do kraja naučio svoj govor”, rekla je Lili mužu.
„Stvarno?”, pitao je Gaj.
„Vežbali smo celo popodne”, rekla je Lili. „Što ne odrecituješ tati nešto?”
Dečak je zabacio glavu i uperio pogled u zarđali limeni krov dok se pripremao da recituje.
Lili je obrisala ruke o staru kecelju vezanu oko struka i zastala kako bi ga bolje čula.
„Nemoj da zaboraviš ko si”, rekla je Lili, „veliki vođa ustanka. Sećaš se, ti si vođa revolucije.”
„Zar hoćemo da bude sve to?”, pitao je Gaj.
„On je Bukman”, rekla je Lili. „Koja je jedna, jedina stvar koja ti je sad na pameti, Buk-

mane?”
„Večera”, prošaputao je Gaj žudno posmatrajući hranu koja se hladila nasred sobe. On 

i dečak su se pogledali i počeli da se cerekaju.
„Reci nam šta ti je još na pameti?”, rekla je Lili pridružujući se smehu.
„Sloboda!”, viknuo je dečak, dok je lako skliznuo u svoju ulogu.
„Glasnije!”, podsticala ga je Lili.
„Sloboda mi je jedino u mislima!”, vikao je dečak.
„Što ne počneš sine?”, rekao je Gaj. „Ako ne počneš, nikad nećemo stići do one druge 

stvari koja nam je u mislima.” 
Dečak je zatvorio oči i duboko uzdahnuo. Kad je otvorio usta, isprva nije rekao ništa. 

Lili se nagnula napred kao da i ona zadržava dah. Onda, kao blesak munje na vedrom 
nebu, dečak je počeo.

„Zid vatre se podiže i u pepelu vidim kosti mog naroda. Ne samo onih sunarodnika čija ta-
mna, ispijena lica viđam svakoga dana u poljima, već svih onih duša koje su umrle i opsedaju 
mi snove. Noću ponovo proživljavam trenutak kada me je poslednji put pomilovala ruka mog 
voljenog oca, moje hrabre drage, vernog prijatelja.” 

Bilo je očigledno da je govor napisao Evropljanin koji je robu revolucionaru Bukmanu 
dao evropske fraze zbog kojih se pravi Bukman verovatno prevrtao u grobu. Pa ipak, kad 
su čuli govor, Lili i Gaj su stajali na vrhovima prstiju, toliko su bili ponosni. Dok je njihov 
aplauz grmeo u maloj kolibi te večeri, osećali su se kao da im je za trenutak podareno za-
dovoljstvo neprocenjive vrednosti da čuju glas jednog od rodonačelnika nezavisnosti na 
Haitiju u napregnutom baritonu njihovog jedinog deteta. Taj doživljaj ih je ostavio sa 
čudnim osećanjem koje nisu mogli da objasne. Koža im se naježila i osetili su da vole sina 
više nego što su uopšte mislili da je moguće.

„Bravo!”, uzviknula je Lili veselo i pritisla sinovljevo lice u kecelju. „Živeo Bukman i ži-
veo moj sin!”

„Živela naša večera!”, rekao je Gaj trepćući brzo kako bi sprečio suze da mu skliznu niz 
obraze.

Dečak je čitao knjigu za vreme večere. Lili i Gaj to ne bi inače dozvolili, ali ovo je bila 
posebna prilika. Gledali su puni ponosa kako njihovo dete uči stihove između zalogaja 
kukuruzne kaše.

Dečak je još uvek ponavljao iste rečenice, dok su njih troje iskoristili ostatak kišnice u sta-
rim kanisterima i pulpom šećerne trske iz obližnje fabrike šećera oribali tikve iz kojih su jeli.
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Kada su baš jako loše stajali s novcem, kuvali su čistu pulpu šećerne trske kako bi dobi-
li ono što je Lili zvala njen poseban čaj od slatke vode. Navodno je bio odličan za suzbija-
nje gasova i ubijanje bacila u stomaku od kojih su siromašna deca osećala glad. To i prsto-
hvat soli ispod jezika uglavnom je uspevalo da ublaži glad sve dok Gaj ne bi našao neki 
posao ili bi se Lili nekako snašla i kupila začine na kredit koje bi posle preprodala na pijaci 
i tako bar malo zaradila. 

Te noći, u svakom slučaju, sve je bilo u redu. Svi su dovoljno pojeli da uspavaju svoje 
gladne bacile.

