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За Рикарда и Луну, са мном, мада далеко

Не постоји ниједан тренутак у дану
у којем бих те могла одвојити од себе,

свет сасвим другачије изгледа
када те немам поред себе.

Ниједна мелодија лепа није 
ако из ње не извиреш ти,
и ја је слушати не желим 
када ми недостајеш ти.

Део душе моје
ти постала си

и више ми не прија ништа
ако покрај мене ниси.

Удаљена од твојих усана,
сунца и звезда,

с тобом сам, мада далеко, вољена моја.

Сесар Портиљо де ла Лус, „С тобом, мада далеко”
(незнатна варијација)





Млади краљу Тутанкамоне, ти који си умро  
са деветнаест година:

дозволи ми да ти кажем ове лудости које ти можда 
нико никада није рекао, 

дозволи ми да ти их кажем у самоћи своје хотелске собе,
у овој хладноћи зидова које делим с незнанцима, хладнијих

од зидова гробнице коју ниси хтео да делиш ни са ким. 
Теби их говорим, младићу Краљу, јер је и твој профил 

остао овековечен у својој непомичној младости,
у својој залеђеној љупкости… У оном гесту 

којим забрањујеш жртвовање невиних голубова, у храму
ужасног Амона-Ра. Таквог ћу те видети и када 

одем далеко, усправног пред неповерљивим
свештеницима, између благог распона белих крила…

Дулсе Марија Лојнас, 
„Љубавно писмо Тутанкамону”
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Деловала је превише озбиљно за своје године јер 
је непрестано размишљала, због тога је све доживља
вала тако трагично. Док је њена другарица желела да 
оде из земље, она је желела да напусти овај свет. Пако
вање кофера увек је представљало опасност. Вратиће 
се дубоко повређена, била је сигурна у то. Ипак, те ноћи 
је спаковала пртљаг. Натрпала је све што је имала, збр
даздола. Чак и завој за своју лобању. Претходног дана 
је разбила главу о цреп. Крварила је на пљуску, ставили 
су јој седам копчи.

Помисао на крв могла је да је претвори у потенци
јалног убицу. Када је много размишљала о њој, на крају 
би наздрављала и пенушавим лешевима сахрањеним у 
чашама од венецијанског стакла. Било је чудно имати 
ум отворен према крви. За то је била крива судбина: 
одредити је много унапред било је најгоре решење. 
Поента није била у томе да је изазивамо, већ да знамо 
како да јој променимо ток у правом тренутку.

Неред у соби био је једино уточиште сунца на за
ласку. Упутила би му пољубац и чекала све док не не
стане и последњи јесењи зрак. Телевизија је била окри
ље напретка друштва. Понекад би се онесвестила пред 
телевизијским призором, била је то агресија, ударац 
маљем у панкреас.
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Они, пријатељи, вратили су се свету тајни. Остави
ли су за собом градске четврти и дрхтаје. Амбулантна 
кола. Она је желела да буде пилот, а постала је ноторна 
алкохоличарка. Модри пољупци и златна тканина сало
на испрскана шампањцем. Била је кадра да се разболи 
када би се пребрзо смувала или креснула с неким. Не
достајала су јој места на којима је била, на којима ће 
увек бити. На којима није. Она није живела у садашњо
сти. Осећала је прошлост попут мушкарца и умела да 
нањуши будућност као какав лепи младић пред својим 
учитељем филозофије.

Спавала је у удаљеним галаксијама. Зашто је имала 
апокалиптично име? Зашто је само она чула Трбосекове 
убоде ножем? На равним крововима зграда манијаци 
су обезглављивали блуднице. Учествовала је у завера
ма да би спасла своје пријатеље. Чланови банде су на 
оштрицама ножева имали трагове белог праха.

Извештачени израз добродошлице на њеном лицу 
изазивао је мучнину. Смех јој је био непријатно бучан. 
Неговала је ту уштогљеност попут вештицешакала из 
легенди. Имала је очњаке неодевене женке шакала. Била 
је старија од свог жртвованог брата. Кћи јединица пре
ћутном судбином. Навикавала се на своје присуство чак 
и када би саму себе мрзела.

Сваког јутра је изнова паковала кофере, спопадана 
лудом склоношћу ка чувању папира. Што је више доку
мената прикупљала, то су јој сећања била у већој збрци.

Тако неће никуда стићи. До Европе се не стиже такси
јем. Наравно да не. Пасош бабе Иркиње ће јој донети 
срећу, пасош деде Кинеза ће јој подарити стрпљење, 
пасош деде Галисијца ће је можда једног дана спасти; 
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баба црнкиња никада није имала пасош. Спаковала је 
огледалце да може да поправи руж на уснама.

Град који су јој овога пута одабрали био је лудница, 
али је у њему било свега и свачега. Она никада није же
лела све и свашта, већ понешто. Односно, све и сва шта, 
али полаганим грицкањем, као што је одмалена научи
ла у сексуалним играма са својим рођаком. Имала је од
бојан глас, лоше памћење и дар за учење језика – баш 
чудно – и увек када би распаковала кофере заболели 
би је умњаци. Ништа није морала да уради „овог мо
мента”. Позабавила се читањем списка са уобичајеним 
потрепштинама: пар ципелица за рођендан Елине уну ке 
Ванесе, кројачица, четкице за зубе, сапуни, парфеми из 
Татија, пенкала с плавим мастилом, конзервирано мле
ко, гаћице… Ах, кад се само сети лакованих ципела и 
тафта!

Увек је ваљало бити спреман за нови опроштајни 
загрљај. Све те обичаје је увежбавала пред огледалом. 
Отићи је исто што и заћи иза угла. Треба имати у виду и 
најмањи детаљ. Зрно и тајне у кљуну канаринца. Угинуо 
је од грознице, закопали су његово перје неколико сати 
након одласка. Мачки је промрмљала: „Буди верна”.

И била је. Знала је да ће сви бити старији кад се вра
ти, али верни. Верност је била више од пуког испуња
вање наредбе.

Гломазни, веома прљави капути извирили су из пра
шњавих кутија, запечаћених паучином. Сањала је црни 
шешир с велом преко очију. Нашла га је у ковчегу сво
је бабе Иркиње. Нашла га је јер она све нађе, мада то 
касније изгуби. Вела су била њена опсесија. Обавила је 
неколико телефонских разговора, само да би ставила 
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до знања завиднима да страх и заборав никада неће 
бити истински присутни код оних који напусте тишину 
или грају улица из детињства.

И њена другарица је спремила кофере. Да не би 
била сведок Данијелиног бега, нашла је изговор да и 
она побегне. Рекла јој је да се попела степеницама пре
скачући две по две, сва у сузама, отворила је ормар, 
прегледала ковчеге, украла неколико фотографија. На
нела је Ca d‘Or иза ушију и намазала усне кокосовим 
путером. Узела је прегршт таблета за варење и још не
колико за смирење. Имала је, као и сви параноици, 
опсесиван страх од висине.

Данијела је имала светле очи и једну слабу тачку: 
волела је да пише у кафићима, што је у Хавани било не
могуће радити, јер иако је било пуно кафића, сви би се 
питали шта умишља та лујка што пискара. Кафићи су 
служили за чекање некога. Између ње и њега – он јој 
је момак, млади Кубанац без пребијене паре – постоји 
девичанска жудња, жеља да се млађани анђео исквари. 
Њу су беспоштедно пожуривали. Када ће се венчати? 
Нису веровали у њихов ритам. У том тренутку се запи
тала да ли је била неизбежна појава цинизма у њихо
вој љубавној вези.

Кофери су још једном били спремни. О, не, забора
вила је да понесе чуваркућу! Такси је нестрпљиво чекао.

Многе сигнале је добијала из можданог складишта. 
Истраживањем хипоталамуса. Не би могла да их дефи
нише као сећања. Сећања су нешто друго, човек их не 
може призвати када га неко пожурује, сећања су за њу 
представљала даљину и управо због те бесконачности 



13

била су тако близу садашњости, тако моћна и опипљи
ва. Ови сигнали беху попут једноставних удараца печа
та на затвореној коверти. Closed information: прво при
чешће, први дан у школи, прва страница књиге, прва 
другарица, први дечко, први стих, први пољубац, први 
оргазам или свршавање без пенетрације, прва лаж, прва 
менструација, прва смрт, прва болест, прва казна, прва 
издаја, прва шљива на врату, први ураган, прва журка, 
први шамар, први раскид, прво понижење или мути ла
ција,1 прва дувка… И можда једнога дана прво сећање 
на толико првих сигнала под маском носталгије.

На аеродрому, раздвојена стакленом преградом коју 
су звале акваријум, другарица ју је пратила. Хтела је да 
јој пркоси одласком на село у летњој одећи. Она је, с 
друге стране, била обучена у зимско рухо. Лето и зима 
су се тврдоглаво дуриле, обећале су да неће плакати. 
Усне су се померале у:

 Немој да ме одаш.
 Шаљи ми цвеће.
 А ти чоколаде. Немој ми причати о снегу, то би било 

безобразно.
 Стави огрлицу коју сам ти поклонила.
 Не подносим ништа на врату, осим модрица.
Ни речи о томе да ће се једног дана поново видети. 

Ни шта ако нека раније умре. Ни посети тог и тог писца. 
Ни када будеш слушала ту и ту плочу помисли на при
ја тељство. Ни желим ти да се удаш и да имаш много 
деце. Ни жељно ћу чекати твоја писма. Ни „свет је мали 

1 Обрезивање гениталија код женске деце. (Прим. прев.)
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ко џеп…” ко зна да ли ћемо се опет срести. Ни облачи 
се по последњој моди као угледне манекенке. Ни по
гледај ме, ово радим да би ти патила. Ни буди срећна 
без мене. Ништа уопштено и уобичајено. Чуо се позив 
са разгласа и руке су се спојиле оставивши влажан траг 
на стаклу. Загрлиле су фотографију. Она се одво ји ла. 
Очи су јој се цаклиле, одајући жељу да оде одатле. Да 
оконча ту успомену.

Као што се већ једном десило с морем, небо се отво
рило. Како је било смешно то отворено небо пред њом! 
Таксијем се никуда не стиже. Поготово не у Европу. Ви
дело се огромно светло у средини калеидоскопа. Чула 
је хиљаде корака и гласова из прошлости. Разговора и 
млатарања марамицама. Осетила је благи дрхтај по
сред грудног коша, бол глупе радости. Тамо позади су 
јој остали музичка кутија, лутка из 1919. регистрована 
у чувеним каталозима, дагеротипије лирских сопрана 
бујнијег тела него гласа. Фетиши и фетиши! То је, напо
слетку, на несрећу, поново било небо. Бучни и несим
патични облаци. То нису били громови, већ битке. Напо
леон код Ватерлоа? Не, већ инвазија на Хирон.2 То није 
био морски поветарац, већ порази претворени у побе
де. Претворићемо незгоду у победу. Увек може више. 
Због кога? Због Вијетнама. И од сваког минута ћемо на
правити револуционарни минут. Помоћу мање напра
вићемо више. Социјализам или смрт, није него. А где су 

2 Битка код Хирона (шп. Batalla de Girón), војна операција у ко јој су 
плаћене трупе обучених кубанских изгнаника, под ру ко вод ством 
америчке CIAе, покушале да изврше инвазију на Кубу априла 
1961. Оружане снаге Револуције савладале су нападаче у року од 
65 сати, али је више од стотину војника погинуло. (Прим. прев.)
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била небеска бића? И оностране поруке? Пљувачка јој 
је имала укус метала. Није могла да нађе утеху чак ни у 
друидском ваздуху. Преплавио ју је метални укус. То 
није била светлост већ инсект, јунак. Јеботе, опет неки 
нови јунак! 

