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Јан Ба ла бан

ДЕ ЧАК
„Зна чи, до Вит ко ви ца“, уз дах нуо је Ханс ре а гу ју ћи на оба ве ште ње да ће воз, услед 

за тва ра ња пру ге за вр ши ти пу то ва ње на пе ри фе риј ској ста ни ци. 
„Шта зна чи за тва ра ње пру ге?“, упи та Хан са ње гов пет на е сто го ди шњи син, та ко зва

ни Де чак. Де чак, чи ји се раст са да ме ри де ци ме три ма и ко ме су оче ве ци пе ле већ 
ма ле, што се по ка за ло то ком пла нин ске ту ре, ка да је же лео да му по зај ми сво је ре зер вне 
па ти ке, јер су ње го ве би ле про мо че не. Ни је ус пео да уђе у њих. 

„За тва ра ње...“, Ханс је за ми слио све тлу ца ве ши не осве тље не фа ро ви ма ло ко мо ти
ве. Иду, иду, и на јед ном се за вр ша ва ју, а ма ши на про па да у ду бо ку тми ну. 

„...Не знам, мо же би ти не ка кав квар на пру зи, не ис прав на скрет ни ца, воз сле тео са 
ши на. Не што си гур но је сте, те мо ра ју да нас пре у сме ре на Вит ко ви це. Си гур но има 
де сет го ди на ка ко ни сам био та мо.“

„Ја ни ка да ни сам био та мо“, до дао је де чак. 
Воз је за тут њао пре ко че лич ног мо ста из над ре ке озна ча ва ју ћи да су упра во про

шли Бес кид ске пла ни не. Пре део са раз глед ни ца оста ви ли су иза се бе.
У том истом тре нут ку иза се бе смо оста ви ли па ди ну ко јом смо се спу шта ли, из ме

ђу обо ре них и на сла га них ста ба ла. Са ми у тој хлад но ћи, где се по бе сне ла пла нин ска 
ре ка раз би ја о гра нит не пло че. Из вор мо ра да је не где та мо го ре, под пла нин ским 
вр хом. Ипак, та мо не ма ни ка квог из во ра, са мо де се ти не сит них по то чи ћа раз гра на тих 
у сто ти не си ћу шних при то ка, ко је се до слов но у ка пи ма спу шта ју са ка ме на, та мо у 
ти хом сре ди шту пла ни не. За пра во, не вла да та мо ти ши на, са мо чо век на мо ме нат за
ста не, тру де ћи се да до пре до не че га. Пре део се под пла ни на ма про сти ре као ис фле
ка ни стол њак, или пре као по ха ба на ма па са мр ља ма на ме сту гра до ва. Та мо, ви диш, 
та мо не где жи ви мо. 

Та мо смо са да. Све тла ко либâ на обо ду шу ме оста ла су на сво јим ме сти ма, баш као 
и се ла ко ја су треп та ла у но ћи сво јим цр ве ним све тли ма по пут нео бе збе ђе них пре ла
за. Већ про ла зи мо по ред ве ли ких и не по мич них под руч ја за по сед ну тих гро зним ма
ши на ма и пре ко ре ке Остра ви це сти же мо до Вит ко ви ца. Ви ше не ма сми сла под се ћа
ти се свих тих по вра та ка, те удоб но сти до мо ва ко ји че ка ју, та мо су по пут тво је де ти ње 
ру ке ко ја је не ка да мо гла да ми ста не у длан. 

За ко ра чи ли су на ста ни цу ко ја је ве ро ват но пред ста вља ла глав ну ста ни цу гра да 
че ли ка. До да на да на шњег о то ме све до чи не ра зум но про стра ни и пу сти хол са ши ро
ким сте пе ни штем ко јим је са да хо да ла ша чи ца пре у сме ре них пут ни ка, ву ку ћи се по пут 
за ка сне лих се на не ка да шњих жи те ља. Од пе де сет си ја ли ца на уда ље ној та ва ни ци 
све тле ла је са мо јед на, и отво рен је тек је дан од мно штва шал те ра. Тро ји ца пи ја на ца 
ис пред би феа. По ку ша ва да ку пи кар те за трам вај на ки о ску са ал ко хо лом и без о бра зним 
ча со пи си ма. Не ма ју, не др же. Чи ни се да де чак ни ма ло не обра ћа па жњу на на фра ка не 
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и на шмин ка не тет ке из ча со пи са. Уоп ште их не ре ги стру је. У мо је вре ме ми смо их 
друк чи је по сма тра ли. 

На ули ци ис пред ста ни це са зна ли су да је ди ни трам вај ко ји ту да са о бра ћа до ла зи 
тек за три де сет ми ну та. Шта сад? Хан са бо ле но ге од ста ја ња, и од јед ном не зна шта 
да ра ди. Шта да ра ди са сви ме ти ме, шта да ра ди са де ча ком?