Dečak je sedeo ispred kolibe na plastičnoj kanti okrenutoj naopačke, naprezao je oči 
kako bi razabrao reči na stranici knjige. Ponekad, kada nisu imali petroleja, morao je da 
ode i sedi pored puta ispod ulične lampe i tamo uči sa drugom decom iz komšiluka. No-
ćas su imali bar malo sopstvene svetlosti.

Gaj se sagnuo kako bi bolje pogledao grupu starih pečuraka pored dečakovih stopala. 
Prosuo je poslednje kapljice kišnice iz kanistera na pečurke, kvaseći sinovljeve palčeve što 
su virili iz sandala koje su se već raspadale na stopalima koja su neprestano rasla. 

Gaj je pokušao da ubere nekoliko pečuraka koje su bile zgažene u prašini kao da žele 
da rastu ispod zemlje nalik korenju. Uzeo je jednu pečurku i malim prstom protrljao okru-
gli klobuk. Otkinuo je dršku i zataknuo klobuk u uvojak ženine kose.

Pečurka je izgledala kao osušeni insekt na Lilinoj kosi.
„Sad stvarno izgledaš posebno”, rekao je Gaj začikavajući je.
„Baš ti hvala”, rekla je Lili, šljepnuvši ga po ruci. „Lepo je znati da ovo više zaslužujem 

nego ruže.”
Uzimajući je za ruku Gaj je rekao: „Hajdemo do fabrike šećera”.
„Mogu li tamo da učim stihove?”, pitao je dečak.
„Već si ih dovoljno naučio”, rekao je Gaj.
„Moram da ih ponovim mnogo puta”, rekao je dečak.

*   *   *

Dok su koračali kroz bare između udžerica, pravili su zvuke kao da sviraju na mokrom 
duvačkom instrumentu. U blizini fabrike šećera nalazio se veliki ekran u gvozdenom ka-
vezu koji je vlada instalirala tako da bi stanovnici udžerica mogli svake večeri u osam da 
gledaju vesti na državnoj televiziji koju je kontrolisala vlada. Posle vesti došao bi žandarm, 
isključio televizor i odneo kući ključ. Najčešće bi ljudi ostali nakon što bi žandarm otišao i 
pričali jedni drugima priče ispod velikog crnog ekrana. Palili su vatru od osušenih granči-
ca, šuški kukuruza i papira, i psovali vlast tihim glasom kako ih niko ne bi čuo.

Te večeri se već okupila omanja grupa ljudi da bi odslušali večernje vesti. Radnici iz fa-
brike šećera su sedeli u prvom redu na stolicama ili starim kantama.

Lili i Gaj su prošli pored njih držeći sina između kako u svojoj dečjoj naivnosti ne bi slu čaj-
no pogledao pogrešnu osobu i bio proglašen za bezobraznika. Nije im se sviđala atmo sfe ra 
tokom tog večernjeg događaja. Poštedeli su sebe muke otišavši umesto toga do fabrike 
šećera gde su prošle godine otkrili sopstveno čudo.
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Svako je znao da su članovi porodice koja je posedovala fabriku bili ekscentrični „Arapi”, 
Haićani libanskog ili palestinskog porekla čije su porodice bile u zemlji generacijama. Po-
rodica Asad je imala sina kojeg su, čini se, interesovale sve vrste čudnih stvari. Najnovija je 
bila balon ispunjen toplim vazduhom koji je doneo na Haiti iz Amerike i, s vremena na vre-
me, leteo u njemu iznad udžerica. 

Dok su se približivali ogradi koja je okruživala polja na kojem je ležala velika korpa od 
pruća i izduvani balon, Gaj je pustio ruku svoje supruge i sina.

Lili je sporo došetala do ograde sa sinom. U proteklih nekoliko nedelja osećala je da 
gubi Gaja svaki put kad bi došao do te tačke, tri i po metra udaljene od balona. Dok bi Gaj 
pružao ruku kroz ogradu od bodljikave žice, mogla je da nasluti, gledajući izraz na njego-
vom licu, da zamišlja kako sedi u četvrtastoj korpi, dok balon u duginim bojama lebdi iznad 
njegove glave. Tokom dana, kada je ograda bila otvorena, Gaj bi došao do korpe i zurio u 
nju s čežnjom koju većina muškaraca oseća samo kad posmatra veoma lepe devojke.