Појела је то што су јој сервирали на пластичној тац
ни – то није учинила добра вила већ стјуардеса члани
ца Комунистичке партије, јер да би постала стјуардеса 
од пресудног значаја није била лепа фигура него члан
ство – а дотична стјуардеса била је охола и незгодна. 
Изузетно. И на небу има бубашваба. Она брка звецка
ње звонцета око врата са високим тоновима мјаукања 
пениса, односно: мушког уда, ките, каре, спловила, кур
ца, мишка или „једноставно” ђоке. А немачка амбаса
дор ка је њу побркала с неком принцезом и викнула – на 
немачком, наравно – свом тобоже глувом мужу:

 Знаш ко је та девојка? Принцеза Стефани од Мона
ка, сазнала сам да путује инкогнито, офарбала се у пла
во и угојила, баш је лоше обучена, а дизајнира бунде и 
купаће костиме! Сигурно се тако обукла да је не би пре
познали. Пих, више личи на рокерку него на принцезу, 
а бије је глас да је мегаломанка!

Немачка амбасадорка није скидала ока с ње. Дани
јели се дизао желудац. Било је то дугачко и смерно пу
товање. Лажни кисеоник. Једном је у свом совјетском 
фрижидеру нашла немачке бубашвабе, оне плаве и ма
лене, којима ни бог отац ни пестициди не могу ништа, 
које, након што човеку до бесвести загорчају живот, јед
нога дана нестану ко зна где, препуштајући нас стре
пњи, па чак и носталгији, да би се поново појавиле када 
то најмање очекујемо, крепке и једре. Непобедиве, про
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зирне, жмиркаве бубашвабе које испитују непца и под
стичу пробаву.

Авионом су путовале само дипломате. Она је ћерка 
амбасадора једне сиромашне земље. То је, према запа
жању енглеског аташеа за културу, неразвијена земља 
која неоспорно има известан углед. Она се није озло
вољила, више је волела да се разбесни и да прогута 
кнедлу, да протоколарно прогута бесну пљувачку на
мењену том англосаксонском лицу. Извадила је своју 
бележницу и грозничаво записала, није могла да одо
ли, увек је осећала узбуђење када би писала име тог 
града: „У Париз!” Тамо назад, у зеленилу поља, остала је 
њена другарица. Тамо назад, изгубљен у избледелом 
граду, остао је њен дечко, њен јебач, млађани Кубанац 
без пребијене паре. Родитељи су је увек чекали на некој 
тачки земаљске кугле, никада код куће, увек на аеро
дромима.

Попила је неколико таблета: фенобарбитон, мепро
бамат, диазепам… са гутљајем рума. Онесвестила се 
на седишту. Урадила је то јер јој је било потребно да 
спава без снова. Урадила је то јер јој је причињавало 
задовољство да окуси смрт. Наравно, само да је окуси.

Тамо назад је остао њен дечко, један тужан, огорчен 
дечко… Тамо позади је остала њена другарица, такође 
тужна и огорчена. Одлазак у свет је обично сра ње! За 
све, за њу саму, чак и када би требало да буде срећна. 
Они који путују увек делују задовољно. Да ли се ствар
но тако осећају?

Сањала је како се весело шета по зачараној шуми. 
Звук рога од слоноваче у даљини објавио је да је време 
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да одреди свој животни пут. У дворцу, Краљица мајка је 
сигурно читала политичке документе, а Краљ дремао, 
балавећи круну која му је пала на трбух. У да љи ни, је
дан ловац ју је пробудио.

Била је ноћ у авиону. Сви су спавали, а она се буди
ла. Било је забавно видети немачку амбасадорку како 
одмара чукљеве на бедрима свог мужа, њену размаза
ну шминку, tailleur изгужван и упрљан од чаја. Било је 
глупо обраћати на то пажњу, али енглески аташе за кул
туру се давио од хркања које је изазивало ткиво ње го
вих дисајних путева када би вештачки зуби ударали о 
ресицу у грлу.

Авион у мраку беше застрашујући. Данијела је на тре
нутак помислила да ће сви умрети. Да никада неће сти
ћи на одредиште и да ће заувек остати мрље у вазду ху. 
Један елегантно обучен младић изашао је из тоалета. 
Знала је да се зауставио да је осмотри и насмешио јој се 
на контрасветлу. Пришао јој је. У мраку је назирала бле
ду и нежну пут. А у то је могла и да се увери када је узео 
њену руку и овлаш је пољубио дахом. Не, није диплома
та. Она и даље држи руку, можда још увек сања, можда 
је он једна од оних утвара које обожавају да ћаскају?

 Je suis un voleur. Enchanté, mademoiselle…
Представио се као лопов, а шта је у авиону било да 

се украде? Али није му то питање поставила:
 Êtes vous Français?
 Oui, mademoiselle…
 Данијела.
 Име вам је врло двосмислено… Радије бих да при

чамо на шпанском. По вашем акценту знам да говорите 
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тај језик… Волим ваш језик, а не говорим га често… До
пуштате? – И сместио се на празно седиште покрај ње.

 Име ми је дао отац. Жарко је желео сина. Хтео је и 
мушко и женско дете, али прво сина. Десило се обратно. 
Родила сам се ја. Да зло буде веће, брат ми је умро. А 
како се ви зовете?

 Јако ми је жао због вашег брата… – рекао је без ика
квих емоција.

 Била је то моја прва смрт.
Гестом му је ставила до знања да жели да промени 

тему.
 Па, имам много имена… Даћу ти да бираш: Жан, као 

скоро сви Французи, Мишел, тек тако, Франсоа, јер оди
ше храброшћу, Анри по краљу, Луј по инерцији, Жак 
због путовања и због Брела, Силван по мачки, Виктор 
по једном роману, Филип због моде, Патрик, јер, по ми
шљењу моје мајке, одређује карактер, Бернар је мом оцу 
звучало достојанствено. Лекар је рекао да је Дидије 
гордо име. Сирано, књижевно, за мог течу. Али моја 
тетка је додала Артур због Рембоа. Мојој баби се више 
свиђало Шарл по Бодлеру. Деда је викнуо „Марсел!” по 
Прусту. „Пол”, промрмљала је моја дадиља. „Клод”, мо
лио је сликар породичних портрета. Моја сестра је из
говорила прво име које јој је пало на памет: „Густав 
Амадеус” по Малеру и Моцарту. Дакле, нема краја… 
Серж, Ерик, Жозеф, Валентин, Огист… А ја сам одлучио 
да се зовем Морис.

 Требало је одатле да почнеш… Морисе. А зашто 
си то одлучио?

 То је било једино име које никоме није пало на па
мет. Какве су ти боје очи?
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 Зелене. А твоје?
 Плаве. Ти и ја смо као слез.
 Не знаш ништа о комбинацији боја.
 Прешли смо на „ти”.
 То је дозвољено у ништавилу.
Погледала је кроз прозорчић. Црнило, празнина, изу

зев звезде која ју је пратила на путовањима. За то вре
ме, он је претурао по џепу. Извадио је… једну звезду, 
једну сузу?

 Види, ово је дијамант, јединствене чистоте. Управо 
сам га украо, поклањам ти га.

 Не, Морисе. Не могу да прихватим поклон од не
кога кога сам тек упознала, поготово ако је у питању 
украдена ствар. Врати га.

 Не, украо сам га за тебе.
 Молим те, остави ме на миру, хтела бих да се одмо

рим.
Ставио је дијамант поред њеног образа, камен је оба

сјао читаво лице.
 Dommage! Баш пристајете једно другом, ти и камен.
 Не дави више, одлази!
Он се грохотом насмејао:
 Какав речник за ћерку једног амбасадора!
Добра вила. Не. Стјуардеса чланица Капеа3 разма

кла је сивкасту завесу. Поспана, по службеној дужности 
им је упутила љубазан осмејак. Да ли је све у реду? Мо
рис је пљеснуо дланом о длан:

 Чаша розеа за госпођицу!

3 Pecé, PC, Partido Comunista (шп.) – Комунистичка партија. (Прим. 
прев.)
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Госпођица је чврсто склопила капке. Хтела је да спа
ва, морала је да спава. То је био једини начин да се осло
боди овог лудака. Тишина. Отворила је очи. Морис је 
нестао. На покривачу, шепурећи се са својих блиста
вих педесет и осам фасета, дијамант ју је оптуживачки 
гледао. Брзо га је ставила у уста када је видела да се 
стјуардеса приближава, носећи тацну с чашом розеа.

 Пробај га, ‘ћери, страва је.
У Морисовом одсуству стјуардеса је тон и елеганци

ју заменила простачким понашањем чланова Партије. 
Данијела није знала да ли мисли на вино или мушкарца.

Данијела је опрезно окусила пиће, али та благотвор
но нежна течност отупела јој је густативне папиле. Опу
штена, надражених непца, уживала је у укусу, и снажно 
је удахнула ваздух. Није постојало ништа сласније од 
тога да се језик, након доброг вина, поигра са ноћном 
хладноћом. Стјуардеса је била задовољна јер је некоме 
причинила задовољство, што баш није био чест случај 
код чланова Партије, и нестала је иза музгаве завесе. 
Данијела је поново принела чашу уснама. Промуљала 
је течност у устима, прешла језиком преко десни, узе
ла папирну кесу и покушала да поврати. Прогутала је 
дијамант. Украдени дијамант. Мораће добро да се на
прегне да би избацила тај драги камен.

Опет мушкарци са својим поклонима и својим бежа
њима. Данијела рече себи: „Заборавићу све.” И спусти 
своју електричну решетку. Ону која ју је одвајала од 
стварности.

Лет је био дуг. Поново је чула уобичајене беседе гла
сова из прошлости. Лет је био дуг као поток крви мртвог 
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голуба. Некада давно је обезглавила једног голуба ка
меном, перната животиња је остала на ногама, дрхте
ћи, а из рупе је куљао црни сјај. Једна жена обучена од 
главе до пете у бело, са пуно огрлица око врата, поја
вила се, ухватила за крила то трепераво тело и натегла 
из њега, пијући као што се пије вино у Галисији. Гркљан 
јој се непрестано дизао и спуштао. Разливена течност 
цурила јој је низ врат, груди, белину тканине. Жена је 
пала на тло, обливена пурпурном бојом, смешећи се. 
Усне су јој биле слепљене од угрушака, а зуби као умр
љани какаом. Пре него што је заколутала очима, Дани
јела је задрхтала пред њеним зацакљеним погледом. 
Жена је промрмљала:

 Једног дана ћеш написати песму која ће се звати 
Мерседес, као ја.

