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1.

Ma do na fe no me nal no igra. Pa da, vrti se, ne mo guće ju je za us taviti.
Pe va la je. Na TV-u je gle da la Ma do nu za doček No ve go di ne, počela je uz nju da igra, 

za ma hnu la je ru kom, zba ci la ci pe lu, za ce re ka la se, a za crve nevši se u li cu njene pe gi ce su 
pro cve ta le, srećna je, po sle kraćeg vre me na li ce joj je sko ro pot pu no za ja pu re no, da li od 
sreće ili od na pre zanja bi lo je teško us ta no vi ti. Kre nu la je iz je dnog kra ja so be, a završila u 
dru gom, naj manje de set pu ta kre ta la se ta ko od zi da do zi da. Izne na da je izvrnu la zglob i 
srušila se na fo telju da se odmori.

Po sma tra la ju je, želeći ja ko da liči na nju, jer Ma do na je bo ginja. Njen vrišteći glas is-
punjavao je sva četi ri ugla pros to ri je; oči joj se za ca kliše, do zi va la ju je k se bi i za vo di la. 
Obučena je u be lo, a oko nje igrači uzdi gnu tih ru ku pos ka ku ju po put maj mu na. Sve tlu ca-
la je. Po put ne ka kvog ko smičkog bića ko je vežba iznad ovog sve ta. Pot pu no ju je očara la. 
Ona je jak, bo ri lački tip. Bo ginja sek sa. U po ređenju sa njom bi la je obična ništa ri ja ili mož-
da na gra ni ci ništav nos ti. Ni je se usuđiva la da se mrdne, jer ju je bo leo zglob. Ka da bi Ma-
do na bi la re ka, on da bi ona pred stavljala sa mo je dnu kap u pe nušavom po točiću. Ka da bi 
sa mo ima la sna ge i ona bi po le te la. Ali osećala se po put školjke. La ga no je za klo pi la oči i 
ra zmišljala o to me ka ko je ona, u stva ri, gov no u po ređenju sa Madonom.

Pro te kla su ne ka četi ri mi nu ta. Ka da je počela sle deća pe sma skočila je i počela po no-
vo da vrti svo ju ci pe lu, sme ja la se, ki ko ta la se iz sve sna ge. Ska ka la je po put di vo ko ze na 
ru bu sve ta, đipa la je i tražila od pu bli ke da je gle da ju. Osećala je njiho ve po gle de i od to-
ga je pa da la u trans, ra me ni ma se trljala o ta pe te, a zid je bio njen par tner u ovoj igri. Još 
se ne kih osam pe sa ma ta ko drmu sa la. Neg de oko tri uju tru se pot pu no is trošila. Ona ko 
umor na srušila se na kre vet i is tog časa zaspala.

2. 

Kris ti na F. ima 14 go di na, živi u sta nu je dnog bu dim peštan skog na selja. Uj pa lo ta je je-
dna užasna, ve li ka be ton ska par ce la. Kris ti na živi sa maj kom, njiho ve dve so be gle da ju na 
is tok i za to, ka da se uju tru ra zda ni i ako je vre me le po, iz ku pa ti la se vi di skroz do Fo ta, čak 
do vi no gra dar skih pre si oni ca. Zi mi je to već ređe, Kris ti na on da i ne ma na vi ku da gle da 
kroz pro zor; one ras po loži se uko li ko je ne bo tam no ili si vo. U stanju je da se bi lo ka da, od 
bi lo čega ras tuži i za plače, kao što dru gi pe ru ru ke, ta ko se njoj u tre nut ku pro me ni ras po-
loženje. Čes to je zbog pot pu no ne bi tnih stva ri do bi ja la na pad sme ha i zbog ovih pro me-
na je be zbroj pu ta dos pe la u ne ku ne pri ja tnu si tu aci ju, teško se dis ci plinovala.