„Иде мо пе шке“, пред ла же де чак док са за ни ма њем по сма тра су мор ну око ли ну. 
„Ни је ти би ло до ста?“
„Од мо рио сам се у во зу.“
Он је још де те, до вољ но му је по ла са та или сат, а на ма, чи ни се, ни овај окра јак 

жи во та ко ји нам је пре о стао не би био до во љан да се од мо ри мо. Од врат на реч, чо век 
од мах за ми сли на че ту по ло ви ну хле ба ко ју де ца упо р но из бе га ва ју, ра ди је узму свеж, 
или уоп ште не је ду хлеб већ узму не ка кву чо ко ла ди цу, не што у сјај ном омо ту, то ли ко 
их има сву да око ло. Ле пљи ви, све тлу ца ви, слат ки омо ти оба ви ја ју свет. 

Кре ну ли су пре чи цом, ули чи цом ко ја их је во ди ла у та му, пре ма моћ ном мо сту у 
да љи ни. „Да ли још увек по сто ји она ру па у огра ди кроз ко ју се увек про вла чи ло?“, 
пи та се Ханс. Ка ква ру па, чи тав ко мад огра де је из ва љен. Кре ну ли су пре ко пру ге баш 
ка да је иза кри ви не за тут њао те рет ни воз. Мо ра ли су хи тро да се пре ба це у мрач ни 
крш са стра не. „Пе де сет пет, пе де сет шест... пе де сет шест ва го на“, де чак је из бро јао. 

Про шли су пру гу, да би их на ред на ру па у пло ту до ве ла до ко ло ни је при зем них 
рад нич ких до мо ва. Иза огра да су за ла ја ли пси чу ва ри, ве ћи ном вуч ја ци. 

„Ни сам ве ро вао да ов де још увек не ко жи ви“, за чу дио се де чак, ра до зна ло за гле дан 
у при гу ше на све тла ко ја су до пи ра ла из уну тра шњо сти при зем них ку ћи ца. Ханс као 
да је у том тре нут ку ви део се бе од пре два де сет пет го ди на. Још он да је ње му, де ча ку 
из згра да, ова на се о би на де ло ва ла као остр во пре не се но из не ка квог дру гог све та. 

Иза кро во ва од терпа пи ра уз ди за ле су се ви ше, град ске ку ће од цр ве не ци гле. 
Та кве су се зи да ле у до ба Рот шил да. Би ле су ве ле леп не, о че му су све до чи ли и кит ња
сти укра си из над про зо ра. Би ле су то ку ће за успе шни је љу де, ме ђу тим чи та во то на
се ље са јед не стра не при ти сла је фа бри ка, са дру ге ау топу т, са тре ће пру га. Од ње га 
је ство ре на пе ри фе ри ја у са мом цен тру гра да. Не ко ли ко про зо ра и да ље је све тле ло, 
дру ги су за у век за тво ре ни шпер пло чом. 

„Во лео сам ов де да до ла зим пре ко оног мо ста“, Ханс је по ка зао на сту бо ве над во
жња ка ко ји је пре се цао ста ру че тврт. „Гле дао сам кроз про зо ре ка ко љу ди уну тра 
жи ве. Јед ном сам ви део мла ду Ци ган ку ка ко спре ма де те за спа ва ње. То је тра ја ло 
са мо трен, пре не го што је ис кљу чи ла све тло. Дан да нас пам тим ту сли ку, као да је 
фо то гра фи ја. Про сто ри ја у цр ве ним и ру жи ча стим ни јан са ма и у њој та там но пу та 
же на, де те од по сте љи не и не ви диш, са мо осе ћаш да је ту за хва љу ју ћи ње ној ру ци 
ко ја га ма зи по гла ви. Да сам сли кар...“

Отац и син за ста ли су у под нож ју бе тон ског сту ба, као да не што че ка ју. „Да сам 
сли кар“, Ханс је у се би до вр ша вао ми сао, „са мо бих та кве ру ке сли као. Да сам де те, 
та кву бих ру ку осе ћао из над сво је гла ве. Да сам мај ка, баш та ко бих ма зио сво је де те.“ 

Му шка рац не мо же да бу де мај ка. Му шкар цу ни је ме сто у про сто ри ји у цр ве ним и 
ру жи ча стим ни јан са ма. Мо же са мо да сто ји на про зо ру, да се ди ви спо ља. Да др жи 
ру ке иза ле ђа, за ри ва нок те у дла но ве, да за др жа ва су зе у очи ма. 
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По сма трао је де ча ка. Ни је мо гао да про ник не у ње го ве очи као ра ни је, као он да 
ка да га је та ма ла деч ја гла ва гле да ла са ја сту ка, пу на по ве ре ња. 

У ти ши ни су про шли не ко ли ко ули ца и из би ли на трг, са ко га је не ко ли ко трам ва ја 
во зи ло у њи хо вом сме ру. Уско ро ће мо сти ћи ку ћи. Али пре то га, пре то га ће мо се сти 
на пи ће. Ханс је хтео не што да за др жи, хтео је још мал ко да про ду жи тај из лет са сво
јим си ном, тај из лет ко ји се већ окон чао. Ушли су у про стра ну го сти о ни цу са ду гач ким, 
пра зним сто ло ви ма. Све га не ко ли ко ћу тљи вих љу ди, рђа вих му шка ра ца, јед на гла сна, 
пи ја на же на и не ко ли ко ра до зна ла ца ко ји су по ку ша ва ли да згр ну бо гат ство на ау то
ма ти ма за игру. 