Осетила је језу због среће те мртве жене. Истог тре
нутка, у махнитом трку, пришао је један пас, цвилећи. 
Олизао је сву крв са лица своје господарице и наста
вио да јој лиже остале делове тела; њушком јој је раз
двојио ноге и посисао тамну течност. Пас је након не
колико сати угинуо, од тешке анемије. Осим тога, од 
толиког цвилења, на неком важном месту му је пукла 
кључна вена и бубне опне су му прокрвариле. Сунце је 
осушило тело животиње. До њених сандала је стигао 
блистави поточић. Сагнула се, умочила домали прст у 
бару и принела га устима; имао је укус супе. Дошао је 
њен брат и сео на љуљашку, замолио је Данијелу да га 
заљуља. Данијела се уплашила, јер је предосетила бра
тову смрт. Он је тражио да га још јаче заљуља, где јој је 
снага? Она га је љуљала, он је хистерично наставио да 
тражи још и још… Ланци су се покидали, а љуљашка и 
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њен брат су одлетели у празнину. Зачуо се бесконачан 
врисак, она је потрчала степеницама до улице. Смрт 
једног голуба је бескрајна. Сишла је с кровне терасе 
цвокоћући, симпатикус јој је куцао неконтролисаном 
брзином. Када је стигла, њеног брата већ беху однели, 
остала је само локва крви и трагови мозга. Чучнула је 
и погледала врх својих гаћица, једна тачка јаркоцрве
не боје ширила се и ширила све док јој није натопила 
бедра и задњицу. Утрчала је у зграду, у ходнику је срела 
шофера Астуријанца и задигла је сукњу да му покаже 
да је убила птицу, чаробницу, пса, свог брата. Морали 
су да га пензионишу, десна страна тела му је остала не
покретна, након неколико месеци је умро. Једна крв се 
изједначавала с другом. Лет је био развучен као то: као 
гађање голуба каменом.

На аеродрому Орли дочекала ју је галама Арапа. Не
далеко, залепљен за стакло, стајао је један недокучив 
пар коме је требало да захвали што постоји. Она, мај ка, 
елегантна и нервозна. Он, отац, као из друге галаксије, 
с букетом лала, сваки час је гледао на сат. Нису је одмах 
приметили, мада је била уочљива, штавише, упадљива.

Сви ти поновни сусрети били су увек исти. Инфор
мације у вези са њеним студијама, проблем с малом 
платом, распоред виђања. Агонија звана „ово је друга 
земља”. На покретним степеницама коначно се одва
жила да их прекине.

 Тата, прогутала сам украдени дијамант…
 Молим те, Данијела, твој отац није расположен за 

такве измишљотине, ово је политички врло сложена 
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земља… – мајка их је пратила их у стопу, водећи рачу
на о свом положају супругепратиље дипломате.

Данијела је ућутала. Прихватила је незграпни букет 
лала уз компромисни осмех. Образом је помиловала 
та тину чекињасту браду. Да би избегла љубомору, об
грлила је утегнути струк Дипломатског материнства.

 Овде нећеш моћи да ходаш обучена као у Лондо
ну. Доста је било претварања да си Бој Џорџ. Заборави 
на бријање главе, уметке, црни капут са нитнама, пан
керске фазоне и дискотеке…

 Мама, знаш да никада нисам била ни у једној, врти 
ми се у глави од телевизора, пашћу…

 Још увек се тако глупираш? Хајдемо, ено кофера. 
Који је твој? Сигурно најгори и најпрљавији.

 Погодила си – потврдила је Данијела да би је под
је бавала.

Њен отац је и даље био на Марсу. Висок, са прекрш те
ним рукама, гледао је у своје беспрекорно сјајне „мине
ли” мокасине. Мада су јели храну са повољног менија 
у ресторану Ed l’epicier, који је, с обзиром на њихов бан
ковни рачун, представљао луксуз, морали су да се обла
че као што им приличи: као дипломате, и да се сналазе 
како знају и умеју. Напољу је, наравно, падала типична 
париска киша.

Данијела је трећи пут била у том граду, али је претход
них пута само свраћала на путу ка другим земљама. 
Овога пута је требало да остане пет година, а можда и 
више. Свет је био тако мајушан да је имала утисак да се 
креће по мрављој утроби. Поред њеног пртљага путо
вала је блистава актен ташна од јагњеће коже. Мирис 
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коже ју је излуђивао. Зими, на улазу у неки европски ка
фић, мирис окачене коже би је подсетио на тренутак 
када се први пут пољубила у лифту, са политичким не
пријатељем свог оца: америчким амбасадором, који је 
набио рогове својој жени са ћерком свог непријате ља: 
њеног оца, кубанског амбасадора; истовремено, њен 
отац је варао своју жену са супругом њеног љубавни
ка, односно, са госпођом америчког амбасадора; а њена 
мајка је варала њеног оца са сином његовог неприја
теља, односно, с непријатељем. Тако су размењивали 
ејакулације и информације, или, боље речено, дезин
формације. Тог поднева када се догодио пољубац у лиф
ту, љубавникнепријатељ и амбасадор имао је на себи 
црни кожни jacquet и загрлио ју је својим снажним јен
кијевским рукама обавијеним том миришљавом фа
бричком кожом. Баш исто као да мастурбира на софи 
у амбасади. Лифт се отворио на истом спрату на којем 
је чекао њен отац. Срећом, био је толико расејан да 
уопште није препознао своју ћерку. Учтиво се јавио, и 
пошто његова екселенција није била спремна за такву 
ситуацију, имун на свако изненађење, на следећем спра
ту се уљудно опростио, не погледавши чак ни крајич
ком ока с ким је његов такмац у друштву.

Једна рука у белим рукавицама узела је актен ташну, 
окрзнувши руку њене мајке.

 Опростите, madame, допуштате ли? – Друга рука уву
чена у беспрекорну рукавицу зграбила је Данијелин 
расклиман кофер.

Отац је реаговао и пожурио да отпусти непознатог 
носача.
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 Молим вас, monsieur, мој газда ме је послао по го
спођичин пртљаг.

 Мора да је нека грешка… – рекао је, већ ходајући 
испред њега, monsieur Амбасадор. 

А мајка која је ишла иза њих, наслућујући неку зам
ку, испитивала је девојку:

 У какву си нас сад велику невољу увалила, с ким 
си путовала авионом? Зар не знаш да могу да нам уба
це дрогу у пртљаг и тако изазову скандал? Већ видим у 
свим новинама: „Велика мрежа кубанских наркомана”, 
итд, итд… Мораш да схватиш да смо овде јер обавља
мо дужност, морамо високо, што више можемо, да уз
дигнемо име своје домовине!

 Пази се пада с те висине… Хм… Мама, баш кад сам 
хтела да вам испричам да сам прогутала украден камен, 
ти си ме прекинула…

 Опет ти тераш своје! Доста с тим кошмарима, сита 
сам твојих прича о падању у несвест, телевизорима, а 
сада и о прогутаном камењу, доста! Да ми је знати како 
ћемо се извући из овога!

Шофер је однео несрећни кофер до „пежоа” углед
ног пара, наклонио се у монархистичкомилитарном 
стилу, задржао поглед на Данијелиним разрогаченим 
очима, и својим погледом спровео њен до оближњег 
места, где је чекала бела лимузина са блиндираним про
зорима.

Она је, уместо одговора, нехајно испљунула жваку. 
Ружичаста гума се зауставила на самом врху леве мо
касине „минели” његове екселенције Оца. Он ће у по
недељак ући у канцеларију са жваком залепљеном за 
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ципелу, и сви ће знати да је Данијела напокон стигла 
суботњим летом.

Кућа се налазила на Авенији Рап, и с једне њене 
стране била су Марсова поља, где је он свако јутро то
боже одлазио на трчање, а она изводила џукеле на ју
тарње мокрење. С друге стране, неколико блокова 
даље, налазила се Esplanade des Invalides. Данијела је 
била очарана, по свој прилици ће живети близу места 
где је обитавао Антоан де СентЕгзипери, близу Напо
леоновог гроба, Роденовог музеја, rue Varennes, Фран
цуске кинотеке, Музеја човека, Сене, Ајфеловог торња. 
Била је толико усхићена да уопште није обратила 
пажњу на унутрашњу декорацију куће.

Проучила је само своју собу: кревет, два ноћна сто
чића, ормар од пуног дрвета, писаћи сто, полице за 
књиге, солидне слике. Сав намештај био је из Хабитата, 
а лампе имитације артдекоа са Бувље пијаце. Завесе 
беж са везом, зидови такође беж. Осетила је задовољ
ство. И страх, јер је све то плаћао Либорио,4 борбени 
народ, њена другарица и њен јебач без средстава за 
живот… Далеко иза ње, у оном граду окруженом морем, 
у њеној земљи, остале су дагеротипије, лутка из 1919. 
регистрована у каталозима, њена другарица у летњој 
одећи, и дечко без пребијене паре, фолклорни јебач 
који је требало да умири њену савест што се јебе на Куби, 
а не у иностранству. Изговори да се натера да размишља 
о коренима, кришом планирајући повратак. Тај иденти
тет који ју је преплављивао био је њена Ахилова пета, 
разарао ју је попут гранате.

4 Синоним за кубански народ. (Прим. прев.)
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Мајка је ставила на душек један бели коверат. Није 
било никакве сумње, унутра је био новац.

Осетила је дрхтаје, новац би је скаменио, онераспо
ложио, новац би јој покварио стомак. Осећала се чудно, 
отуђено. Имала је жељу да повраћа. Једном је пожеле
ла да престане да пије, нико то није знао. Није желела 
да дотакне новчанице, новцем се прљају руке, прено
се неизлечиве болести. Била је чистуница као њен ве
лики Учитељ. Учитељ кога нико не може избећи када 
је самоћа неприкосновени наставни предмет. Осуда на 
самоћу са десет година пре или касније доводи до по
ја ве Учитеља: оног који оставља вечни ожиљак. Људи 
су то њено стање меланхолије доводили у везу са аго
нијом промене факултета. Она се уписивала на неке од 
највећих универзитета на свету: Оксфорд, Комплутен
се, Хамбург, Копенхаген… Студирала је све и свашта: 
пра во, филозофију, историју уметности, филологију… 
Никада ништа није завршила, није било довољно нов
ца, проклетство новца није било у томе да га човек нема, 
већ да га потроши. Једном приликом је упознала девој
ку која је мрзела новац исто као и она, била је љубав
ница колеге њеног оца.

 Дани, Дани! – викао је Матријарх.
Она није одговорила, ужасавала се када јој скраћују 

име. 
 Данијела, зашто се правиш глува? Ако не пожуриш 

затвориће boutiques – мислила је на робне куће Тати – 
а сутра имамо ручак коме ћеш морати да прису ству јеш! 
И то елегантно обучена, рекла сам „елегантно”!