Stojeći malo dalje od njega, Lili i dečak su gledali kako pokušava da gurne ruku dalje 
od ograde i lanca koji su ga delili od balona. Posegao je u džep pantalona, izvadio mali 
džepni nož i naoštrio sečivo na metalnoj površini ograde. Kada su njegova žena i sin prišli 
bliže, vratio je nož u džep i prstima prošao kroz sinovljeve guste kovrdže. 

„Kladim se da bih mogao da nateram ovu stvar da poleti”, rekao je Gaj.
„Zašto misliš da možeš to da uradiš?”, pitala je Lili.
„Zato što znam”, odgovorio je Gaj. 
Išao je za njom dok je obišla fabriku šećera, vodeći ih do njihovog omiljenog mesta ispod 

svetiljke. Mali Gaj ih je verno pratio sporim korakom. Sa te udaljenosti, balon je izgledao 
kao čudni svemirski brod.

Lili se ispružila na travi visokoj skoro do kolena. Gaj je posegnuo za njom i pokušao da 
je dodirne između nogu.

„Ti nisi tip žene koja brine, Lili”, rekao je. „Ne plaše te žabe, gušteri ili zmije koje se možda 
kriju u ovoj travi?”

„Ovde sam sa mužem”, rekla je. „Ti si tu da me zaštitiš što god da se desi.”
Gaj je iz džepa na košulji izvadio upaljač i zgužvani list hartije. Upalio je papir koji je 

goreo dok od njega nije ostao samo tanak sloj pepela. Parčići upaljenog papira su lebdeli 
neko vreme na noćnom povetarcu, padajući u trunkama na travu.

„Jesi li videla to, Lili?”, pitao je Gaj, dok mu je u očima goreo plamen sjajniji od plame-
na upaljača. „Da li si videla kako papir lebdi kada se upali? Tako balon leti.”

„Šta si mislio pod tim da znaš kako da poleti?”, pitala je Lili.
„Ti već znaš sve moje tajne”, rekao je Gaj kada je dečak pojurio ka njima.
„Tata, hoćeš li da se igraš lago sa mnom?”, pitao je dečak.
Lili je ležala mirno na travi dok su njen sin i muž igrali žmurke. Gaj se sakrivao i dečak 

ga je pronalazio, svaki put Gaj bi mu učinio pronalaženje sve lakšim. 
„Sada moramo da se odmorimo”, rekao je Gaj, jedva povrativši dah. 
Zvezde su kružile oko vrha planina, uranjale u polja šećerne trske koja su pripadala fa-

brici. Dok se Gaj odmarao, dečak je jurio oko ograde što je brže mogao kako bi mu se za-
vrtelo u glavi.

„Slušaj šta mi se danas dogodilo”, Gaj je nežno prošaputao Lili u uho. 
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„Čula sam da si to rekao kad si večeras ušao u kuću”, rekla je Lili. „Ali zbog predstave u 
kojoj je dečko, skroz sam zaboravila da te pitam o čemu se radi.”

Dečak im se prikrao s leđa, lica ozarenog srećom, mada mu se u glavi mutilo od vrto-
glavice. Zagrlio ih je, savivši ruke oboma oko vrata.

„Uskoro ćemo da se vratimo kući”, rekla je Lili.
„Je l’ mogu da vam opet recitujem?”, pitao je dečak.
„Čuli smo te već jednom”, rekao je Gaj. „Nemoj da umaraš usne.”
Dečak je nešto tiho promrmljao. Gaj ga je zgrabio za uvo i savio ga sve dok se nije pre-

tvorilo u malu loptu u njegovoj šaci. Dečakovo lice se zgrčilo od bola dok ga je Gaj terao 
da za kaznu kleči u dubokoj travi.

Lili je osetila bol kao da nju muče, gledajući kako se dečak uvija na travi u strašnom 
strahu od cvrčaka, guštera i malih zmija koji se možda kriju u njoj. 

„Možda bi trebalo da ga odvedemo kući na spavanje”, rekla je.
„Nikad neće ništa naučiti”, rekao je Gaj, „ako ja kažem jedno, a ti drugo.”
Gaj je ustao i ljutito krenuo ka kući. Lili je prišla sinu, uzela ga za ruku i podigla. 
„Znaš da ne smeš da mrmljaš”, rekla je.
„Samo sam recitovao svoj deo iz predstave”, rekao je dečak.
„Sledeći put ga glasno kaži”, rekla je Lili, „tako da zna šta govoriš.”
Te noći Lili je čula sina kako se tiho preslišava dok se pokrivao u ćošku sobe i tonuo u 

san. Još uvek je grlio knjigu sa svojim monologom kada je zaspao.