„Знаш да то не иде та ко“, ста де да об ја шња ва си ну, „то је по де ше но та ко да узи ма 
но вац, не да га да је.“

Мо жда је по гре шио што је до вео де ча ка на ова кво ме сто, али уо ста лом он ви ше 
ни је то ли ко ма ли. 

На ру чи ли су пи во и ли му на ду, и за тре ну так су из гле да ли као да се де у че ка о ни ци 
не ке одав но за тво ре не же ле знич ке ста ни це. А он да је де чак упи тао: „Та та, ти си ра ни
је жи вео ов де?“

„За пра во, ра дио сам, и...“, кре нуо је да му при ча о свом жи во ту у про шлом ве ку. О 
рад нич ким ба ра ка ма, о штам па ним обра сци ма, о ко му ни сти ма и о не зго да ма на ра ду. 

По но во је осе тио тај смрад, зној, уље и још не што, не ка кву пр љав шти ну ко ја шти па 
као за па ље не ру ка ви це ко ји ма си гре бао сам бог зна по че му. Тај смрад се сву да осе
ћао, под се ћао је на смрад за па ље ног зуп ча стог ре ме на на ау то мо би лу. Од ње га се 
ни је мо гло по бе ћи ни у кан це ла ри ји, ни на уни вер зи те ту, ни у Пра гу. Ка да отво риш 
но ви не из тог вре ме на, тај смрад се осе ти. 

Ис пи ли су пи во и ли му на ду. Мо ра ли су да кре ну. Отво рио је вра та и пу стио де ча ка 
да иза ђе. По ми слио је ка ко ње гов син још увек ни је чврст, ка ко се за ле лу јао по пут 
ста бљи ке па су ља. Али, и по ред то га ће уско ро мо ра ти да га одво ји од се бе, и та да ће 
оста ти сам на пе ри фе ри ји из ни клој у ње го вом вла сти том ср цу.

ЕМИЛ

Ах, ви драг сто ри, нонстоп отво ре ни ки о сци, кла ди о ни це, коц кар ни це! Ах, ви! Све 
тре ба да вас по за тва ра ју бе ли фа ши сти. И не ми слим при том на фа ши сте бе ле пу ти, 
већ на фа ши сте у бе лом, мо гу да бу ду и там но пу ти, фа ши сти ан ђе ли, док то ри, ме ди
цин ске се стре и бра ћа у бе лим ман ти ли ма са бе лим опа са чи ма и бе лим ли си ца ма. 
Ка да ли ће их не ко по ста ви ти на че ло др жа ве, да нас са чу ва ју од те пр љав шти не, од 
тог гли ба у ко ме се ва ља мо док ба у ља мо из ме ђу драг сто ра и коц кар ни це? Где спа ва
те, ви те зо ви са Бла ни ка,1 док смо ми оста вље ни на ми лост и не ми лост пред ве чи то 
отво ре ним вра ти ма тих ли хвар ских гло да ра?

1 Из че шких ле ген ди: рат ни ци, бор ци за осло бо ђе ње че шког на ро да.(Прим. прев.)
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У вре ме ко му ни зма мо гли сте да пи је те са мо до де сет уве че, мак си мал но до по но
ћи, а пи ће се мо гло ку по ва ти нај ка сни је до де вет, и то на све га два ме ста у гра ду. Због 
то га сам до шао на иде ју да на пра вим ре зер вну бо цу. Пре кра сну де се то ли тар ску фла шу 
са из бру ше ним за тва ра чем. А мој брат, тај ве ли ки и сна жни чо век ко ји ме је ве чи то 
учио ства ри ма ко је су ме не уни шта ва ле, а ње му ни ма ло ни су шко ди ле, мој брат ми је 
по мо гао да је на пу ним са де сет хи ља да гра ма сто про цент ног ал ко хо ла.

Мој брат, ин же њер у фа бри ци пар фе ма, имао је при ступ чи стом ал ко хо лу у нео гра
ни че ним ко ли чи на ма, али је упр кос то ме ње го ва је тра оста ла нео ште ће на. Од де сти
ла та је пра вио од лич не кок те ле ко ји ма је за во дио ла бо рант ки ње, а ка сни је би их од
во зио у ви кен ди цу, слу шао сам при че о њи хо вом чвр стом сти ску, о њи хо вим пр сти ма 
и ве штим усна ма. Ја бих у то вре ме већ за вр ша вао са гла вом на сто лу, мно го пре не го 
што ће за ба ва уоп ште по че ти. Тре ба ло је по сле то га пре жи ве ти ду гу ноћ, тре сао бих се 
ис пред за тво ре них вра та про дав ни ца и тра фи ка, че као бих ју тро на ста ни ци без ијед
ног гу тља ја ма кар и нај го ре бр ље. Без пи ћа, без да ха, у но ћи мрач ној по пут гроб ни це. 
Баш за то ми је брат на ба вио лам пу чи је ће ме све тло во ди ти до кра ја нај ду же но ћи. 

По лу мр твим по кре том ру ке по ди гао сам лам пу на ор мар у сво јој не у глед ној со би. 
По ста вио сам је на ол тар, а за тим сам се сру чио на из гу жва ну по сте љи ну, ода кле сам 
мо гао да је гле дам, си гу ран да ни ка да ви ше не ћу оста ти сам; и баш та да је сти гла сло
бо да, вра та про дав ни ца су се отво ри ла за сва вре ме на. 