Ona je pra va živa en ci klo pe di ja; u njenoj gla vi su mu tne i vrca ve stva ri. Kris ti ni je stal-
no bi lo na pa me ti ono što je na TV-u Ma do na re kla za No vu go di nu: „Ljudi mno go pričaju, 
umes to da de la ju”. Ona je baš vo le la da priča, i to mno go, čak i više od to ga – ono li ko ko-
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li ko je god mo gla. Ra ni je je čes to po kušava la, ali se uopšte ni je osećala pri ja tno, uplašila 
bi se ka da bi otvo ri la us ta i izus ti la prvo slo vo. Mi sli la je da ima ružan glas. Eh, ka ko bi bi lo 
le po pričati ili pe va ti! Ra do sno je po ve ro va la u ono što je Ma do na re kla, ali ipak ni je ništa 
izgo vo ri la. Da ni ma je bi la u stanju da se za kači za ne ku njenu rečeni cu, ali ni ka kvih po sle-
di ca ni je bi lo. Kao da je ovu važnu po ru ku re kla ne kom dru gom, ne kom ko ume da go vo ri. 
Za pit ki va li su je, is pi ti va li (pro la zni ci, sta nov ni ci, maj ka, dru ga ri, a ka sni je i pro fe so ri, lo go-
pe di), ali uprkos sve mu glas joj ni je izla zio iz grla. Je dnos tav no je ta kva. Ne ka ko je ta kva 
is pa la. Ni je ra do go vo ri la o tome.

Vo le la je da se di is pred TV-a. Da gri cka nok te. Da za pa li pljugu, cir ka iz flaše, da srče iz 
flaše. Da va ri nešto, da se bo le sno sme je i da se ra di po no su. Ali naj više je vo le la da čeka, 
da čeka i ra zmišlja o iščeki vanju, o to me šta će bi ti ako se os tva ri. On će doći i moći će da 
se po va ta sa Đulom. Smu va li su se počet kom de cem bra u Sto ru. Đula je džan ki, ali ona ga 
bez ob zi ra na to vo li, vo li ga naj, naj, naj više na sve tu uprkos sve mu. Još mu to ni je sa-
opšti la, ali Đula to ne bi ni tre ba lo da zna, to bi joj bio bedak.

Ka da bi Kris ti na pro go vo ri la svi bi joj se sme ja li, svi su je isme va li. Mi sli la je da se sme ju 
sa njom. Ka da bi na času do ba ci la nešto ceo ra zred bi prasnuo u smeh. Je dnom je ta ko od 
ne po zna tog pošiljaoca do bi la nož umo tan u pa pir. Bi la je tu i po ru ka u ko joj je pi sa lo da bi 
bolje bi lo da se je dna ta ko ružna de voj ka sa ma iseče. Ni je se usuđiva la da od go vo ri. Is ti na, 
Kris ti na je ima la asi me trično li ce i već je ovo da va lo povoda ljudi ma da ble nu u nju. Njeno 
li ce je bi lo ne pro por ci onal no građeno, de sna stra na se više ra zvi la i ima la je par bra da vi-
ca. Pla vičas te skle re. Upadljive, ma le oči ne pres ta no su joj se ca kli le, dužice su se pla vi le u 
očima, ze ni ce pre te ra no sužene, a sko ro da su bi le i je dna ke, prem da su joj očne ja bučice 
bi le dos ta ne pra vil no usađene. Bi la je čudna, ali ne i ružna. Vo le la je da no si ka put ka ko bi 
se sa kri la is pod njega. Ima izrazito le pu ko su, srednje dužine, rav na je i sjajna.

Po ložaj te la joj je ma lo pogrbljen; pov re me no se tre sla, a njeno ne ras po loženo li ce je 
izražava lo patnju. Ru ke i no ge su joj čes to bi le hla dne, a vre me nom se njeno stanje sve 
više po goršava lo. Naj većih pro ble ma je ima la u go vo ru. Na kra ju rečeni ca je po di za la ton, 
upra vo su pro tno od onog što je pra vi lo, po tom je brzo is pušta la glas, zbog čega se je dva 
mo gla ra zu me ti, zu be je, pak, skupljala ta ko da su gla so vi je dva mo gli da izađu iz us ta, 
reči su joj se pot pu no gu bi le. Go vo ri la je ja ko brzo i ako bi to pri me ti la još bi brže izgo va-
ra la reči, jer se i sa ma plašila svog brzog go vo ra. U de tinjstvu, ka da je po kušala da pe va sa 
os ta li ma, glas joj ni je izla zio iz grla. Vre me nom se Kris ti na iz so li dar nos ti na vi kla, vo le la je 
da bu de sa ma, iako ni je vo le la čak ni što postoji.