Није имала избора, увређено је узела бели коверат. 
Изашла је из собе сасвим нечујно. Успут је покупила 
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капут. Тај покрет је видела у многим филмовима. Једним 
потезом је залупила врата и пресекла пупчану врпцу. 
Лифт је мирисао на јасмин. Пре него што је стигла до 
главног излаза из зграде морала је да притисне неко
лико дугмића, према упутствима разних tirez, и да про
ђе кроз читав бескрај врата, неподношљиво обезбеђе
них врло осетљивим алармима. С друге стране стакла 
рецепције на којој је био портир, један непомични до
берман је погледом одавао крволочност, и она је лу
чила, обилно лучила, хормоне страха.

Чим је скинула капут, почео је њен филм. Када један 
Кубанац крочи у иностранство, он више не живи, он 
глуми. Путовање је као улазак у Холивуд. Већ на улици 
је глумила за крупни план, смешила се претварајући 
се да се забавља, ходала је брзо и опуштено, и нехајно, 
као што је приметила да ходају рокери на видео спото
вима, чак је и певушила неку популарну песмицу, коса 
јој се разбарушила. Прво што ће купити је гел. Налете
ла је на пећницу насред тротоара, врео и тежак мирис 
пилетине grillé пресекао је талас хладноће који јој се 
увлачио у ноздрве. Мирис хране помешан са оштрим 
убо дима хладноће допринео је да се осети још сло бод
није. Док је стајала приљубљена уз пећницу била је оча
рана што јој одећа мирише на скуп парфем и кухињ
ска испарења. Ходала је авенијом Боске као Доминик 
Санда, висока и са врло мало шминке, у правцу метро 
станице École Militaire. Непосредно након печених пи
лића изложених да би изазвали лучење пљувачке, че
кало ју је ново изненађење. Ово је била престоница 
божанских искушења, зато и има толико цркава и ка
тедрала; након што човек подлегне једном искушењу, 
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прође поред десног витража Нотр Дама, окаје све гре
хе, и може поново да згреши! Овога пута ју је прима
мила – посластичарница.

 Bonjour! – отпевала је посластичарка са Арлети
ном интонацијом.

 Bonjour! Молим вас, дајте ми слаткише за сто фра
нака. И то најбољих, Ви одаберите – рече Данијела већ 
ушавши унутра, са театралним француским медитеран
ским акцентом.

Жена је, нимало зачуђена, ставила у кутију специ јал
но дизајнирану за ждерање, читаву лепезу пуслица, чо
колада, шлагова, јагода, колача: pain aux fraises, pain au 
chocolat, millefeuilles, soupes angalises, tartes aux pommes, 
et tout, et tout… Свега, свега. Данијела је отишла да пла
ти, ах, не, нешто је недостајало, њен омиљени слаткиш!

 Молим вас, додајте десет tartes au citron.
Торта од лимуна била је њена дрога, гризла је тај 

слаткиш и замишљала Шопена како буди Жорж Санд.

Стотину двадесет франака потрошених на францу
ске деликатесе који гоје, изобличавају. Ту лежи траге
дија новца, у изобличавању. А када би планирала да по
троши одређену своту, увек је морала у глави да дода 
том износу још двадесет или тридесет, јер би се зара
чунала и потрошила више од предвиђеног. На пример, 
ако је планирала да купи то и то за стотину франака, 
зна ла је да ће то заправо бити стотину двадесет или 
сто тину тридесет. Након што би превазишла комплекс 
кривице својствен становницима земаља трећег света, 
што расипа новац на отров док се на Куби људи осипа
ју затровани, на улици је развезала ружичасту врпцу и 
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упутила се ка телефонској говорници прождирући тор
ту од лимуна, пите од јагода, млечне чоколаде, шанти
ли крем…

Грицнула би мало од овог мало од оног, комбину ју ћи 
укусе и успомене. Још увек жваћући, извадила је свој 
мали телефонски именик и окренула број. Увек је би
рала опасне бројеве.

 Allô… – чуло се с друге стране.
 Марсела, овде Данијела.
 Mais, c’est pas vrai, c’est pas vrai!
Марсела је одавала утисак особе која никада ништа 

не верује.
 Наравно да је истина, лудице! Ако ти нешто кажем 

онда је то истина. Чекам те за пола сата у Галерији Ла
фајет.

 Код доњег веша или у парфимерији?
 Код доњег веша.
 D’accord, ma chère, à tout de suite.
И онда би Марсела све лепо поверовала. „У реду, 

драга, видимо се убрзо.” Марсели је било просто кô па
суљ то што је Данијела сада у Паризу. То што је Данијели 
представљало право чудо, Марсели је било потпуно 
нор мално, она беше навикла на свакодневна изнена
ђе ња. Француска је земља изненађења и празника, они 
годишње имају више нерадних дана него светаца.

* * *

Марсела је била фотограф. Али пре тога, пре тога је 
Марсела добила спортску стипендију и студирала у Ко
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химару.5 Једне суботе је изашла у град раније него ина
че и на ћошку ју је чекала гомила дивљака. Залепили су 
јој на прозоре и зидове летке: „Ђубре, кучко, издајице!”, 
уз сличне добро познате речи, својствене „ватреном и 
борбеном народу”. Насрнули су на њу. Марсела је тада 
имала деветнаест година. Огреботина на лицу и ударац 
заставом са српом и чекићем. Марсела је кроз прозор 
ускочила у кућу да се сакрије. Дивљаци су још јаче урла
ли: „Ова кућа ти више не припада, одузећемо ти кућу!” 
Напуштена кућа. „Мама, тата!” Писмо забодено посред 
стола. Много љубави, много туге, али нису имали из
бора: „Марсела, кћери моја, отишли смо због Маријел.” 
Она је отворила врата, махинално, усана белих попут 
окречених зидова у башти, млатарајући писмом у десној 
руци, тражећи објашњења, требало је да јој растумаче 
ту поруку, можда је требало и да осете сажаљење. За
добила је ударац парадајзом посред врата, картон јаја 
у тело, а када је, увидевши своју глупост, окренула леђа, 
добила је и камен у плућа. Избацили су је из живота. Го
дину дана касније удала се за неког сенилног Францу
за, само да би пронашла своје родитеље, да би јој испри
чали шта се десило у њиховим главама, зашто су је на
пустили. У међувремену су се развели. Он је био ноћни 
чувар једног парка у Мајамију, носио је пиштољ. Она, 
конобарица на аеродрому. Марсела је избацила про
шлост из главе. Одлучила је да напусти маторог Гала, 
како га је сама звала, и отишла је да сеје и бере куку
руз на пољима Нарбоне. Марсела је купила половни 

5 Cojímar (шп.), рибарски градић источно од Хаване, који је Ер
не сту Хемингвеју послужио као инспирација за роман Старац 
и море. (Прим. прев.)
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фотоапарат на бувљаку новцем који је зарадила чува
ју ћи децу. Гладовала је, смрзавала се, севали су је кут
ња ци. Никада није више плакала, али у самоћи, у вели
кој самоћи, још увек ју је болео онај ударац каменом у 
плућа, и грчевито је трљала врат да би обрисала семен
ке парадајза усађене у њено сећање. Марсела је желела 
да се врати у Кохимар, да посети оно мало при јатеља 
што јој је тамо остало, који се још увек нису оти снули на 
море. Претходно је отишла у комисион у Улици 70, ку
пила гајбу парадајза и картон јаја. Појавила се на врати
ма председнице Комитета.6 Ова ју је обасула извешта
ченим и покајничким пољупцима, врло бесрам но, без 
устручавања и лажне скромности зграбила је гајбу па
радајза и кокошје производе. Марсела ју је про стре
ли ла погледом.

 Изволи, пизда ти материна…
Марсела није заборавила ниједну ружну реч и погле

да прикованог за њу подсетила ју је:
 Зар ме ниси гађала јајима и парадајзом? Сада ти 

требају, враћам ти их, и то плаћене доларима, као што 
и заслужујеш… Зар ниси рекла да сам издајица? Е па, 
ево ти издајица, захваљујући њој имаћеш храну за не
колико дана.

На то је званично ђубре од жене одговорило као да 
она с тим нема везе:

 Ију, мила моја, ма откуд, ја ти никад у животу нисам 
викала издајице, ти то мене ниси разумела, говорила сам 
ти: „узданица, узданица”… Видиш да звучи скоро исто?

6 КОР (шп. CDR – Comités de Defensa de la Revolución), Комитети за 
одбрану од револуције, инструмент „колективне национал не 
буд ности”. (Прим. прев.)
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Марсела је увидела да је расправа с њом узалудна. 
Неколико дана касније отишла је из те несрећне зе мље. 
Већ је била успешан фотограф и на једној ликовној из
ложби у Лондону коју су је позвали да фотографише, 
чула је кубански жаргон:

 Ћале, ш’а има? Нема вас ни од корова.
 Данијела, молим те, не обраћај се тако оцу – мајка 

је посредовала.
У пратњи још једног у низу шофера, Данијела је по

здрављала своје родитеље које није видела неколико 
недеља. Марсела се без оклевања упутила ка новооткри
веним земљацима; упркос свему, њен гнев није био ве 
лик и веома је добро схватала да нису сви Кубанци кри
ви за њен случај. Одмерила је Данијелу. И Данијела је 
исто то урадила. Кубанци увек неповерљиво осмотре 
једни друге да би видели ко је шпијун. Осмехнуле су се. 
Постале су јако добре пријатељице, другарице, орта
киње, дружбенице. Од тада су се јављале једна другој 
из сваке земље, из сваког дела света. Марсела није же
лела да размишља о повратку, али она никада није ни 
од лазила. Данијела је свуда остајала врло кратко и није 
јој било познато осећање повратка на неко место, јер 
није имала представу о томе одакле долази; географ
ски гледано, увек је морала да оде из неке земље без 
права на носталгију.

Данијела је сишла у суву врелину метроа стомака 
надутог од брашна. Испред осветљеног екрана са пут
ним правцима одабрала је своју дестинацију и логично 
се одлучила за најбржу линију. Воз је забректао, она је 
прескочила апарат за убацивање картица, и врата су 
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јој умало поцепала капут. Поново је снимала свој филм. 
У неком углу се сигурно налазе камере, гледаоци. Један 
младић је ушао и отпевао свој репертоар Битлса, по
том је пружио шешир и Данијела је убацила тридесет 
франака. Он ју је зачуђено погледао. Она му се бацила 
око врата, бучно га изљубила. Извадила је једну торту 
од лимуна и гурнула је певачу међу зубе. Ах, већ је била 
на станици Опера! Збогом, песниче из метроа!