Мо ја све ти ња са ол та ра као да је у том тре нут ку из гу би ла сво ју вред ност. Ви ше је 
ни сам узи мао. Ку пио бих те тра пак, пљо ску или пла стич ну фла шу не ког раз ре ђе ног, 
мут ног пи ћа. То нуо сам у сан уз по моћ ка квог бућ ку ри ша до ма ће из ра де. Ни сам мо гао 
да из др жим сву ту сна жну, ни чим убла же ну све тлост око се бе. Скла њао сам по глед и 
пу штао да на мо ју лам пу па да пра ши на. 

„Још има вре ме на.” Жућ ка сти бро је ви на бу дил ни ку по ка зи ва ли су че ти ри и де сет. 
„Још има вре ме на!”

Емил се те шио са зна њем да још нај ма ње три са та не ће мо ра ти да уста не, не ће мо
ра ти ни да се мрд не. Му чи ла га је, са дру ге стра не, по ми сао да ће већ за два са та све 
по че ти. Сти ћи ће зву ци ули це. До став на во зи ла кре ну ће из ма га ци на. Трам ва ји ће 
кли зи ти по ши на ма као деч ји во зо ви ка да се ба те ри је уба це. Ђу бре та ри ће за чан гр
ља ти под про зо ри ма. Сти ћи ће зву ци до мо ва. Иза зи до ва, љу ди ће по че ти да се кре ћу, 
да пу шта ју во ду у то а ле ту, за ху ча ће во да из ку па ти ла. Ко ра ци на сте пе ни шту. Ах. По
ди гао је по кри вач до бра де. 

Сти ћи ће зву ци ста но ва. Пас гре бе ула зна вра та, хо ће на по ље. На ста је ко ме ша ње 
у деч јим кре ве ти ма, не по мич на же на на ду ше ку по ред ње га се по ме ра… не по ме ра 
се! Кре нуо је ру ком ка ње ној стра ни кре ве та, пун са мо по у зда ња: ни је би ла та мо.

То му се де ша ва ло. За бо ра вљао би где се на ла зи и шта се са њим де ша ва. Не, ни је 
ствар у за бо ра вља њу, већ на пр о тив у ин тен зив ном при се ћа њу. Зна ци су при лич но 
ду бо ко ути сну ти у ње го во оро ну ло се ћа ње и вра ћа ју се у жи вот, иа ко су одав но ли
ше ни адре се. До ла зе са ми, и Емил се, иа ко то не же ли, при се ћа сво је по ро ди це док 
исто вре ме но по ку ша ва да се при се ти до га ђа ја од прет ход не ве че ри, да се при се ти 
ка ко се де си ло да са да ле жи ов де ис пру жен по пут ри бе на ти га њу. Осе ћај је сли чан 
ре ша ва њу ужа сно за мор не укр ште ни це чи је ре ше ње већ зна, и са да мо ра да чи сто 
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ре да ра ди по пу ни све хо ри зон тал не и вер ти кал не пој мо ве ка ко би све до би ло не ка кав 
сми сао. 

Бе сми сао! Од то га мо ра да се чу ва, од то га је ди но сан мо же да га са чу ва. Још има 
вре ме на. За спа ћу на си лу. Уто ну ћу у сан на си лу, ипак сам ја тво рац, ре жи сер ове сце
не. Ја сам фа бри ка сно ва. 

За гре ја ћу свој ста ри ау то мо бил. Је ди ни ау то ко јем ве ру јем. При лич но је не у гле дан. 
Слој ла ка је одав но не стао и оста вио са мо основ ну бо ју. Уну тра је све до тра ја ло и ис кр
за но, али за то гу ме, гу ме има ју ду бо ку ша ру, а од о здо сам на нео слој за штит ног пре ма за, 
сви че по ви и вен ти ли су на у ље ни. То се мо ра. У ова ко агре сив ном окру же њу та ко ђе 
тре ба, ре ци мо, по кри ти хлад њак ау то мо би ла ма сним па пи ром и за шти ти ти све отво
ре не де ло ве од со ли ко ја се ску пља у ва зду ху. Мој ау то ни ка да не ће на па сти рђа. 

По след ња све тла на се ља оста ју у ре тро ви зо ру. Во зим кроз мра чан, шу мо вит пре
део. Ка да по диг нем по глед ви дим по јас ин ди го пла вог не ба са цр ним вр хо ви ма кро шњи 
ко ји се оцр та ва ју по пут зу ба. Сти жем до кра ја шу ме где јел ке по ста ју све ни же и по ла ко 
усту па ју ме сто за кр жља лим жбу но ви ма ко ји по ср ћу под уда ри ма ве тра ко ји до ла зи 
са мо ра. Иза њих пру жа се још са мо ка ме ни та оба ла, а на ње ном са мом кра ју, уз ди жу
ћи се ви со ко из над ус та ла са ног пла вет ни ла, на ла зи се све ти о ник, а на ње го вом вр ху 
јар ко све тли лам па о ко јој се ја ста рам. 