Vo le la je da se tri pu je za je dno sa Đulom – ali Đula je ret ko nav raćao. Dešava lo se da ga 
čak po dve ne delje ne vi di, jer je ra dio u drag sto ru na Za pa dnoj žele zničkoj sta ni ci, a za-
bra nio joj je da ona do la zi kod njega. Ona za pra vo ni je ni zna la gde on obično vi si. „Be dni-
ci”, go vo rio je Đula uvek. Kris ti na se bu ni la ka da bi Đula ova ko go vo rio. Ali, Đula ju je ta ko 
do bro obrađivao. Sočno. Imao je ta ko spre tne prste. Obožava la je da se ra di sa Đulom!

Je dnom ju je odveo u va si onu. Se de li su za je dno na vrhu sve ta. Po red njih su leb de li 
ze le ni i žuti sve tlo sni zra ci, a zve zde udaljene po la sve tlo sne go di ne su oko njih u se kun di 
iscrta va le šare ne, bo em ske kru go ve. Kris ti na je ka sni je stal no od njega tražila ova kve tri-
pove.



3.

Kris ti nu F. po zna jem iz Po luša, ra di la je u WC-u ko pir ni ce u ko ju sam re dov no odla zi la 
jer sam ima la dos ta na rudžbi na. Već prvom pri li kom se vi de lo ko li ko joj se tre su ru ke. Ka-
da je pi sa la račun bu kval no je gre ba la olov kom, a ja sam mi sli la da je to od hla dnoće. Bi lo 
je hla dno u ja nu aru, a u WC-u su šte de li na gre janju. Ali njoj su se ru ke tre sle i le ti. Sa da u 
je sen sam na ročito čes to odla zi la ta mo, sko ro dva put ne deljno, to li ko sam ima la za ko pi-
ranje. Naša us ta novljena ru ti na je dnom se neočeki va no na rušila. Za tražila sam pa tro ne, 
Kris ti na je na pi sa la račun, po tom sam po običaju otišla u Tes ko da pa za rim. Ka da sam se 
okre nu la da izađem izne na di la sam se jer je najednom zas ta la na vra ti ma po red me ne. 
Pre krsti la je ru ke, drhta la je, po kušava la je da održi gla vu us prav no, ali joj je to teško išlo. 
Među tan kim prsti ma joj je vi ri la ci ga reta. Usne ljubičas te, su ve, po gled sta klen, imala je 
po dočnjake. Tražila je da joj odra dim šemu, važno joj je, pi tanje živo ta. Dva pu ta mi je po-
no vi la, jer sam prvi put je dva šta razumela.

„Šta da odra dim?” Ni sam mno go žele la da joj na bavljam ro bu, jer je tre ba lo da požu-
rim kući. Kris ti na se po vu kla iza WC-a. Go vo ri la je ti ho, po kušala je da šapuće, ali je mu ca-
la, osećala sam da iz njenih us ta mo gu da izađu ne ke za is ta važne stva ri, aj de re ci već je-
dnom, požuri va la sam je u se bi. Prišla sam joj bliže ne bih li je bolje ra zu me la, ali ona se 
po vu kla. Na kra ju je izbrbljala da ona nažalost ne može da ode po to, da je ra zu mem po-
bo gu. Ra zu me la sam je, prem da je užasno brzo go vo ri la, stal no sam po kušava la da je us-
po rim. „Do bro, otići ću.” Kris ti na se pri mi ri la i us po ri la. Na crta la mi je gde tačno da odem, 
kod ko ga, ko ji ulaz, sprat, broj sta na. Du gi će mi pro da ti ro bu, ali da njeno ime slučaj no ne 
spo minjem. Zar se ni ko neće začudi ti? Ma, hoće, ali sa mo da ja njoj to do ne sem već je-
dnom, ne mo ram mu se ni za hva li ti. Mo gla bih ma lo da požurim... užasno joj je po tre bno, 
i kad se bu dem vraćala da idem dru gim pu tem ako je to mo guće. Bi la je uzru ja na. Vi de la 
sam ka ko cupka nogama.