Данијела није била луда. Данијела је желела да до
живи љубав, авантуру. Галерија Лафајет. Какав плафон, 
мајко мила, јеботе, сестро слатка! Промувала се по про
давници, и даље тражећи филмске секвенце. Обучена 
у црно, Марсела је миловала свилу dessus-chics. Нај ску
пљи доњи веш на свету. Ако би неком приликом Дани
је ла пожелела да спава са женом, да се мази с неком 
од њих, сигурно би одабрала Марселу. Била је префи
ње на, слатка и волела је заувек. Верност је за Марселу 
била саучесништво. Њих две су се заволеле на први 
поглед, le coup de foudre, као погођене Аморовом стре
лицом. Али обема су се одвише свиђали фрајери, мада 
су се шетале држећи се за руке, мада су једна другој пи
сале дугачка писма, цитирајући Сеферија, Лорку, Кава
фија и Песоу. Једног дана, Марсела јој је признала:

 Данијела, много те волим. Познајем пуно људи, али 
ти си ми једина пријатељица, посебна си.

Кабина пред њеним очима се отворила и Марсела 
се одједном појавила полунага у црним халтерима и 
црном грудњаку са црвеним тракама, свиленим карне
рићима по целом телу. Поскочиле су од среће, пре него 
што су се загрлиле пљеснуле су дланом о длан, отпева
ле делове незаборавних и познатих песама, рецитовале 
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стихове. Данијела је бацила капут у ваздух. Марсела је 
скочила на своју другарицу, обухвативши је ногама око 
струка. И након срдачних загрљаја, правећи се луда, 
Марсела је почела да се облачи преко скупог свиленог 
доњег веша. Бритвом је одсекла етикете са алармним 
кодом и ценом. Ухватила је Данијелу за руку и побегле 
су попут два болида са хиљаду франака црне свиле. У 
метроу, Марсела је стручно успела да скине све укра
дено, а да не покаже ни бедро.

 Узми, то ти је мој поклон за добродошлицу. Иако 
сам ти купила неке ствари, требало ми је мало аванту
ре, опасности, иначе не би било занимљиво.

 Морам да купим елегантну одећу за сутра.
 Ма, могу да ти дам нешто своје! Хајдемо у егзистен

цијалистички кафић.

У кафићу, који нису посећивали само Сартр и Симон 
де Бовоар већ и други писци, Марсела се поздравила 
са неком аргентинском списатељицом, једним профе
сором са Сорбоне, двојицом галериста и још неколи
цином значајних личности. Данијела је поручила кир. 
Марсела јаку црну кафу. Марсела се прво распитивала 
за другу Данијелину другарицу са Кубе и за дечка. Из
бегла је причу о палмама и мору, тако плавом.

 Она је на одмору у Вињалесу. Он… не знам зашто 
смо заједно.

 Ја имам новог пријатеља, страва је. Упознаћеш га... 
Живот је чудо. Сећаш се кад смо се ти и ја, пре годину 
дана, у Паризу, договориле да се нађемо на истом овом 
месту? То је била моја идеја, а ти си ми одговорила: „А 
зашто да не?”
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Данијела је климнула главом и у међувремену запа
лила један „Filip Moris bleu” са филтером. Filip? Philipe? 
Philippe? Да ли се пише са два „p” на крају? Philipe или 
Philippe, једно од толиких имена оног… оног… Morisa.

 Марсела, морам да ти испричам једну идиотску 
причу. У авиону сам прогутала украдени дијамант.

 Украдени дијамант? Није ваљда онај из Капитола у 
Хавани! Мораш да одеш лекару, идемо из ових стопа у 
Hôtel Dieu, у болницу, јако је близу…

 Не, цуро, ништа ме не боли! Али тип који ми га је 
поклонио био је врло чудан, има јако дугачку листу име
на, и представио се као лопов, најнормалније.

 Мислиш да ти то није наместила CIA?
 Ја не, али моја мајка ће сигурно то помислити.
 Данијела, сабери се… – Марсела ју је благо протре

сла. – Ако је то истина, само једна ствар треба да те бри
не, мораш да имаш на уму да се у твом стомаку налази 
велика лова, то је све. Mon Dieu, чула сам за драго ка
мење на брадавицама, пупку, чак и на клиторису, али у 
цревима jamais, никад у животу! 

Када неко гледа жену на такав начин нема друге оп
ци је: треба с њим отићи у кревет. Он је пљеснуо дланом 
о длан захтевајући од конобара шампањац. Имао је глас 
груб попут италијанског метала. Данијела је случајно 
скренула поглед ка том столу, није му препознала глас. 
Њој се све дешавало случајно. Данијела је била непо
колебљиви постегзистенцијалиста, подсећала је саму 
себе на то да би била сигурна да јој се не привиђа. Он је 
био тамо, сигурно је дошао због ње. Марсела се окре
нула у том правцу, Марсели ни на шта није требало 
скре тати пажњу.
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 Јој, јој, јој, јој, претпостављам да су дошли да траже 
да вратиш дијамант!

 То је он, Марсела, то је он, и шта сад да радим, је
боте?

 Прво, престани да се тресеш, иди до тоалета, набиј 
прст у грло и поврати, добро га опери и стави му га на 
сто. Ако је већ касно да га повратиш, седи на WC шољу, 
напни се скупљених колена, искењај га и још боље га 
опери.

Девојкама је пришао конобар са шампањцем, пово
дом отварања фестивала. Ово као да је била première 
њеног филма у Кану. Марсела је била њен стални flash-
back, а лопов њен Џејмс Бонд, агент 007. Конобар је тихо 
послужио пенушаво пиће, потом је отишао до његовог 
стола и напунио му чашу. Он ју је подигао наздра вља ју
ћи Данијели. Марсела, која се овога пута није окрену
ла, подигла је чашу у истом тренутку и ухвативши руку 
своје другарице приморала је да се куцну.

 Не буди непристојна, ипак се одважио да украде 
драги камен.

Конобар је ставио флашу на њихов сто.
 Мислим да је време да одем.
 Не, не, не, још не.
 Морам да направим неколико фотографија, сутра 

идем у Тулуз и враћам се за месец дана. Ево ти кључ од 
поткровља. Видимо се, чувај се, немој да правиш глу
пости… Волим те, добро знаш колико ми значи што те 
поново видим, то је као… као да сам се вратила на усра
но острвце које нам је толико скењало живот… Брзо 
се враћам, имаћемо пуно времена.



Загрлиле су се. Данијела се трудила да гледа у пра
зно, али он је и даље био преко пута, ироничан, миран, 
сигуран, у стилу великог воајера. Марсела јој је шапнула:

 Искористи прилику, остављам те са плавим прин
цом.

Пре него што је отишла, њена другарица се и с њим 
опростила климнувши му главом с поштовањем. Он јој 
је узвратио. Марсела је изашла вукући потпетице сво јих 
црних ципела са сребрнкастим металним врховима.

Симон де Бовоар би се добро забављала да је могла 
да је види тако стидљиво повучену. Он баш и није био 
тако леп; међутим, од првог тренутка она га је тако до
живљавала. Није био ни тако млад, али јој је зато зада
вао муке. Помислила је да би требало да буде груба. До
ста је било клиначких поигравања. Било је јасно кô дан, 
он није био човек за њу, нити је она била жена за њега. 
Размишљала је да узме своју кутију, у којој је још увек 
било двадесет девет франака слаткиша, у другу руку 
боцу шампањца, да оде до њега и каже му: „Желим да 
се креснем с тобом.” Није ни довршила размишљање, 
а већ је била покрај лопова.

 Ала си ти гладна! – узвикнуо је разгледајући садр
жај кутије.

Данијела више није могла да му каже да жели да 
општи с њим све до јутра, на обали Сене, или на Понт 
Неуфу кога је Христ7 недавно прекрио. Његов коментар 
о њеној глади сасекао јој је нагоне:

7 Christo и Jeanne Claude, уметници који су прекрили мост. (Прим. 
прев.)
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 Обожавам слаткише.
 Мислим да си ти сирота глупачица обузета дрхта

ји ма и жељама.
Потом му је рука склизнула с њеног врата на леву 

дојку. Хтео је да је пољуби.
 Не, ти, шта ти је, бре.
 Могу ли да те позовем да летимо?
 Прихватам сваки позив, уколико нема везе с кра

ђама.

Ту је била енигма. Када ју је помиловао и поново јој 
пољубио руку. Ту је дакле била проклета енигма. За што 
она, зашто он?

Опет је направила исту грешку. Први дан у Паризу 
као ћерка амбасадора и већ је почела да брља. Мора да 
је он био веома богат лопов, јер ју је чекала иста она 
лимузина са аеродрома. Између богаташа и лопова нема 
велике разлике, судећи по саопштењима и станови шти
ма астролошке карте пупчане врпце, мајке пророчице… 
или убице? Француска музика на радиокасетофону: 
Брел је тврдио: „Кад она спава, ништа се не помера”, 
Барбара је уверљиво узвраћала да „замишља земљу у 
којој почива сунце”. Париз, сив уздуж и попреко. А од
мах потом, предграђе, и отмена кућа са наме штајем 
прекривеним беспрекорно белим плахтама, а у двори
шту мали авион. Пре него што је Данијела ушла уну тра, 
поклонио јој је букетић љубичица.

Авион је био црн. Он је био у црном. Данијела тако
ђе. Прекрио је део лица тамном маском и плаве очи су 
се насмешиле, задржавши се на букету љубичица. Слуга 
је Данијели ставио другу маску. Зелене очи су сузно 
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посматрале његове руке како почињу да притискају 
дугмиће на недокучивој шареној табли. Она је узбуђе
но ставила руку на бедро свог водича. Летели су изнад 
banlieue,8 где живе емигранти, и Данијела је знала да 
не лети на ћилиму, доле није био поглед из ваздуха са 
неке разгледнице, доле је био живот једног дела града 
који је у тами. Хладна, склонила је руку с његовог бедра. 
Он ју је поново привукао ка свом врелом телу. Мало 
помало је подизала руку, отворила рајсфершлус на 
пан тало нама, извадила дрхтавог мачора и обухватила 
га сво јим орканским ждрелом. Тако је желела да се из
ражава у Паризу, у Хавани би му га једноставно попу
шила. Сна жно га је стиснула, а мачоров одговор више 
је личио на убод него на пулсирање. Летели су над из
губљеном боемијом, неонска светла одавала су чиње
ницу да су давнашњи писци и сликари изврсно плаћали 
своје ду гове тако што су заувек одлазили одатле. Мачор 
је све више растао, Данијела је дунула латицу љубичице 
на мачоров брк и њен језик се срео с његовом главом. 
Обу зимао ју је осећај жеђи. Рука у рукавици од меке ја
ре ће коже прешла је преко њених гузова, раздвојила 
јој бедра, опипала клисуру целом дужином, прст је ула
зио и излазио у ритму лизања мачорове главе, набре кле 
у клопци. Нежно је подигао Данијелину главу. Летели су 
изнад Тријумфалне капије и Јелисејских поља! У пи та
њу су биле секунде, али Данијела је успела да примети 
да су бројне очи налик минијатурним звездама биле 
упрте у њих. Данијела је била између два неба. Горе, 
звезде као очи ноћи, а под њеним ногама безброј очи ју 

8 Предграђе (фр.). (Прим. прев.)
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налик љубопитљивим звездама. Можда се човек огле
да у звездама када гледа у њих? Доле је био ужас, тамо 
горе известан мир, ништа мање ужасавајући. Довољно 
је да нам авион прође изнад глава па да помислимо да 
је објављен рат.