За у ста вљам се крај све ти о ни ка. Из ла зим из ау та, плу ћа не мо гу да се при ла го де 
оштрим на ле ти ма ве тра. У за кло ну иза га ра же па лим ци га ре ту. Уве шћу ау то уну тра и 
пре кри ћу га вос ки ра ном ци ра дом. Оти мам се са ве тр ом за вра та га ра же. Нај зад успе
вам да на ву чем ре зу. Гле дам на сат, че ти ри и де сет. Још има вре ме на. Ве тар до но си 
зву ке ме ха ни за ма уну тар све ти о ни ка. Ше там до зи ди ћа на са мој иви ци ли ти це. На 
вр хо ви ма цр них та ла са на зи ру се сив ка сти тра го ви, знак да уско ро сви ће. Та ла си уда
ра ју у ли ти цу од креч ња ка, чу је се шум као да је у пи та њу жи ви креч, а не креч њак. 
На гри за ју ли ти цу ко ја се не по вла чи. 

По ди жем по глед и на ла зим све тло све ти о ни ка на су прот ној оба ли. Мо гу са мо да 
за ми слим ку ћи це усну ле по пут ста да ова ца од ко јих до мо ра во ди ду га чак, пре ду га чак 
бе тон ски мол на чи јем кра ју се уз ди же че лич ни дим њак дру гог све ти о ни ка са лам пом 
на вр ху. Ка пе тан ко ји из гу би на ша два све тла из ви до кру га и да ље мо же без бед но да 
пло ви из ме ђу ли ти ца јер му се у том тре нут ку ука зу је све тло тре ћег све ти о ни ка, до 
та да скри ве ног иза пла нин ске па ди не. 

Ноћ је ве дра, не ма по тре бе да се огла ша ва си ре на за ма глу мон ти ра на из над мог 
ушу шка ног сме шта ја на пе том спра ту ку ле, си ре на ко ја за ви ја по пут ра ње не зве ри 
на су ка не на оба лу. Да нас мо гу мир но да се дим, да се би ску вам чај и че кам пре ле те 
пр вих пти ца као сва ког да на. Због то га сам ту, да бих уз ја ко за сла ђен чај мо трио на 
мо ре и по сма трао пти це. Пи шем књи гу о њи ма. Већ де се ту го ди ну тро шим на пти це 
и њи хо ва гне зда. Већ де се ту го ди ну одр жа вам све ти о ник и пи шем пи сма же ни ко ја 
та ко ђе про у ча ва мор ске пти це. Ле па је као њор ка, као блу на, а ре чи у ње ним пи сми
ма по кре ћу се склад но по пут кри ла ал ба тро са.

Ују тру, на кон осе ке, спу штам се на пла жу. На о бла чи ло се. Из ви со ког обла ка сит на 
ки ша па да на пе сак ко ји је ра ван по пут пло че на кон уда ра сил них та ла са. На та ла си ма 
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се по ја вљу је ча мац, бр зи, мо дер ни ча мац са мо то ром. На ње му на зи рем са мо јед ну 
осо бу, мор на ра. Ни ка да га ни сам упо знао ни ти ћу га ика да упо зна ти, јер ов де ни је дан 
ча мац не мо же да при ста не, мо же са мо да се олу па о ли ти це. Уза луд ма шеш и ви чеш, 
уза луд ша љеш сиг на ле, на мо ју оба лу не мо жеш. Са те стра не до ме не ни ко не мо же 
да до ђе, са мо пти це. 

Емил се по дру ги пут про бу дио. Устао је из кре ве та, отво рио је про зор и при ста вио 
ка фу. Ушао је у ку па ти ло и пу стио вру ћу во ду из ту ша ка ко би са се бе спрао зној од 
сна. За тим је обу као чи сту ко шу љу, узео шо љу ка фе и по звао де вој ку на по сао. 

„Ка ко ти је про шла сме на?”
„Сла бо сам спа ва ла. До ве зли су нам хи тан слу чај.”
„Ка да?”
„Не што по сле че ти ри.”
„За ни мљи во.”
„Шта је ту, мо лим те, за ни мљи во?”
„Ни шта, ни шта. Је ли умро?”
„Не, још је жив. Ле жи на ин тен зив ној не зи.”
На пу ту до по сла свра тио је до про дав ни це на углу. Би ла је отво ре на це ле но ћи. 

Рад ни ца ма из ноћ не сме не већ је све га би ло пре ко гла ве. Дво ји ца кло ша ра на сло ни
ли су се на ка су и у ве ли ку, му са ву ке су тр па ли су фла ше јеф ти ног ви на. 

„Још јед но. Има ће мо за још јед но”, за брун дао је је дан од њих, ко ји је из гле дао као 
ста ри ји брат оног дру гог, док је по ка си раз вр ста вао по след њу сит ни ну. Обо ји ца су 
је два ста ја ли на но га ма. Емил је че као на свој ред, по сма трао их и у се би го во рио: „То 
је ма ло, то је ужа сно ма ло, мом ци!“ И ми слио је на про зрач них де сет хи ља да гра ма.