*   *   *

Gaj je čekao ispred kolibe dok se Lili skidala i spremala za spavanje. Olabavila je traku 
koja je držala staru pamučnu suknju bledoplave boje i pustila da joj padne do kolena. 
Dohvatila je pola limuna koji je držala u uglu pored savijene prostirke koju bi ona i Gaj 
razmotali svake večeri da bi na njoj spavali. Lili je pustila da joj bluza padne na pod dok je 
mazala limunom kožu nogu koja je bila tako suva da je postala pepeljasta.

Gaj je ušao baš u tom trenutku i video njene gole grudi u svetlu uljane lampe koju su 
koristili za kasne noćne sate. Njena koža je vremenom ogrubela, pomislio je. Grudi su joj 
se obesile jer je dojila sina dve godine. Sada mu je bilo lakše da zamisli sinovljeve usne na 
tim grudima nego njegove bilo gde u njihovoj blizini.

Okrenuo je glavu dok je navlačila spavaćicu. Pomogao joj je da rasprostre prostirku i 
zadenuo je ivice ćebadi ispod.

Gaj se sručio na prostirku pored nje još uvek obučen. Stavio je glavu na njene grudi, 
trljao oštru, kratko ošišanu kosu o njene bradavice.

„Šta se to desilo danas?”, pitala je Lili milujući mu prstom razdeljak, kosa mu je čudno, 
nasred čela formirala šiljati trougao. Skoro da se nije udala za njega zbog toga, pričalo se 
da ljudi sa takvim trouglovima na čelu često imaju nesrećan život. 

„Dobio sam da radim nekoliko sati u fabrici šećera sutra”, rekao je Gaj. „Eto to se desilo 
danas.”

„Toliko smo na to čekali”, rekla je Lili.
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Prošlo je otprilike šest meseci od kada je Gaj poslednji put tamo dobio posao. Fabrici 
su vrlo retko bili potrebni dodatni radnici. Ljudi koji su tamo bili zaposleni nikada nisu 
napuštali posao ili ako jesu, predali bi radno mesto drugom članu porodice koji je već bio 
na listi čekanja. 

Međutim, Gaj kao da se nije radovao poslu. 
„Žao mi je što nisam više obratila pažnju na to što želiš da mi kažeš”, rekla je Lili. „Bila 

sam toliko srećna zbog dečakove predstave.”
„Rodio sam se u senci te fabrike”, rekao je Gaj. „Verovatno je prva stvar koju mi je maj-

ka dala da pijem dok sam bio beba bio sladak vodenasti čaj od šećerne trske. Ako iko za-
služuje da radi tamo, to sam ja.”

„Šta ćeš raditi tokom tog jednog dana?”
„Da li stvarno želiš da znaš?”
„Nema nikakve sramote u poštenom poslu”, rekla je.
„Hoće da im ribam klozete.”
„To je pošten posao”, tešila ga je Lili.
„Još sam na sedamdeset osmom mestu na listi čekanja za stalan posao”, rekao je. „Raz-

mišljao sam o tome da stavim dečka sada na listu, tako da kad odraste može odmah da 
dobije posao.”

Lilino telo se trglo, podigla se i sela. Gajeva glava je pala i zveknula o prostirku. 
„Ne želim da njegovo ime bude na toj listi”, rekla je. „Mesto na toj listi može bilo kom 

mladiću da odredi sudbinu. Neću da ga staviš na listu.”
„Pogledaj me”, rekao je Gaj. „Da je moj otac tamo radio, da me je stavio na listu, zar ne 

misliš da bih dosad već imao stalan posao?”
„Ako me imalo voliš”, rekla je, „nećeš ga staviti na listu.”
Pipala je u mraku tražeći grudi svog muža i naslonila je glavu na njih. Čula je njegovo 

srce kako glasno kuca, kao da lupa dvostruko, trostruko brže nego obično.
„Nećeš ga staviti na listu, zar ne?”, molila ga je.
„Molim te, Lili, nemoj više o tome. Dečak neće biti na listi.”
„Hvala ti.”
„Večeras sam gledao balon u dvorištu iza fabrike”, rekao je. „Gledao sam ga baš izbliza.”
„Znam.”
„Video sam čoveka koji ga poseduje”, rekao je. „Video sam kako se popeo unutra i po-

digao ga na nebo, popeo se u visine kao da je balon neki zmaj, a on gospodar zmajeva. 
Video sam ljude kako jure za njim, pokušavajući da pogode gde će se balon spustiti. Jed-
nom sam i ja bio tamo i bio sam jedan od tih ljudi koji trče i uspeo sam da pogodim tačno 
gde će sleteti. Izabrao sam tačku u poljima šećerne trske. Izabrao sam tačku iz daljine i baš 
tamo se spustio.”