У питању су биле секунде. У башти, с љубичицама, 
пулсирајући мачор је скочио у њено крило. Јеботе, сра
ње, заборавила је презерватив! Он је рекао да га ника
да не користи. А она се плашила болести. Питала га је 
да ли је промискуитетан. Одмахнуо је главом одозго. 
Онај тамо доле уронио је у окриље материце.

 Боже свети, каква опасност, не смем то да радим 
са странцима који не користе заштиту!

Од те реченице би сваком спласнула кита. Али он је 
наставио:

 Заборављаш да си ти овде странац.
Улазио је полако, без претераних излива осећања. 

Французи нису тако помамни као Кубанци када крешу. 
Језик с језиком, мек и бесмртан. Када јој је увалио ма
чора – кару – овај је налетео на нешто тврдо. Отео јој 
се смешан јецај и са њених усана је потекао светлуцав, 
магловит зрак, као да је испљунула месечеву прашину. 
Надасве изненађен, задовољан, и ништа мање врео, 
поново га је зарио; исти резултат, јецај и нови галак
тички испљувак: сребрнкасти сноп право ка Венери. 
Још један силовит удар, изнова и изнова, задовољство 
ју је у таласима преплављивало, док су небеску тмину 
осветљавали седефни зраци. Мачор – тачније његов 
део – набрекао од дахтања, накострешио је длаку, а 
онда почео да преде у влажном и црвеном телу у коме 
је, обложен дрхтавим удубљењем материце, блистао 
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дијамант, попут тартуфа похрањеног у лепо одрезаној 
foie gras.9 Мачорово умилно мјаукање одјекнуло је у 
пе десет и осам фасета и Данијела је постала фосфо
ресцентно прозрачна, као нека Спилбергова глумица, 
осветљавајући париску ноћ неприкосновеном чедно
шћу. СенДени беше у великом проблему, јер су тог ју
тра све курве поново имале девичанске химене, и није 
било лако пробити их под таквом светлошћу. С таквом 
лакоћом, да би се могло рећи: креснули су се и свршили 
као мазге, али књижевност је врло често таква, налик 
некаквом католичком педерополису.

Пробудила се у четири ујутро у соби која није била 
њена. Зидови прекривени фотографијама. То је без су
мње био Марселин стан. Зар је попила толико шампањ
ца? Сећала се авиона, лопова како је љуби. А после? 
Поред будилника је затекла поруку написану Марсе
линим беспрекорним рукописом, тачке на „и” биле су 
као шаљиви дечји балони. Отишла је ноћас у један, по
навља да неће дуго бити одсутна, највише месец дана, 
и пише да се у суседној соби налази дипломатска спре
ма. Данијела је закључила да је тек однедавно ту, чак 
је помислила да ју је пробудио звук окретања кључа у 
брави. Упалила је лампу у суседној соби, на кревету је 
било неколико пакета из најскупљих продавница, Мар
села јој је купила одећу. Ставила је на писаћи сто сав 
новац који јој је остао, на коверти је нацртала луткицу 
са захвалним осмехом. Натоварила се кесама, претра
жила унутрашње џепове капута, тамо су била два све
жња кључева, од њене куће и од стана њене пријате

9 Гушчија џигерица (фр.). (Прим. прев.)
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љи це. Обишла је поткровље, готски прозори гледали 
су на Сену, била је у заливу Grands-Augustins.

У тако ситне сате могла је да заборави на метро или 
аутобус, а није подносила такси. Одлучила је да иде 
пешке. Али лимузина је чекала двадесетак метара даље. 
Задња врата беху отворена. Данијела је махинално по
трчала, надајући се да ће га тамо затећи, али се обрела 
сама на луксузном седишту. Врата су се нагло затвори
ла и колико год да је снажно ударала у стакло које ју је 
раздвајало од предњег дела, није било одговора. Врата 
су се поново отворила тек кад је ауто био испред куће 
у Авенији Рап. Неумољиви шофер је без речи затворио 
врата чим је изашла из кола. Возило је нестало иза првог 
угла ка најгушћој ноћи Rive-Gauche.10

У први мах је помислила да њени родитељи нису 
код куће, али су заправо спавали. Намерно је оставила 
кесе на улазу да би је мајка пустила да спава на миру, 
задовољна што је послушала њене савете и купила 
елегантну одећу. Данијела се бацила на јастук и истог 
трена уснила да се тај мушкарац никада неће заљуби
ти у њу, сањала је да је другарица коју је оставила окру
жену палмама у Вињалесу била Марсела, а да је њена 
другарица с Кубе сада путовала брзим возом ка Тулузу. 
Сањала је да је напокон нешто дипломирала на нека
квом универзитету. Сањала је да јој се дечко смувао с 
другом девојком, и да су је родитељи чекали на хаван
ском балкону, а да се она спуштала падобраном на 
хиљаде и хиљаде људских очију. И да су сви они који 
су је волели и који су живели расути по свету, поново 

10 Лева обала (фр.). (Прим. прев.)

43



44

били окупљени у једној земљи, оној коју је Барбара 
за мишљала, „у којој почива сунце”.

Чула је песму анђела и оргуље. Смех и цику деце у 
забавном парку. Колико је сати, где се налази? Данијела 
је отворила капке, заменила стари и трошан колони јал
ни ормар скупоценим регалом, хтела да упали своју 
лампу с десне стране, али се испоставило да је с леве, 
нигде није било сата или није могла да га нађе, повр
шина писаћег стола цаклила се као огледало; а њени 
папири, њена писма, њен дневник? Потражила је испред 
себе прозор, али је зид, простор био измењен, замени
ла га је за угао. Ово очигледно није била њена соба. Кроз 
прозор није угледала… нема мора! Господе Боже, шта 
су урадили с морем! Унутра је било загушљиво, боле
ло ју је грло, била је лепљива. Тамо, међу њеним бедри
ма, све до гузова, било је млеко, пуно млека. Наравно, 
мора да је… све се одиграло тако брзо: авион, лопов, 
Париз, њени родитељи, нова мисија, Марсела, мали 
авион, Париз, лопов, Марселин стан, лимузина, њени 
ро дитељи, нова мисија…

 Једанаест сати, а она још спава! Шта та цура мисли? 
Хоће да нас излуди! Дошла је, знаш ли у колико сати је 
дошла, ха? Не, откуд би ти знао кад те ништа не занима, 
прва ноћ у овом тешком граду и већ је почела да нам 
задаје главобоље! Морао би, барем једном у животу би 
морао озбиљно да попричаш с њом, да будеш строг, да 
је лепо посадиш испред себе и очиташ јој буквицу! Сре
ћа да је обавила ваљану куповину, мада, не знам ода
кле јој новац за толике Шанеле, Диоре, Ив Сен Лоране, 
све те свилене комплете, Балијеву кожу, треба је испи
тати! Шта ти мислиш?
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 На вестима су јавили да је синоћ неки тајанствени 
авион прелетео преко Тријумфалне капије, његовог 
власника зову барон Мов, сви су узнемирени. Споми
њу и неке занимљиве рефлекторе. Проституткама из 
СенДенија су сјебане опне, јер су синоћ крвариле као 
да им је први пут… Мов, mauve,11 боја гриже савести.

 Хоћеш ли се побринути за своју ћерку или нећеш?
 Остави ме, морам да будем информисан. После 

ћемо се позабавити Данијелом. Она зна шта ради, па
метна је.

 Још увек живи у машти, разумеш, блесане, можда 
се увалила у целу ту причу с авионом и курвама! Гото
во да сам убеђена у то, моја мајчинска интуиција…!

Псссст!
Он се наслонио на кревет и са чела јој уклонио косу 

и зној. Устао је и отишао да угаси грејање, прокомента
рисао је да би могла да се разболи, да је по свој прили
ци било претопло у тој затвореној просторији. Вратио 
се у кревет, његово крупно тело утонуло је у десну стра
ну душека. Она га је загрлила око врата, још увек снена, 
понављајући му да га обожава, да га воли, да никада 
није био тренутак да му такве ствари призна, да тако ђе 
воли и њу, мајку, мада је понекад изводи из такта, да их 
обоје воли, да не може да поднесе помисао да би могла 
да их изгуби, да би једнога дана могли умрети. Он је 
прокоментарисао да мирише на сперму, био је љубо
моран, оштро ју је погледао као да хоће да је застраши 
и да извуче из ње информацију. Она је испричала лажи, 
још неколико лажи на бесконачној листи није тако стра

11 Лила (фр.). (Прим. прев.)
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шно. Напослетку, и њему самом је требало да чује лажи: 
обишла је продавнице, музеје, задржала се у кафићи
ма, отишла у биоскоп. Биоскоп није као телевизори. Од 
биоскопа јој се није вртело у глави. На телевизорима 
је све било тако малено, људи су били начичкани једни 
преко других, гласови су се мешали, и она је падала у 
несвест. Он је закључио да она болује од далековидо
сти. Страшно је кад неко има проблеме с видом у тим 
годинама. Била је у биоскопу и на седишту је неко забо
равио новчаник с дебелим свежњем од по пет стотина 
франака. Отишла је у полицију и све вратила. Les flics…12 
Какав је то кочијашки речник? Пардон, полицајци су 
били суперљубазни, пронашли су власницу новчани
ка, која јој је захвалила силним загрљајима и пољупци
ма. Већ је била на улици кад је приметила да јој је жена 
убацила новац у кесу. Поново је потрчала до станице, 
али нико није хтео да прими новац назад, осим тога, 
ниједан од њих није признао да је видео кад јој је жена 
кришом убацила извесну своту. Малтене се обогатила. 
А пошто ју је мајка молила да купи елегантну одећу, то 
је и урадила. Вратила се пешке, сањарећи, плешући по 
парковима и трговима. Било је опасно, знала је, али су 
је осећања преплавила. Добро, није ништа страшно, али 
идући пут нема полиције, забрањено је узимати новац 
у биоскопу, нема више долазака кући касно… и да не 
заборави да телефон нечему служи. Јасно?

 Тата, али нисте ми дали број. – Данијела је знала 
како да окрене воду на своју воденицу, како да га на
тера да се осећа кривим.

12 Полицајци (фр.). (Прим. прев.)
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Баш је забораван! А стално је то имао на уму. У сва
ком случају, у соби је мирисало на сперму. Није се варао, 
али није то што мисли, ни случајно. Имала је мигрену и 
намазала је слепоочнице једном веома јаком помадом, 
најновији хит међу помадама, прави се од мушке сперме. 
А, тако! Је ли је болео мозак? Климнула је главом. Могла 
би да остане да се одмори, могли би да је ослободе 
одласка на ручак? Наравно да не би, све су припреми
ли, специјално за њену добродошлицу. Није могла да 
одбије тако љубазну идеју енглеског амбасадора, да се 
можда не сећа господина О’Кифа из Лондона? Е, па он 
је сада амбасадор Енглеске у Паризу. Није могла да изо
стане. Нипошто.