ГА БРИ ЈЕЛ

„Ти ми, ка ко се ти ствар но зо веш? Тим не зву чи као пра во име, пре као не ка ква 
скра ће ни ца, као Том од То маш.“

Га бри је ла га је за ин те ре со ва но по сма тра ла, као да од оно га што ће чу ти за ви си 
бог зна шта. Усред сре ди ла је по глед и ис ту ри ла бра ду, иш че ку ју ћи по ја шње ње не ка
квог ва жног жи вот ног пи та ња. За тим је за ба ци ла гла ву уна зад, ши ром отво ри ла очи 
и на сме ја ла се. Ти мик је ову ње ну игра ри ју од лич но знао, је ди но ни је био си гу ран 
ко ли ко ју је озбиљ но игра ла. Ни је мо гао да до ку чи те му дре и енер гич не де вој чи це 
ко је во де ра чу на о де та љи ма. Де та љи ма као што је овај по крет ко јим је скла ња ла са 
че ла је дан не по слу шни пра мен, ко ји као да је из ни као из пе дант но за че шља не там не 
ко се. Уме ла је то. 

„Мо је пра во име је Ти мо те ус.“
„Вау, то је озбиљ но. На ен гле ском се ка же Ти мо ти, као Ти мо ти Ли ри.“
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„По та ти во дим по ре кло из по ро ди це еван ге ли ста. Они да ју би блиј ска име на де ци. 
Мо гао сам и го ре да про ђем. Не ки од мо јих ро ђа ка зо ву се Ели јаш, Еби гејл, Леа... Ги де он.“

„Али, то су пре ле па име на. Ка ко си ре као? Еби гејл, Еби... то бих хте ла. Мо ји су ате и сти, 
та ко да и не знам шта та име на зна че. Ели јаш, на при мер, он је био про рок, је л’ да?“

„А Га бри јел је био ар хан ђео“, до дао је Тим. 
„За то сам чу ла, са мо ни сам си гур на да ли су мо ји то зна ли ка да су ми да ли ово име. 

Си гур но је та да би ло мо дер но, глу пост нај о бич ни ја, као што су на при мер звон ца ре 
би ле мо дер не. Ми слим да ми ни ка да не би да ли то име да су зна ли да је то име за ар
хан ђе ла. Они у ан ђе ле ни су ве ро ва ли. Ни они са ми ни ка да ни су би ли ан ђе ли, ни ти су 
са да. Знаш ка кве све га до сти го во ре јед но о дру го ме?”

„Не знам.”
„И не же лиш да знаш. Бу ди сре ћан, Ти мо те у се, што се тво ји ро ди те љи це лог жи во

та во ле. Во ле се, зар не?”
„Као да је то не што че га да нас тре ба да се сти ди мо”, ре че Тим озбиљ но. 
„То је глу пост!”, Га бри је ла го то во дрек ну, а ње не очи се опа сно су зи ше и из ду жи ше. 

„То је нај ве ћа глу пост ко ју сам ика да чу ла.”
„А ја сам нај ве ћи глу пак ко га си ика да сре ла”, од бру си Тим, осе тив ши на јед ном 

не ка кву те жи ну и љут њу, ко јих се у ње ном при су ству ни је мо гао осло бо ди ти. Осе ћао 
се као да исто вре ме но обо жа ва љуп кост ове де вој чи це и за ви ди јој на њој. 

„Али ни си”, ре кла је уми ру ју ћим то ном, „ни сам ја ни та ко мла да као што ми слиш.”
Али је сте, ње на мла дост би ла је за ње га не до сти жна. Осло ни ла се на свој но ви 

би цикл, об у че на у крат ку сук њу и са плат не ним па ти ка ма на бо сим но га ма. Го ле ру ке, 
го ла ра ме на, је ди но су де во јач ке гру ди до по ла би ле скри ве не гор њим де лом жу тог 
ку па ћег ко сти ма. Га би на. У по ре ђе њу са њом, Тим ни ка ко ни је де ло вао мла до. Он је 
ина че те шко под но сио сво ју мла дост. Са сво јих осам на ест го ди на, већ је осе ћао да је 
ње го ва суд би на да по ста не од ра стао. Да се ба ви озбиљ ним пи та њи ма. Ни ка да се не ће 
сун ча ти, ра до сно ска ка ти, ни ка да не ће пле са ти ни ти по тра жи ти не ка кву за ба ву. Он не.

Кре ну ли су би ци кли ма да ље, ста зом ка гро бљу, из ме ђу за пу ште них до мо ва иза 
чи јих огра да су ла ја ли вуч ја ци и дру ги ве ли ки пси чи ји је ја ро сни ла веж пре но сио 
рас по ло же ње њи хо вих го спо да ра. Ов де ни је без бед но. Ов де, на кра ју гра да, у ста ром 
на се љу из гу бље ном ме ђу шу ма ма ја си ке из ко је су још по не где штр ча ли оштри оста
ци ин ду стриј ских згра да. 

Тим је сле дио Га би ну, је два пра те ћи њен бр зи тем по. Пи тао се да ли и она осе ћа тај 
слат ки за дах ко ји из би ја из окол не буј не ве ге та ци је, ту мед ну смрт ко ја пре кри ва чи
тав овај крај. Шу ма се про ре ди ла и ста за је да ље во ди ла уз бр до, ка вр ху окру глог 
бр да шце та на ко ме се на ла зио кре ма то ри јум око ко је га се про сти ра ло град ско гро бље. 