„Gaje, da ti kažem nešto...”
„Pretvaraj se da je ovo vreme čuda i da verujemo u njih. Posmatrao sam vlasnika jako 

dugo i mislim da mogu da letim u tom balonu. Prvi put kada sam ga video, činilo mi se da 
je to pravo čudo, ali što sam ga više gledao, sve običniji je postajao.”

„Ti si verovatno dovoljno inteligentan da tako nešto uradiš”, rekla je.
„Ja jesam dovoljno inteligentan da to uradim. I u pravu si kad kažeš da mogu.”
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„Zar ne razmišljaš o tome da nešto može da ti se desi?”
„Probaj da o tome misliš drugačije. Zar ne vidiš sebe tamo gore u visinama? Gore u 

oblacima gde si kao neka ptica?”
„Da je Bog želeo da ljudi lete, stavio bi nam krila na leđa.”
„U pravu si, Lili, u pravu si. Ali pogledaj šta nam je dao umesto toga. Dao nam je razlo-

ge zbog kojih želimo da poletimo. Dao nam je vazduh, ptice i našeg sina.”
„Ne razumem te”, rekla je.
„Ne želiš da naš sin, tvoj sin, čisti klozete.”
„Može da radi i bolje stvari.”
„Mogu i ja. I ja mogu da radim druge stvari.”
Glasan vrisak začu se iz ćoška u kojem je dečak spavao. Lili i Gaj pojuriše do njega i 

pokušaše da ga probude. Dečak je drhtao kada je otvorio oči.
„Šta je bilo?”, pitao je Gaj.
„Ne mogu da se setim svog dela predstave”, rekao je dečak.
Lili je pokušala da naniže što je više rečenica mogla iz sinovljevog dela. Reči su se pola-

ko vraćale dečaku. Kada je konačno zaspao, zora je već rudela. 

*   *   *

Svetlost se polako pomaljala iza drveća. Lili je mogla da čuje šapate prodavačica na 
pijaci, njihove psovke kada bi sandalama zapele za oštre vrhove kamenja na putu. 

Okrenula je leđa mužu, skliznula iz spavaćice i brzo navukla odeću. 
„Zamisli”, rekao je Gaj sa prostirke na podu. „Nikada nisam zaista video celo tvoje telo 

na dnevnoj svetlosti.” 
Lili je zatvorila vrata za sobom i uputila se u dvorište. Lako je održavala ravnotežu sa 

praznim kanisterima na glavi dok je pešačila nekoliko kilometara do gradskog izvora vode. 
Bilo je mnogo teže balansirati ih na glavi pri povratku, kada su bili puni. Voda je pljuskala, 
prosipala se po njenoj bluzi i slivala niz leđa. 

Nebo je bilo plavo kao i svakog jutra, tamnoplava boja indiga koja će se preliti u tirki-
znu i postajati sve svetlija kako se sunce bude pelo.

Kada se vratila, Gaj i dečak su stajali u dvorištu čekajući je.
„Nisi baš mnogo spavao, lepi moj dečko”, rekla je, umivajući mu lice mokrim prstima. 
„Zakasniće u školu ako odmah ne krenemo”, rekao je Gaj. „Hoću da ga otpratim pre 

nego što krenem na posao.”
“Da li se sećamo stihova ovog jutra?”, pitala je Lili i upasala mu košulju u kratke panta-

lone.
„Samo što smo ih odrecitovali”, rekao je Gaj. “Čak sam ih i ja dosad naučio.”
Lili ih je gledala kako silaze niz stazu, pratila ih je pogledom sve dok nisu nestali.
Čim su zamakli van vidokruga, sipala je vodu koju je donela u veliku tikvu i ostavila je 

pored kuće.
Ušla je unutra i presvukla se u suvu bluzu. Nikad nije bilo previše rano da počne da traži 

nešto što bi mogla da iskoristi za večernji obrok.
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*   *   *

„Slušaj šta se danas desilo”, rekla je Lili kada je Gaj došao kući tog popodneva. 
Gaj je obrisao znoj sa lica prašnjavom krpom dok se spremao da čuje vesti. Posle celo-

ga dana koji je proveo radeći u fabrici, želeo je samo da sedne u dvorište ispod drveta i 
opusti se uz cigaretu, ali nije hteo da pruži loš primer sinu tako što će se prepustiti tim 
malim uživanjima.