Шанелов tailleur13 био је од флашазелене девичанске 
вуне, с оковратником од црног баршуна. Обула је ци
пеле на штиклу, лаковане и топле, чарапе са црном му
стром, на десном чланку светлуцао је лептир са сре брн
кастом бордуром. Два црна бисера красила су рупице 
у ушима. Зелени шешир, исте боје као одело, са црним 
туфнастим велом. Црне рукавице од меке свиле. Доњи 
веш такође свилени, онај што је Марсела украла. Оштар 
парфем. Зачешљана уназад, тако да делује природно. 
Дискретна зимска шминка. Капут имитација бун де од 
лисице. Марсела је била поборник еко логије и слагала 
се са Брижит Бардо и Настасјом Кински које су се сма
трале заштитницама животне средине обучене у лаж
не бунде, à l’aise са њиховом савешћу. Данијела је била 
елегантна, али нервозна, није знала да се креће у свом 
новом look-у. Од Боја Џорџа до Лејди Ди разлика је била 

13 Костим (фр.). (Прим. прев.)
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до јаја. Дијамант јој је служио као контрацепци ја, само 
да се не врпољи претерано.

 Не личиш на себе, заменили су ми ћерку, баш сам 
срећна – рече Краљица господарица већ заваљена у 
кочију, скидајући једну смеђу влас међу милион црвен
кастих на Данијелином капуту.

 Кад обучеш капут, немој више да се чешљаш. Сети 
се да једна дама не сме да се чешља у јавности. Одеш у 
тоалет и тамо се средиш. А твоја ташница?

 Ранац? – упитала је Данијела намерно, да би јој спу
стила.

 Како то мислиш ранац? Глупачо! Није ваљда да ниси 
купила ташницу?

Данијела је извадила испод капута малену лакова
ну ташну, која се слагала уз ципеле. Краљица господа
рица је уздахнула с олакшањем. Краљ отац је пољубио 
ћерку у нос. Данијела се није изненадила, он ју је увек 
љубио као што европски родитељи љубе своју децу. 
Потом ју је омирисао, згрожен аромом еукалиптуса на 
својим ноздрвама, коју је Данијела ширила јер је јела 
„Тиктак” бомбоне.

Била је недеља. Париз без саобраћајног колапса. Porte 
de Clignancourt. Предграђе. Главни пут. Плакати. Рекла
мни панои: „1664, највеће задовољство које пиво може 
да понуди.” „Бенетону су сви пријатељи”, једна мулат
киња с познатом заставом на којој је усамљена звезда 
чврсто грли пегавог плавушана са јенкијевским обеле
жјем, и смеју се као да су брат и сестра, у џиновском 
крупном плану. „Француска за све.” „М. Гејнзбург пред
ставља традицију” – овај оглас је био стар и ољуштен, 
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ретко су се могли видети панои у таквом стању. „Été. 
Printemps”:14 за продавницу Примавера15 већ је било 
лето, усред зиме. Још увек главни пут. Називи малих 
места као наслови књига из XIX века, petits villages која 
под се ћају на стару chanson française.

 Па ово је село! – узвикнула је урбана Амбасадорка.
 Заборавио сам да ти кажем да идемо на сеоски ру

чак. Неће нам бити хладно, ватра из камина ће нас до
бро штитити од зиме, бићемо далеко од свеопште буке…

 Али требало је унапред да нас обавестиш, испаш
ћемо смешне у овим прњама!

Данијела је напустила усправан положај Лејди Ди и 
удобно се сместила у своју незграпну и драгу позу a la 
Бој Џорџ.

 Буди љубазна да се исправиш!
Данијела је послушала.
Насред њиве, доминирајући пејзажем, уздизао се 

смешан и сјајан мали дворац. Мајчица господарица је 
сместа дотерала одећу и фризуру, дворац је дворац, 
quand même!, макар био и од песка. Најавио их је ма
јор дом у црној униформи. Представљање. Она је била 
прворођена, мезимица. Имали су и мушко дете, али је 
умрло у трагичној несрећи, на мајчином лицу уцвеље
ност, убрзо потом велика мржња. Смрт детета је стра
шна. Као и све друге смрти.

Данијела није желела да изговарају реч смрт. Утро
ба јој се дизала и спуштала, као оног дана, њен брат на 
љуљашци, њихао се најснажније што је могао. „Јаче, 

14 Лето. Пролеће (фр). (Прим. прев.)
15 Пролеће (шп, ит). (Прим. прев.)
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Дани, јаче ме заљуљај!” Болео ју је стомак колико га је 
гурала. За то је требало пуно снаге. Осетила је на сво
јој кожи шкрипу ланаца кад су се откинули, и њен брат 
је нестао у понору зграда.

Представљања. Она никада није обраћала пажњу на 
имена, већ само на руке и три пољупца у образе. Баш 
је лепа, шушкали су. Пардон! Кћи више воли да јој ла
скају да је паметна. То је врло мудро, лепота је кратко
трајнија особина. Зависи од типа лепоте на коју се мисли. 
Веома је волела да чита. Такође је обожавала културну, 
такорећи класичну музику; све у свему, ценила је сваку 
добру музику, накашљао се отац увидевши своју несмо
треност. Имала је само једну ману, добро, две: није била 
кућевни тип, заправо је ретко кад била код куће, про
водила је већи део времена у музејима, биоскопима, 
по зориштима; осим тога, није умела баш добро да кува, 
мада су јој поклонили најбољи интернационални кувар. 
Данијела се осећала као уносан посао који је њен отац 
хтео да понуди својим колегама, типичан кубански про
извод, попут дувана или разоноде. Руке – бледе, црве
не, масне од креме и напарфемисане. Образи који само 
окрзну друге образе. Нико се није усуђивао да присло
ни усне на кожу, то није било уобичајено. Да ли је нека
да скијала? Да ли на Куби има снега? Човече, ни у лудилу! 
Овај, не, пардон, на Куби нема снега. На Куби је стално 
лето, треба да доживите ту лепоту, али њихова ћерка 
јесте скијала, у Супербесу, близу Гренобла. Мада јој је 
увек цурила крв из носа.

За један обичан ручак тамо се окупило сијасет људи, 
и није било никакве музике јер није у питању класична 
забава. То је био друштвени догађај, дипломатска вежба 
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демократије, добродошлица у складу са свим норма
ма. Изражавали су је представницима свих земаља са 
куглице земаљске, изузев онима са непријатељске по
ловине терена: јенки империјалистима, лошим момци
ма из филма. Било је ту социјалиста, полусоцијалиста 
и бивших социјалиста, револуционара, боље речено 
напредњака, добрих капиталиста, лоших капиталиста, 
још горих капиталиста – а у неком ћошку је вероватно 
чучао и фашизам, убирајући гласове. С лева надесно и с 
десна налево, половина комунистичке… интелектуалци 
– како би могло без њих! – сликари, новинари, фуд ба ле
ри, све у свему, права лакрдија… и…и… – чак и лопови! 
Он је био тамо, и лудо се забављао Данијелиним новим 
изгледом, чекајући тренутак да их упознају, очи су му 
биле црвене од суздржавања да не прасне у смех. Ци
ничан. Објектив девојчине филмске камере се замутио.

 Госпођице, представљам вам италијанског писца 
Алберта Моравију.

 „А шта ја радим овде где нема ништа велико да се 
ради?” – упитао се маестро Моравија, цитирајући ту
бер кулозног кубанског песника. Данијела је клекнула 
у знак дубоког поштовања. Le petit Алберто је био висок, 
или се њој само тако чинило, ослоњен о штап више због 
кокетирања него због болести. Положио је руку на мла
до и топло раме, потом ју је натерао да уста не. Данијели 
су дошапнули да се чува јер је он окорели женскарош. 
За разлику од њега, мали Алберто се смешио љубазно, 
готово страствено, гледајући је право у очи. Имао је на 
себи кошуљу са широким штрафтама, црвеним и белим, 
и одело парископлаве боје. Кожа му је била као у ново
рођенчета. Глава бела од седих власи.
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 Маестро, прочитала сам све ваше књиге.
 Надам се да ћете ме и даље читати, млада дамо – 

насмејао се пакосно.
 Даме, господо, госпођице… – огласио се домаћин 

– овај ручак организовали смо у част великог итали јан
ског писца Алберта Моравије…

Данијели је попут муње пролетело кроз главу: ово 
је била још једна смицалица којој су њени родитељи 
прибегли како би је наговорили да пође с њима, увере
на да ће она бити главна слављеница, али није се по
кајала што је дошла, јер је поред ње био мали велики 
Алберто, а иза њених леђа барон Мов.

 …А са огромним задовољством желимо добродо
шлицу… – наставио је домаћин – госпођици Данијели… 
(цело име)… кћерки Њихове екселенције амбасадора… 
(до у ситна цревца).

Мали Алберто ју је водио за лакат, молећи је да га 
отпрати до црне кожне софе; успут јој је окрзнуо сису и 
промрмљао да мрзи жене које утежу своје тело у кожу. 
Данијела се присетила да је једна од женских ликова у 
његовом роману L’homme qui regarde16 увек ишла оде
нута у кожу и натукнула му је то. Он се направио луд и 
питао ју је колико има година, а потом је, не дозволивши 
јој да одговори, испричао да је његова жена из Наваре 
и да је много млађа од њега. Када је завршио, Данијела 
му је призна ла колико има година. Он није схватио за
што спомиње тај број, а заправо је заборавио почетак 
њиховог ра зговора.

 Двадесет три шта?

16 Човек који гледа. (фр) (Прим. прев.)
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 Године.
 А, да, године! Знате ли да сам пре много година по

сетио вашу земљу? Па да… у доба Триконтинентала,17 
јако су се лоше понели према мени, баш сам се разо
чарао!

 Данијела, Данијела… опростите, маестро Морави ја. 
Душо, дођи да те упознам са грчким писцем Василисом 
Василикосом, аутором чувеног романа Z. Ти си гле дала 
тај филм!

 И читала књигу, тата.
 Госпођице, зашто носите слово „z” на ланчићу? – 

упитао је Василикос.
 Зато што је то последње слово абецеде, слово које 

највише волим, зато што сам желела да моје име почи
ње словом „z”… Имам врло посебан однос према сло
вима и именима.

Данијела је изговорила све те глупости да би прикри
ла истину: то је био поклон њеног бившег љубавника, 
политичког непријатеља њеног оца, америчког амба
садора; „z” је било положено „N”, слово којим је почи
њало име бившег љубавника. Мали Алберто, смешећи 
се као да је наслутио истину па жели да је казни, при
нео је чашу вина уснама.

 Могли су вас крстити Заида, Зораја или, на пример, 
Зое… Вида… – прокоментарисао је Василис Василикос.

 Била бих пресрећна.
 Нећете ништа да попијете? – упитао је мали Албер

то, прекидајући разговор.