Obu la je šti kle i one su još više is ti ca le njeno uštogljeno, ste gnu to kre tanje. Možda je 
baš njih no si la ka ko ne bi bi la pre više bli zu zemlji. Je dva je us pe va la da se no si, kli ma ta la 
se dok mi je crta la, u ne udo bnim ci pe la ma joj je ne ka ko is kli znuo čla nak ili ga je sa mo 
izvrnu la, već se i ne sećam tačno, ali se uhva ti la za me ne i kad me je do dir nu la ose ti la sam 
ka ko su joj ru ke led le de ni. Iz džepa svo jih uza nih far mer ki izvu kla je pa pir na tu novčani cu 
i tu tnu la mi je u ru ku. Na ovo sam po ma lo ljuti to odre ago va la, na šta me je ona is tog časa 
pre ki nu la i re kla mi da požurim. Sma tra la je da je stvar već do go vo re na, ništa mi dru go 
ni je pre os ta lo da ura dim. Mo gla sam je od bi ti, to mi ne bi bio pro blem, ali ona bi za tražila 
od ne kog dru gog da joj odra di šemu; ne ka kre nem već je dnom. Sklo ni la sam no vac, na-
mir ni ce ko je sam ku pi la sta vi la sam u ko la i kre nu la pešaka pre ko na selja, između kuća.

Izne na da se na o blačilo, počeo je da du va ve tar, sti gao je hla dan pljusak. Po kušala sam 
da požurim, ali mi je teško išlo. Po ne kad bih ba ci la po gled na crtež ko ji mi je da la, jer sam 
osećala da sam skre nu la na po grešnom mes tu, i brzo sam se ko ri go va la. Ne kih pe tna es-
tak mi nu ta sam sta ja la zbog kiše. Na je dnom ćošku sam po tom stvar no skli znu la sa tro to-
ara i pa la, pot pu no sam is kaljala far mer ke, a povrh sve ga na pu tu do kuće ću još je dnom 
zve knu ti i izvrnuti čla nak. Ćopaću, po put Kris ti ne na šti kla ma, a ka sni je ćemo se obe sme-
ja ti na moj račun.
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Po kušala sam da se kon cen trišem i is tov re me no ni sam mo gla a da se ne za pi tam šta ja 
to ra dim. Tru di la sam se da požurim, ali ni sam bi la u stanju to da učinim, iako je tre ba lo. Tri 
pu ta sam hte la da se vra tim, „ne, neću to učini ti, ba ta liću sve ovo”. Pso va la sam Kris ti nu, a 
se be još više, „ko ji đavo sam i pri hva ti la da joj na bavljam gandžu”. Međutim, pro našla sam 
kuću, sve je bi lo tačno ona ko kao na ski ci. Po zvo ni la sam. Du gi mi je otvo rio vra ta. Spre-
mi la sam no vac, do bi la ro bu, ništa po se bno se tu ni je do go di lo. „La ga no ću kre nu ti na-
zad”, mi sli la sam, i pažljivo pošla prečicom ka ko ne bih za ka sni la. (Ra zu me se, za ka sni la 
sam.) Ne pres ta no sam se osvrta la gle da jući ima li ne kog iza me ne. Kao da sam žele la da 
ve ru jem se bi, ali ne, već sam bi la umešana u ce lu priču i plašila sam se. Kris ti na me je uvu-
kla u cev. U međuv re me nu je pljusak prošao, izašlo je sun ce, a pro zo ri u na selju su se si ja li. 
Sti gla sam. Uvu kla sam de voj ku iza WC-a i brzo joj pre da la ro bu – ona se smi ri la, pos ta la je 
srećna, a njeno is krivljeno li ce se ozarilo.

Me se ci ma smo se ova ko igra le: kad god bi mi se is pra zni le pa tro ne Kris ti na je tražila 
da joj odra dim šemu. Dok sam išla ka njoj u ko li ma sam vežba la, pri pre ma la sam se da već 
je dnom pre ki nem ovo sa njom, ali mi ni je išlo. Od Maćašfel da je bi lo naj manje po la sa ta 
vožnje, na ćošku Đerđove uli ce je čes to tre ba lo čeka ti pe tna es tak mi nu ta ka ko bi uopšte 
mo gla da se priključim na Sen tmi haj ski put, ta ko da sam u sušti ni ima la vre me na da ojačam 
sa mu se be. Sažaljeva la sam je. Ali sažaljenje ni je naj bolja reč, jer to ni je ni tačno. Bolje je 
reći da sam je pri sil no zgo ti vi la. Ka sni je mi ni je ni pa lo na pa met da joj kažem ne – kad god 
mi je tražila, ja bih otišla. 