„Reci mu ti, sine”, podstakla je Lili dečaka koji je tiho sedeo u uglu i čitao.
„Dobio sam još više da recitujem”, objavio je dečak skočivši na noge. „Hoćeš da čuješ, 

tatice?”
„Dali su mu još veću ulogu u predstavi”, objasnila je Lili, „zato što je tako lepo i brzo 

sve naučio juče.”
„Svaka ti čast, sine. Da li si već zapamtio novi deo?”, pitao je Gaj.
„Što ne odrecituješ tati ono što si sad naučio?”, pitala je Lili.
Dečak je došao do sredine sobe i pripremio se da recituje. Pročistio je grlo i podigao 

oči ka tavanici.
„Ima toliko mnogo tuge na licima mojih sunarodnika. Prizivao sam njihove bogove, ali sada 

prizivam naše bogove. Zovem naše mlade. Zovem naše starce. Zovem sve one koji su moćni i 
one koji su slabi. Zovem sve kako bi ispustili krik koji će rasporiti tišinu. Ili ćemo živeti slobodni 
ili ćemo umreti.”

„Vidim da je novi deo isto toliko dramatičan koliko i prethodni”, rekao je Gaj. Obrisao 
je suzu, prišao stolici i zagrlio sina. Pritisnuo je dečakovo telo uz svoje grudi pre nego što 
ga je spustio na zemlju.

„Tvoja nova recitacija je divna, sine. Isto toliko je snažna koliko i prva.” Potapšao je sina 
po ramenu i izašao iz kuće.

„Šta je sa tatom?”, pitao je dečak kada su se vrata zalupila za Gajem.
„Boli ga srce”, rekla je Lili.

*   *   *

Posle večere, Lili je odvela sina do polja na kojem je znala da će biti njen muž. Dok je 
dečak trčkarao unaokolo, našla je muža kako sedi na omiljenom mestu ispred fabrike.

„Nemoj, Lili”, rekao je. „Nemoj ništa da me pitaš o tome kako sam proveo ovaj dan.”
Sela je na travu pored njega, prvi put je osetila oštre vrhove vlati trave na nogama.
„Stvarno si odlična majka našem dečaku”, rekao je, kružeći malim prstom oko njenog 

lakta. „Napravićeš pravog besednika od njega. Znam da hoćeš. Možeš da vidiš ono najbo-
lje u ovoj situaciji. To je zato što imaš te zvezde u očima. To sam prvo primetio kad sam te 
upoznao. Ugledao sam tvoje oči, Lili, tako tamne i duboke. Privukle su me kao što opa-
snost privlači ludu.”

Prevrnuo se na travi tako da je ležao na leđima i gledao pravo u mesec na nebu. Pri-
metila je da isto tako krajičkom oka gleda balon iza ograde fabrike šećera.

„Ponekad znam da želiš da veruješ u mene”, rekao je. „Znam da želiš dobre stvari za 
mene. Želiš da radim u fabrici. Želiš da nam napravim lepu kuću. Znam da želiš te stvari, 
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ali da više od svega želiš da se osetim kao muškarac. Zato nisi ti ta zbog koje brinem, Lili. 
Znam da ćeš se snaći ma šta da se desi.”

„Ne volim kad tako pričaš”, rekla je.
„Slušaj me, Lili. Hoću da ti otkrijem tajnu. Ponekad želim samo da uzmem taj veliki 

balon i da poletim. Želim da odjezdim negde, da lebdim sve dok ne nađem neko stvarno 
lepo mesto sa divnim komadom zemlje gde bih mogao da sve počnem iz početka. Sagra-
dio bih sopstvenu kuću, obrađivao sopstvenu baštu. Jednostavno bih bio nešto novo.”