Га бри је ла је ишла да оби ђе гроб свог де ке Чест ми ра. Био је то ри ту ал ко ји је по на
вља ла сва ког по след њег пет ка у ме се цу. На по чет ку го ди не у ка лен да ру би те да не 
озна чи ла на по ме ном гроб, а за тим би га ре дов но по се ћи ва ла, чак и да, ка ко је њен 
де ка умео да ка же, па да ју се ки ре. 

Ка да би вре ме би ло ле по, си шла би са бр да и оку па ла се у по пла вље ној шљун ча ри. 
Ни ко је ни је те рао на ове по се те, ни мај ка ко ја се ра ди је ни је при се ћа ла де ке, ни отац 
ко ји ту ком плет ну фа ми ли ју ни је мо гао да под не се, и док је о ње ној мај ци го во рио 
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од врат не ства ри, ње ном оцу ни је же лео ни име да спо ме не. Је ди но је Га би чу ва ла се
ћа ње на Чест ми ра, чи ни ло се у инат сви ма. Ка да би по сле ку па ња мо кра ле жа ла на 
шљун ку, осе ћа ла се нео бич но сми ре но, као да је са се бе ус пе ла да спе ре де лић сти да 
свих тих љу ди од ко јих је по ти ца ла. Тим и не зна ко ли ко је зна чај но то што га је по ве ла 
са со бом. 

Код ка пи је гро бља си шли су са би ци ка ла. 
„Не ћеш ваљ да та ко на гро бље?”, за чу дио се Тим док је по сма трао ка пљи це зно ја 

ко је су све тлу ца ле на ње ном ра ме ну. 
„Ка ко, та ко?”, ни је схва та ла. 
„Та ко… та ко ма ло об у че на.”
Тим се на дао да је у ран цу но си ла не ка кву ма ји цу, па зар на гро бље у ку па ћем! На

је жио се при по ми сли на све ча не по гре бе сво јих пре да ка, и ни шта ма ње све ча не 
по се те гро бљи ма не де љом по под не. 

„Не сви ђам ти се?” По но во те при тво ре не очи и ис ту ре на бра да.
„Мно го ми се сви ђаш”, ма кар је то мо гао да јој ка же. За гле дао се у њу и у тре нут ку 

је за бо ра вио где се на ла зе. Нај ра ди је би је узео у на руч је. Нај ра ди је би са да во дио 
љу бав са њом баш ту, на ка пи ји гро бља, под сет ним по гле ди ма гли не них пло ча, или 
би је ба рем по љу био. Али, она је зах те ва ла од го вор, а од го вор ни је био јед но ста ван. 

„Све јед но је”, про бао је да ка же. 
„Ни је све јед но. Шта си хтео да ка жеш?”
Ни је би ла пот пу но љу та, али је де ло ва ла озбиљ но. Оштро. То ли ко оштро да је мо

гла са му се бе да по вре ди. 
„Ја сам имао не ка кву тра ди ци о нал ну пред ста ву да се на гро бље до ла зи ис кљу чи

во у оде лу, или та ко не што.”
„Ти он да узми оде ло, ја идем ова ко. Де ки то не би сме та ло. Он је во лео же не. Знаш 

ко ли ко је во лео же не? Све до смр ти. Тај кад ви ди жен ску зад њи цу, ма не мо жеш ни да 
за ми слиш шта је то би ло, а он да би све о то ме при чао ме ни, сво јој уну чи ци. Ба ку је 
мр цва рио до кра ја жи во та. Она се, на рав но, про пи ла. Она би шље ма ла у спа ва ћој со би 
на спра ту, а он би до во дио ба бе у ра ди о ни цу у дво ри шту. Нај ра зли чи ти је же не, Ци
ган ке с ули це што се да ју за два де сет кру на. А ка да ви ше ни је мо гао, до во дио би их да 
раз го ва ра ју, о ко за ма…”

„Био је чо ба нин.”
„Да, чо ба нин, чо ве че, баш је био лик.”
„Он да му не би сме та ли ку па ћи ко сти ми на гро бљу?”
Га бри је ла хте де да по твр ди, али се из не на да за у ста ви ла. 
„Ти ме, ми слиш да би му ствар но сме та ли? Ужа сно би му сме та ли! Он ни је под но сио 

по глед на на го те ло.”
„Не раз у мем.”
„Че кај”, Га бри је ла се раз ма ха ла ру ка ма у ви си ни ра ме на, по ку ша ва ју ћи да при зо ве 

дав ну успо ме ну. „Јед ном смо се стра и ја на ге тр ча ле по дво ри шту. Пр ска ле смо се 
во дом из ба штен ског цре ва, или та ко не што. Ма ле де вој чи це. А он је дрек нуо на ма му: 
’Сме ста да си их обу кла! И од мах ку ћи!’ А са мо што смо до шле. Он је стал но при чао о 
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же на ма, али ни кад код ње га ни сам про на шла ни јед ну фо то гра фи ју, знаш оне без о бра
зне сли ке ка кве има ју во за чи ка ми о на, на при мер. Он то ни је под но сио.”