4.

Kris ti na je bi la u pro ble mu. U ve li kom, je be nom pro ble mu. Me ne je sa svim slučaj no 
pro našla, mo gla je bi lo ko ga dru gog da na va ta. Pris ta la sam. Kris ti na se plašila Du gog, na-
ročito zbog Đule ko ji mu je du go vao i to ne ma lo. Đula je bio pre više svo je glav. Ako bi se 
na žele zničkoj is po svađao sa ti po vi ma, ne deljama je tre ba lo da za obi la zi taj kvart, ni je mu 
os ta lo ni pre bi je ne pa re. Kris ti na bi mu on da da va la, ali kod nje je mo gao da do la zi sa mo 
ka da bi njena maj ka ot pu to va la sa svo jim dečkom, što se pri lično ret ko dešava lo. Njena 
maj ka je na počet ku go ti vi la Đulu, ali je on da je dnom re kla o njemu da je švorc i pot pu no 
ne ko ris tan. Ni je se baš ra do va la ka da se Kris ti na viđala sa njim, ali nju za pra vo ni je mno go 
in te re so va la ni njena ćer ka, a ni dru gi ljudi. Đula je imao kin te, ne kad je imao mno go, jer 
je lep mla dić uvek bio na gla su. Do la zi li su po se bno zbog njega na žele zničku, vo le li su ga 
i plaćali mu za njego ve uslu ge. Do bro plaćaju mla diće, a na ročito ti nejdžere; čak im se i 
vraćaju. Pu tu ju ov de-on de, za padnjaci, Nem ci, Švaj car ci, a ne kad se na le ti i na ne kog Ame -
ra. Ne go va ni su. Ljuba zni su i go vo re na en gles kom. Đula naj više vo li ka da mu te pa ju na 
en gles kom. „Iza Pla ne ta ri ju ma ble je sa mo ma to re mu donje”, ta ko je je dnom re kao, „Ma to  re 
vo li ne. Gu ze se ta mo iza ne kog drve ta, hoće u žbunju po red đubre ta, brzo, smes ta, bez 
ra zlo ga. Ne ma ju ko la, bi ci klom su se do ve zli, se de na klu pi i čeka ju svoj plen. Žele znička 
je u po ređenju sa ovim šumar kom prva kla sa, odan de ih odvo de u ne ki lep stan u Bu di mu 
ili u ne ki ho tel. Pažljivi su”. Du gi je bio Đulin naj bolji or tak. Za je dno su došli u Peštu da 
odrađuju du ge, da no noćne šljake. Za je dno su iznaj mi li je dan stan u Uj pa lo ti, ali je Đula 
bio pri nuđen da se ise li, jer je užasno osla bio i du go vre me na ni je mo gao da šljaka. Ni je 



mo gao da mu pla ti ni svoj deo. Bez reči je po be gao od Du gog. Ovaj će ga ubi ti ako ga bu-
de video.

Đula vo li Kris ti nu. Vo li je. Da. Ali i ka da bi imao šta da kaže o ovo me, on bi ipak prećutao.
Kris ti na je čes to bi la tužna, ali bi to ne gi ra la, uza lud su mo gli da je uve seljava ju. Bi la je 

svo je gla va, sa sop stve nim prin ci pi ma, ali bez cilja, slo bo dna i po gubljena. Kad bih otišla 
do nje is fo li ra la bi osmeh na li cu, a možda je i stvar no bi la srećna, bi lo je to teško utvrdi ti. 
Čes to me je već iz da le ka pri mećiva la, da va la mi je znak da idem pre ma par kin gu, nes pre-
tno je ga si la pljugu, pri pre mi la bi svo ju do zu, a da ni je ni zna la ko li ko joj je tačno po tre-
bno. Ka da sam je po slednji put vi de la, čeka la me je ne pri kri ve no očaj na. Sta ja la je po mu će-
nog po gle da, odeća joj je bi la ne ure dna i prljava, a ve za la je i ne ka kvu ma ra mu oko us ta. 
Odmah bi joj tre ba lo, „Trči bre!”, na re di la mi je be sno. Žali la mi se da će joj pući gla va, uze la 
je i va li jum i me ta don, ali joj i dalje pu ca. Kre ta la se šušteći i klo pa ra jući uz krajnje ne opi si-
ve po kre te. Sla ga la me je da je da la krv i da se zbog to ga tre se. Otišla sam, ali ni sam žuri la, 
ni je mi čak ni na kraj pa me ti bi lo da požurim. Ka da sam se vra ti la, Kris ti na je već izgle da la 
kao zom bi, i ma lo je reći da je bi la tužna, pre bi se re klo da je bi la beživo tna po put isuše-
nog potoka.