„Hoću da se kloniš tog balona.”
„Znam da misliš da ne bih smeo da ga uzmem. Ali to ne može da me spreči da to pri-

željkujem.”
„Mogao bi da nastradaš. Jesi li ikada pomislio na to?”
„Zar ti nikada ne poželiš da si nešto drugo, nešto novo?”
„Ne sviđa mi se to.”
„Molim te, nemoj da se ljutiš na mene”, rekao je, glas mu je bio isprekidan skoro kao da 

je dečak.
„Kad bi uzeo taj balon i odleteo, da li bi uzeo mene i dečaka?”
„Prvo nećeš da ga uzmem, a sad želiš i ti da ideš sa mnom?”
„Samo hoću da znam da smo ti, kada sanjaš, dečak i ja uvek u snovima.”
Naslonio je glavu na njeno rame i pao u san. Leđa su je bolela dok je sedela tako sa 

njegovim licem pritisnutim uz ključnu kost. Otvorio je usta i pljuvačka mu je curila niz 
njene grudi, natopila izanđali grudnjak od poliestera. Slušala je cvrčke dok je gledala sina 
kako se igra, mrmljao je delove predstave trčeći ukrug oko polja. Mesec je sjajio iznad nji-
hovih glava. Namigivao im, kako je Gaj voleo da kaže, na putu ka blistavijim obalama.

Otvorivši oči, Gaj je pitao: „Šta misliš, kako sude o čoveku nakon što ode?”
Kako je mogao da očekuje od nje da ogovori na takvo pitanje.
„Ljudi ne jedu bogatstvo”, rekla je. „Jedu ono što bogatstvo pruža.”
„Šta to znači, Lili? Nemoj da mi odgovaraš poslovicama. Iskreno mi reci.”
„Čoveku sude po njegovim delima”, rekla je. „Dečak nikada ne ide u krevet gladan. Od 

kada je sa nama, nikada nije bio gladan.”
Kao da je čuo da su ga spomenuli, dečak se sjurio ka njima s druge strane polja i skočio 

na njih.
„Moj novi deo predstave”, rekao je. „Zaboravio sam novu recitaciju.”
„Zar takav želiš da budeš na dan predstave, sine?”, pitao je Gaj. „Kada ti ljudi povere 

veliku odgovornost, moraš da se potrudiš da joj budeš dorastao.”
Dečak je naučio novu recitaciju pre spavanja.
 Te noći, Gaj je pomno posmatrao ženu dok se skidala i spremala za spavanje.
„Želeo bih da ti ja ove noći utrljam limun u kožu”, rekao je.
Dodala mu je polovinu limuna, a onda podigla suknju iznad kolena.
Počela je da drhti dok je prstima prelazio preko njene kože.
„Znaš ono pitanje koje sam ti bio postavio”, rekao je, „kako sude o čoveku nakon što 

ode? Sada znam odgovor. Znam zato što se sećam sopstvenog oca, koji se ceo život mučio i 
borio sa nemaštinom. Sećam ga se kao čoveka kakav nikad nisam želeo da postanem.”
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*   *   *

Lili je ustala s prvim jutarnjim zracima. Sunce se brzo dizalo iznad drveća. Pozdravila je 
nekoliko prodavačica na pijaci dok su zajedno išle po vodu. 

Kad se vraćala kući, sunce je već istopilo nekoliko sivih oblaka. Zatekla je dečaka sa-
mog u dvorištu sa užasnutim izrazom na licu, stare sasušene pečurke kraj njegovih nogu 
su bile iščupane. Poleteo joj je u susret i skoro je oborio s nogu. 

„Šta je bilo?” pitala je. „Da li si opet zaboravio recitaciju?”
Dečak je tako teško disao da nije mogao da progovori.
„Šta je?”, pitala je Lili skoro ga drmajući od straha.
„Tata”, rekao je konačno i podigao prst ka nebu.
Dečak je pokrio lice rukama dok je njegova majka gledala u nebo. Balon duginih boja 

lebdeo je besciljno iznad njihovih glava.
„Tata”, rekao je dečak. „Tata je u balonu.”
Htela je da pogleda sina i da mu kaže da to nije njegov otac, ali odmah je prepoznala 

veselu košulju na cvetove koju mu je ona sašila, mršave ruke koje su se grčevito držale za 
konopce.

*   *   *

Na polju iza fabrike šećera grupa radnika je gledala balon kako lebdi u vazduhu. Mno-
gi su aplaudirali i bodrili Gaja vičući njegovo ime. Nekoliko žena je mahalo maramama 
koje su skinule sa glava i vikale: „Samo napred, lepi! Samo napred!”