„Али, за што? То не ма сми сла.”
„Има, има, Ти ме, и те ка ко има сми сла.”
Га бри је ла је уву кла до њу усну, пре ми шља ју ћи се да ли да му ис при ча. 
„За вре ме ра та био је у кон цен тра ци о ном ло го ру. У оном нај го рем, у Бир ке на уу.”
„Био је Је вре јин?”
„Не, ко му ни ста. А та мо су га рас по ре ди ли у Сон дер ко ман ду. Знаш шта је то би ло?”
„Не знам тач но.”
„То је био од ред за ду жен за пра жње ње га сних ко мо ра. Јед но став но би из вла чи ли 

све те мр тве љу де и но си ли их до пе ћи, го ле, на рав но.”
„То је ужа сно.”
„Је сте. Због то га он до кра ја жи во та ни је мо гао да под не се по глед на го ло те ло. И 

ка да је во дио љу бав са же ном, она је мо ра ла да оста ви оде ћу на се би. Слу ша ла сам 
сво је ро ди те ље ка ко о то ме при ча ју.”

„А шта је ра дио по сле ра та?”
„Све мо гу ће. Оже нио је мо ју ба ку, до би ли су мо ју ма му. Али, с њим се ни је мо гло 

да ље, био је ја ко без о бра зан. На пи јао се, тро шио је ви ше не го што је имао, сва ђао се 
са љу ди ма. Имао је осе ћај да му чи тав свет не што ду гу је. Ко ли ко је са мо су ко ба и суд
ских пар ни ца имао. И из пар ти је су га на кра ју из ба ци ли. Ба ку је упро па стио. За вр ши ла 
је у луд ни ци, па ра ли зо ва на. И мо је је оте рао од се бе.”

„Ка ко?”
„Та ту ни је мо гао да под не се. Вре ђао га је кад год би му се ука за ла при ли ка. Јед но

став но ни је же лео да сво ју ћер ку гле да са њим. Го во рио му је да је гад, да је нај о бич
ни ји ба ла вац. Ни је мо гао да под не се да не ко ко ни је про жи вео оно исто што и он 
мо же не што зна чи ти на ово ме све ту.”

„Али, ти си га во ле ла, зар не?”
„Да, и он ме не, са мо ме не. Мо ју се стру та ко ђе ни је мо гао да сми сли. Ја сам на ста

ви ла да га оби ла зим и ка да су га сви дру ги на пу сти ли. Увек бих му до не ла ра ки ју, јер 
тад већ ни је имао нов ца да ку пи се би ал ко хол. Ње му пи ће ни је шко ди ло као ба ки, 
ре ци мо. Умео је да ка же да не ће гром у ко при ве. На пра вио је апа рат за де сти ла ци ју, 
имао је све, цре ва, ле вак, ка зан, све ми је де таљ но об ја снио. Ми слим да бих сад уме ла 
да га са ста вим.”

„Мо жда ће нам не кад за тре ба ти.”
„Мо жда. Се ћам се да га је др жао на сто лу у ку хи њи. У ве ли ким те гла ма за кра став

це по та пао би хлеб из ме шан са ше ће ром. Сва ког да на би на пра вио се би че тврт ли тре 
пи ћа, и то би му би ло до ста. Имао је два пса, то су би ли стра шни раз бој ни ци, ми слим 
да су из у је да ли све ком ши је, чак и ње га, јер би их он ки њио ка да би се на пио. Је ди но 
ме не ни ка да ни су ује ли, као да им је то не ка ко за бра нио.”

До шли су до гро ба, и Га бри је ла се ба ци ла на по сао. По ва ди ла је осу ше не ста бљи ке 
тра ве раз ба ца не по бе лом пе ску, по ме ла пра ши ну са ка ме не огра де, сун ђе ром опра
ла над гроб ну пло чу, за па ли ла све ћу иа ко уоп ште ни је би ло мрач но, и по ло жи ла на 
гроб бу кет ве штач ког цве ћа. 
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Ти мо те ус је се део на иви ци су сед ног гроб ног ме ста ду бо ко за ми шљен и за ди хан, 
прем да ни шта ни је ра дио, ка да је схва тио да упра во при су ству је от кро ве њу. На окол
ним гро бо ви ма по не где би се на шао гип са ни или ка ме ни ан ђео, је ди но се над гро бом 
Чест ми ра и ње го ве си ро те су пру ге над ви јао пра ви ан ђео, уз то ни ма ње ни ви ше не го 
Га бри јел. 

По под не је пре шло у ве че. Ве ли ко сун це ви си ло је иза бр да по пут ег зо тич не воћ ке 
умо че не у отров ни си руп. Ку ће и фа бри ке у око ли ни те шко су ди са ле у то плом су мра
ку. Те ве че ри Тим и Га би су се не што ка сни је спу сти ли до је зе ра у шљун ча ри. Оно не
из бе жно, што је ви си ло у ва зду ху чи та вог да на, ко нач но их је су сти гло у шу ми ја си ке 
ис под гро бља. А ка да су нај зад пли ва ли на ги у хлад ној во ди је зе ра, са се бе су спи ра ли 
но ви, соп стве ни стид.

 
(Са че шког пре вео Урош Ни ко лић)