5.

Ne bo se na tmu ri lo na da mnom. Otišla sam, ali ona ni je bi la na svom ra dnom mes tu. 
Ne ko dru gi je sta jao u WC-u, je dna mla da, bu buljičava de voj ka ko ja je vrlo nes pre tno 
usluživa la ljude. Za me ni la mi je pa tro ne, be zvoljno na pi sa la račun, a u međuv re me nu su 
iza mo jih leđa ne pres ta no brun da li požuru jući je. Više njih je već čeka lo, ali je no va pro da-
vačica bi la ne uvežba na, po mešala je ku ti je, da la mi je po grešan tip pa tro na, ta ko da sam 
mo ra la po no vo da sta nem u red. Na vo dno je WC da ni ma bio za tvo ren. Možda ih je za to 
to ga da na bi lo to li ko. Ku pac is pred me ne je tražio Kris ti nu. „Ne ra di da nas”. „Šta je sa 
njom?” „Ne mam poj ma”, mu ca la je de voj ka. „Ništa ja ne znam, ne po zna jem je”. Vi de lo se 
da je izner vi ra na, jer mo ra da ju je više njih već pi ta lo za nju – njeni do bavljači ili ne ko ko 
je bio u is tom sranju u ka kvom i ja. Kris ti na na šti kla ma. Zbu ni la sam se ma lo, hm ko li ko li 
ih je još bi lo ko je je ova ko is cimala...

Pre se kla sam pre ko na selja, a po tom ko li ma. Po slednji put sam joj obećala, a bi lo je to 
pre je dno dve ne delje, da ću joj na re za ti je dnu pe smu Dej vi da Bo uvi ja. Sta vi la sam disk u 
tor bu, a on da sam ga uvi la i u po se bnu ke su da ga ne za bo ra vim. He ro es, sa ne kog al bu-
ma iz 1982. Tražila sam njenu kuću. Ubrzo sam je i pro našla. Bi la je kao i sve os ta le. Ljudi su 
u gru pi ca ma sta ja li u par ku is pred kuće, oko je dne klu pe, do bro su izgle da li. Pi li su. Pi ta li 
su me ko ga tražim, a ja sam od go vo ri la da ću je sa ma naći. Ne ko je pljunuo na zemlju. Po-
zvo ni la sam na in ter fon. Ne ko je po di gao slušali cu, ali se ni je ogla sio. „Kris ta, je si li to ti?”, 
upi ta la sam. „Ni je ov de”, od go vo rio je ne ko, a taj hra pavi glas mi se činio is kre nim i vrlo 
odrečnim. Žele la je da spus ti slušali cu. „A gde je, važno mi je da znam, ima nešto kod me ne, 
mo ram da joj...” Pus ti la me je, po pe la sam se na se dmi. Je dna vi so ka, mršava žena mi je 
otvo ri la vra ta, vidljivo ne go va na, li ca po ma lo uzne mi re nog, a is pod očiju po dočnjaci. Pru-
žila sam joj ke su. Dvo umi la se, pi ta la je ko sam, oda kle po zna jem njenu ćer ku. Žele la sam 
nešto da kažem... mo guće je... ali glas me je izdao. Ne bih mo gla da ofi ram Kris ti nu, iako 
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bih to vo le la. Ne ko li ko se kun di smo se sa mo gle da le, a na kra ju sam ja pre ki nu la tu tišinu. 
„Šta je sa njom, gde je? Da li bih možda mo gla da je na zo vem?” „Ona je um rla. Mi sli la sam 
da to zna te pošto kažete da ste njena pri ja teljica”, promrmljala je ti ho i pažljivo za tvo ri la 
vra ta, kao da za tva ra vra ta ne kog sta kle nog ormarića.