Lili se probila kroz gomilu u prvi red. Svi su čekali i gledali kako se balon diže u oblake.
„Čini se da je tačno iznad nas”, rekao je predradnik, nizak mršavi melez sa isturenim 

prednjim zubima.
Baš u tom trenutku Lili je primetila mladog Asada, gusta crna kosa mu se zalepila za 

oznojano čelo. Lice mu je izgledalo izgužvano, kao da su ga izvukli iz kreveta. 
„Dalje je nego što se čini”, rekao je mladi Asad. „Još mi nije jasno kako se uopšte po-

peo? Treba vam cela posada samo da bi se podigao balon.”
„Ne znam”, rekao je predradnik. „Jedan od mojih radnika je samo utrčao i rekao da 

neki čovek leti iznad fabrike.”
„Ali kako je, dođavola, uspeo da pokrene balon?” Mladi Asad je bio zbunjen.
„Jednostavno jeste”, rekao je predradnik.
„Pogledajte, pokušava da izađe!”, neko je zavikao.
Vrisak se prolomio iz gomile radnika.
Dečak je pogledao gore pokušavajući da vidi da li njegov otac zaista hoće da skoči iz 

balona. Gaj je visio sa strane korpe. Lili je pritisla sinovljevo lice suknjom.
U roku od nekoliko sekundi Gaj je strmoglavo leteo ka gomili. Lili je zadržala dah dok 

ga je gledala kako pada. Udario je o zemlju nedaleko od mesta gde su stajali Lili i dečak, 
njegova krv je odmah natopila tlo.

Balon je nastavio da lebdi, lutao je slobodno do blistavijih obala. Mladi Asad je dotrčao 
do tela. Pao je na kolena i proverio puls, ali onda je spustio ruku nazad na zemlju.
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„Gotovo je!” Predradnik je naredio radnicima da se vrate na posao. 
Lili je pokušala da drži sinovljevu glavu pritisnutu uz kecelju dok se približavala telu. 

Dečak se otrgao i pojurio do ruba polja gde je telo njegovog oca ležalo na travi. Došao je 
do tela dok je mladi Asad još uvek klečao pored pregledajući leš. Lili je trčala za njim.

„On je moj”, rekla je mladom Asadu. „On je moja porodica. On pripada meni.”
Mladi Asad je ustao i podigao glavu pretražujući nebo pokušavajući da pogodi gde je 

balon i gde će sleteti. Bacio je još jedan pogled na Gajov krvavi leš, a onda je požurio do 
kola i odvezao se.

Predradnik i još jedan radnik su doneli nosila i ćebe iz fabrike.
Mali Gaj je bio sav zadihan, gledajući očevo telo na zemlji. Dok je predradnik pokrivao 

Gajevo telo čaršavom, njegov sin je počeo da recituje deo iz predstave.
„Zid vatre se podiže i u pepelu vidim kosti mojih sunarodnika. Ne samo onih čija tamna, ispi-

jena lica viđam svakoga dana u poljima, već svih onih duša koje su umrle i opsedaju mi snove. 
Noću ponovo da proživljavam trenutak kada me je poslednji put pomilovala ruka mog volje-
nog oca, moje hrabre drage, vernog prijatelja.” 

„Pustite me da ga pogledam samo još jednom”, rekla je Lili i povukla čaršav. 
Nagnula se veoma blizu da bi bolje osmotrila Gajevo lice. Ostao je tek trag onog njego-

vog izraza koji je toliko volela. Te usne koje bi se nasmešile kada bi je zadirkivao. Taj ve liki 
nos koji je bio kao pero kada bi ga protrljao uz njen. I te oči, te oči boje noći. Mada su bile 
pune krvi, Gajeve oči su još uvek bile otvorene. Lili je tražila neku vrstu znaka – treptaj oka, 
smešak – nešto što bi je podsetilo na muškarca za koga se udala. 

„Oči mu nisu zatvorene”, rekao je predradnik Lili. „Da li vi želite da ih zatvorite ili ću ja?”
Dečak je nastavio da recituje, glas mu se podigao do urlika muškarca koji tuguje. Držao 

je oči zatvorene, pesnice je stegao, pritisnuvši ruke uz telo, dok je nastavljao da recituje 
najnovije stihove.

„Ima toliko mnogo tuge na licima mojih sunarodnika. Prizivao sam njihove bogove, ali sada 
prizivam naše bogove. Zovem naše mlade. Zovem naše starce. Zovem sve one koji su moćni i 
one koji su slabi. Zovem sve kako bi ispustili krik koji će rasporiti tišinu. Ili ćemo živeti slobodni 
ili ćemo umreti.”

„Da li želite da mu zatvorite oči?”, pitao je predradnik sad već nestrpljivo.
„Ne, ostavite ih otvorene”, rekla je Lili. „Moj muž voli da gleda nebo.”

(S engleskog prevela Aleksandra Izgarjan)