Ne bo nad na seljem se na tmu ri lo. Između kuća je fi ju kao ve tar i uda rao o otvo re ne 
pro zo re. Ce lih sat vre me na osluški va la sam na ste pe ništu, više pu ta sam po kušala da kre-
nem i na kra ju sam us pe la da se do vučem do auta. Upa li la sam ga. Išao je do ne kle, ali sam 
je dva us pe va la da držim vo lan, tre sli su mi se prsti, ru ke, a sa vra ta mi je cu ri la go la vo da. 
Sa Sen tmi haj skog pu ta sam skre nu la pre ma šumi, jer sam ose ti la da ne mo gu dalje. U kri-
vi ni sam izgu bi la rav no težu. Je dva sam došla do da ha, a mo tor je stao. Ne ko li ko se kun di 
se de la sam bez sves ti. Vre me je sta lo. Pro bu di la sam se po red kan te za đubre, izašla sam 
iz auta, po kušava la sam da os ta nem u sta jaćem po ložaju ka ko bi mi krv pros tru ja la kroz 
te lo. Čučnu la sam i piški la. Uhva tio me je grč u no zi i za to sam u tom po ložaju os ta la ne kih 
de se tak mi nu ta. La ga no je počela da mi se njiše ru ka, da se ke zi, kli be ri. Sme ja la se. Tražila 
je da već je dnom us ta nem, da se ne glu pi ram tu jer izgle dam užasno smešno. Izgle dam 
kao ne ki po sra ni ze ka. Iz me ne je prvo izbio smeh, a po tom i plač, drhta la sam sve jače, 
bi lo mi je hla dno i bi la sam uplašena. Udo vi su mi se le di li, gla va mi je klo nu la na gru dni 
koš, ni sam mo gla da us ta nem, a po tom sam na je dvi te ja de ipak ne ka ko us pe la da se us-
pra vim, ali je tre ba lo da sklo pim ru ke ka ko bih os ta la na no ga ma. Je di no sam ova ko us pe-
la da os ta nem us prav na duže vre me na. Kris ti na se ni ka da više ni je pojavila.

6. 

Njen lik mi je pred očima. Kris ti nu je ubi lo je dno zlo na mer no biće spram koga je ona 
bi la pot pu no ne moćna. Ima onih ko ji su spo so bni da u se bi ubi ju ovo biće, ali ona ni je bi la 
je dna od njih. Stal no ga je pi ta la: „Ko si ti, zašto me mučiš?” Biće joj je od go vo ri lo: „Ja sam 
ru ka tvo ga Bo ga. Vi diš li mo je gro tes kno li ce? Ono je vrh njego ve ru ke. Ova ru ka će te 
odves ti pra vo do sun ca. Ona je sunčevo živo biće, Bog Sun ca. Iz Sun ca, kao našeg za je-
dničkog te la, kreću mi li oni i mi li oni ova kvih ru ku ko ju sa da vi diš u se bi. Za sva kog čove ka 
pos to ji po je dna ova kva ne vidljiva ru ka. Po moću njih ja upravljam sve tom! Ova ne vidljiva 
ru ka određuje čove ko vu sud bi nu, njego ve po te ze, čak i naj si tni je radnje, jer: ova ru ka je 
ono ’dru go ja’ sva kog čove ka, ona sa ma za po ve da!” 

Kris ti na je bi la pod uti ca jem ovog bića, a u njenoj gla vi se njegov uti caj sa mo po-
jačavao sve dok je na kra ju ni je pot pu no za ko pao. Ovo biće joj se prvi put po ja vi lo je dnog 
po po dne va dok je išla kući iz ško le. Za us ta vi lo ju je i izja vi lo da se useljava u nju. Ka sni je 
sve češće, prvo sva ko ga da na, a on da i dva, tri pu ta dnev no, sve dok joj biće ni je u pot pu-
nos ti da va lo na red be. Do zi va lo ju je biće čije se ru ke završava ju u nečijoj gla vi. Plam teće 
je, a u njego vim zra ci ma žive duše um rlih ljudi.

Je dnom joj je biće re klo da za uvek mo ra um re ti i da će njena be smrtna duša pre sa-
hnu ti. Kris ti na ga je pre klinjala da to ne čini sa njom. Po kušala je da ga se oslo bo di, otišla 
je kod opštin skog le ka ra da izva di iz nje ovo biće, ali joj le kar ni je po mo gao. Otišla je u 
bol ni cu gde je do bi la sred stvo za smi renje i izgla dne la se vra ti la kući. Sa mo joj je Đula 
mo gao po moći, a ka sni je više ni on, jer je i sam bio u pro ble mu. Odlučili su da ga se oslo-



bo de. Za tvo ri li su se u Kris ti nin stan. Maj ka joj je po no vo ot pu to va la na ne delju da na. Za-
ključali su vra ta, le gli u kre vet i pro ba li da os ta nu čis ti. Međutim, tam na sen ka ovog bića 
pro jek to va la se u njenoj spa vaćoj so bi. Njiho va te la su dožive la pro ba da juće bo lo ve ka-
kve ni su mo gli ni da za mi sle, kao da ih je ne ko ren di sao i sa mo su mršavi li, mršavi li dok se 
ko načno ni su pot pu no smežurali.

Kris ti na je po kušala da pre ko ta va ni ce po be gne iz so be. Naj ra di je bi leb de la u na di da 
će je biće ta ko na pus ti ti. Ali zlo tvor je po no vo ležao na kre ve tu, žva kao je i ja sno je čula 
njego vo glo danje. Svo ju ru ku je za bio u njenu gla vu, a ona je bri de la iznu tra. Na gri zao joj 
je dušu sa svih stra na is tov re me no. Bi lo je be zna dežno. Osećaj tur pi janja, kao da joj je ne-
ko mrcva rio te lo, ki da lo ju je, i ka da bi je je dnom ras ko ma dao nas tavljao bi sa mrcva-
renjem. U tre nut ku ka da je to ose ti la li ce joj je pos ta lo stras tve no tužno, jer ni je bi la u 
stanju da po dne se ti ran sku vlast ovog bića.

7. 

Kris ti na F. se tog ju tra stro pošta la po put zom bi ja. Žele la je da us ta ne iz kre ve ta, da 
brzo pre va ziđe sve to ka ko bi dan mo gao nor mal no da joj ot počne. Gla va joj je vi si la na 
vra tu, po kušala je da us ta ne, ali je pa da la na zad u kre vet. Ki ja la je, a počeo je i nos da joj 
cu ri. Tražila je ma ra mi cu ka ko bi za us ta vi la krva renje. Pri sva kom po kre tu, čak i onom naj-
manjem, bi la joj je po tre bna sva sna ga. Is ko beljala se iz kre ve ta i četvo ro noške otišla do 
ku pa ti la. Pridržava jući se za la va bo je dva se ne ka ko us pra vi la. Sa or ma rića je uze la čet ku 
sa drve nom drškom i po lo mi la je. Iz nje je izva di la hors i po su la ga po ce lo fa nu. Svu kla se, 
mi sli la je da le gne u ka du. Za gre ja la je he ro in, na pu ni la špric i ubri zga la ga se bi. Iz ka de je 
po le te la u va si onu, vlažni čul ni veo joj je pre krio li ce, čini lo se kao da tek počinje da živi, 
ali upra vo su pro tno, bi la je već mrtva.

Se de la je u ka di. Ble do, mršavo ma lo te lo u ra na ma prianjalo je za ivi cu ka de. Sa mo je 
pa uko va mreža os ta la od nje. Fle ka va koža je bi la za te gnu ta i ja sno su joj se vi de le ve ne. 
Oči su joj sve tle le, pre kri la ih je bi ser na za ve sa kao kod ne kog lu da ka. Nakrat ko je po no vo 
došla k se bi. Po se gnu la je za sla vi nom da pus ti vo du. Ali vo da je sa mo kapljala, jer već ni je 
ima la sna ge da do kra ja odvrne sla vi nu. Po la ko je klo nu la u svo joj kar di nal ljubičas toj gar-
de ro bi, odla zi la je i pe va la. Oko nje su njeni ma li, ze le ni maj mu ni, njeni sa i grači. Mo guće 
da je bi lo oko po la se dam uju tru ka da se Kris ti na F. stro poštala. 

(Sa mađarskog prevela Ivana Ristov)
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