17 Прва конференција вођа земаља Трећег света, одржана у Ха
вани 1966. (Прим. прев.)
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 Вино, розе.
Једна висока госпођа са турбаном у стилу двадесе

тих година пришла је италијанском писцу и сместила 
своју корпуленцију поред малог Алберта. Грчки писац 
је одлучио да оде по вино за госпођицу, али су га успут 
заустављали други гости. Госпођа с турбаном се наги
њала над Моравију:

 Драги маестро… имам разне тајне које бих хтела 
да поделим с вама… – И почели су злобно да оговарају.

Данијела, напуштена, није дисала. Нервирало ју је 
све што је имала на себи, девичанска вуна, свила и стра
сти. Једна пријатно позната рука пружила јој је чашу. У 
њој је био розе. Знала је да је то он, није било потребе 
ни да га погледа. Ухватио ју је за ручни зглоб, као да 
треба да изведу плес апача; она је дискретним покре
том одбила, он је инсистирао уверен да је желела да 
побегне.

У салону са камењем и дрвеним стубовима остали 
су сами. Нико их није представио, али већ су се позна
вали. Нико их неће ни представити. Али се раширила 
вест, гласина, да је дотична особа сувишна на том ме сту. 
С обзиром на његову категорију, може им нашкодити 
то што је успео неопажено да уђе. Нико се није усуђи
вао да покаже прстом на њега, нико не би смео да га 
замоли да се повуче. То није био noblesse ручак, али 
јесте демократски, а он је припадао елити своје врсте. 
Врсте која је улазила у моду, међутим, дипломатама је 
помисао да прихвате моду била неподношљива. Сви 
су се исто облачили: сиве панталоне и плави blazers са 
златном или сребрном дугмади, у зависности од боје 
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коже. Мада је и то била мода. Политика је нешто друго, 
драга господо. Дупе и државни проблеми су две сасвим 
различите ствари. Мода је пролазна. Али није у Пари
зу, колевци најактуелнијих модних цртежа, тачније ски
ца. Једног дана ће Јапанци све то окончати, јер нико 
не сумња да ће то бити Јапанци. Требало би тише да 
го вори, туда се мувао Господин Јапански Амбасадор. 
Јенкији се, с друге стране, ни у шта нису ваљано разу
мели, и они ће скончати. Разјебали су истанчаност, кла
су. У реду, ти грингоси су припадали класи невинаша
ца. Зар је бомбардовање дело невинашаца? У реду. Ја
панци су, међутим, припадали високој, врло високој 
класи. У реду. Неоспорно је било неопростиво то што 
се тај чувени лик, краљевић и просјак, самопозвао, испо
љивши сву дрскост својих предака, и њоме збунио до
маћина.

* * *

У огромном салону са тамнозеленим камењем, које 
се ту никако није уклапало, започели су дијалог у Рене
овом стилу.

 Како си знао да сам желела розе?
 Прочитао сам то на твојим уснама, када си причала 

с господином Василикосом.
 Морисе, ништа не разумем.
 Нема ту шта да се разуме.
 Ко си ти, осим што си лопов и… Le baron Mauve?
 Ћути! То нико други не зна.
 Наравно да знам да то само ја знам.
 Треба ли ти још нека информација?
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 Ја сам ћерка амбасадора.
Све ћерке амбасадора биле су једнако уображене, 

умишљале су да су господарице будућности, нису ни 
наслућивале колико може бити краткотрајан појам бу
дућности у животу једног социјалистичког амбасадора. 
Данас амбасадор, а сутра можда гробар.

Праснуо је у ироничан смех. Нико то не би рекао, да 
је она ћерка амбасадора. Није имала никакве слично
сти с тим светом. Заборављала је да ћерка амбасадора 
једне сиромашне, усамљене, „социјалистичке” земље 
која је у немилости. Више је личила на рокерку, или на 
играчицу на трапезу. Задрхтала је као јесењи лист, или 
као да болује од хипертиреозе. Данијела је добила сиг
нал одозго, ледени ударац у панкреас. Између ње и њега 
постојала је девичанска жудња. Њој је било потребно да 
се заљуби, уда, да добије друго држављанство. Можда 
је он био прави, можда и није. Али добила је необјаш њи
ве сигнале. Није могла да опише тај скок у симпатикусу 
од којег јој је трнуло међуножје, док су јој истовремено 
горели уши и потиљак. Желела је да га угризе за усне. 
Хтела је да га замоли да обрије бркове, али је проблем 
био у томе што су му бркови добро стајали, чак су га 
чинили занимљивијим, али она је желела да тражи то 
од њега само као доказ љубави. Схватила је да јој се 
осећања буде пребрзо, а ту преурањеност је поткре
пила тако што му се привила на груди. Нежно ју је од
макао, уверен да би било веома опасно да их виде при
љубљене, погледао је око себе, срећом нико ништа 
није приметио. Она није била луда, само је желела да 
га воли одмах и сада. И да он њу воли заносом болера. 
И да му то каже. И да може да замени родитељску кућу 
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својом. И да може да промени националност. То је било 
немогуће. Она, у сваком случају, не би тражила апсо
лутно ништа. Волела би га и без размишљања, односно: 
и након размишљања.

 Данас, у двадесет и тридесет, на Place Saint-Michel.
 Не – неубедљиво.
 Да – са свом убедљивошћу те речи.
И тачка. Нема дилеме.
Отишао је пре à table! Поставили су џиновски сто на 

којем би могла да се одигра комплетна раскошна корео
графија Лабудовог језера. Изволите за сто, даме и госпо
до. Он је утекао, хитро, мада није успео да прође неопа
жено. Данијели су црева крчала од глади, након вели
ког страха увек ју је стизала неутажива жеља за је лом, 
жвакањем, дивљачким гутањем. Мораће да буде при
стој на, да учтиво рукује прибором за јело, да обу зда, да 
сузбије помаму за хлебом, да не прича пуних уста. Али 
да прича. Да не претерује у количини хране. Мали Ал
берт је побегао што је пре могао, а Василис Ва силикос 
је седео на тераси и читао, модар од хладноће.

При повратку кући, њена мајка је коментарисала 
свршавајући од задовољства – био је то оргазам века 
– да је њихова ћерка брижљиво подржала њихов по
сао, да је изванредно представљала спољну политику 
земље. Ширила је понос краја века. Баш као што треба.

Да би могла да изађе, Данијела је прибегла лажи, 
која није била ништа посебно: тобоже је имала улазни
цу за позориште (претходно је потражила у часопису 
Pariscope назив неког познатог комада). Кад год је у пи
тању културно уздизање, није било проблема са њеним 
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ноћним изласцима. Веровали су да треба да јој дају сло
боду, да јој дозволе да се креће неспутано, пошто је 
једном приликом била изгубљена три дана јер се по
бунила што су је натерали да седи у кући читав месец. 
Психоаналитичар је саветовао да попусте узде. То се 
десило у Лондону, и полиција ју је пронашла мртву пи
јану у тајном скровишту антикомунистичке секте која 
је себе називала „Фатимина рука”. Данијела је обећала 
да ће се вратити до поноћи. Опет је имала свој стари 
look. Није јела јер није била гладна. Онда би требало да 
иде у пратњи шофера. Одлично, сваки шофер Португа
лац ће је за сто франака оставити на улазу у најближи 
метро, не марећи ни за њу ни за незгоду која би могла 
да јој се деси. За повратак ће звати тату телефоном и он 
ће, без проблема, доћи по њу где год му каже. Макар и 
на крај света. Савршен успех уз помоћ лажи.

На тргу Saint-Michel неколико мотоциклиста је пило 
не обазирући се на хладноћу; лети их има читав бата
љон. Те вечери окупили су се само најодважнији, нај
чвршћи, они који су, као у песми Едит Пјаф, сигурно има
ли девојку која се звала Марилу. Ни сенке од лимузине 
наоколо. Један од тих типова ју је директно про стре лио 
погледом, једним ударцем ноге је покренуо мотор, про
шао поред ње у пуној брзини, скоро јој прегазивши сто
пала, направио круг, вратио се и као у фил мовима са 
Матом Дилоном и Микијем Рурком, зграбио је са асфал
та дохвативши је око струка руком коју је замишљала 
препуну тетоважа и бацио је, непогрешиво прецизно, 
на јастуче на задњем седишту. Ни на тренутак није из
губио равнотежу. Питање је било како се спасти из 
ње гових канџи. Њена астролошка карта је у последње 
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вре ме дефинитивно имала наглашено поље лудака, ло
пова и самоубица. Чврсти ју је упитао да ли се стварно 
зове Данијела. Онда је потерао своју машину од хиљаду 
коњских снага тик покрај Сене, Хермес Трисмегистос је 
за њега био мало дете. Тип са вре лом машином је зако
чио, поново ју је зграбио својим кан џама и избацио на 
степенице, на обали реке. Тамо је чекао један бродић, 
који је више наликовао кући него пловећем постро је
њу; није било сумње, оданде је допирао глас лопова 
који је изговорио њено име. Дани је ла је била непопра
вљиво радознала. Унутрашњост је веома личила на салу 
Лувра.

 Извини што нисам лично дошао по тебе, али при
премао сам вечерашњу акцију. Неће бити лако. То је 
једна од најбоље чуваних кућа у самом срцу града. Прет
постављаш да њен власник спада у најпохлепније људе.

 Чекај, бре, јеботе, шта то смераш?
 Да пођеш са мном.
Данијела се онесвестила. Не због тога што је управо 

чула. Већ зато што је на извесној раздаљини, од десетак 
метара, постављена на старинску витрину из царског 
доба, у пуном колору титрала слика са „сони тринитро
на”. Руб чашице од коњака јој је направио благу посе
котину између носа и уста.

 Молим те угаси га, добићу напад жучи, угаси га.
Морис је отрчао до телевизора, ишчупао га из стру

је, подигао га и бацио у вечно замишљену воду реке.
 Хиљаду пута сам рекао да ми не стављате те ђавол

ске апарате на антикварну лепоту! Ко се то усудио? Ко 
је то био? Одговорите!
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 Извините, господине, хтео сам да гледам рагби 
match, а пошто ви месецима нисте долазили…

 Чак и ако никада више не дођем! Забрањено!
Сматрајући да ће његов бес оставити дуготрајан ефе

кат, обратио се девојци:
 А ти си цуро прилично хистерична, не схватам тво

је понашање…
 Ни ја, од телевизора се разболим, онесвестим, не 

подносим их…
И одмах одговор:
 Види, Морисе, не могу да идем у пљачку с тобом… 

то је лудост…
 Није у питању пљачка већ лекција о добром укусу, 

видећеш. Какав ти је то обичај да одмах нешто одби јеш? 
Почињем да мислим да кад кажеш „не” то заправо зна
чи „да”. А кад кажеш „да”, је л’ и онда обрнуто?

 Не знам, вероватно је за то крив двоструки морал… 
Могу ли нешто да те питам?

 Шта год хоћеш, с тим што ризикујеш да ти одгово
рим шта ја будем желео, а не праву истину.

 Истина никада не почива у туђим речима већ у на
шем тумачењу… Реци ми, мислиш ли да би могао да ме 
волиш толико снажно да успем да одагнам ужасно при
суство смрти, коначности?

 Више ми се свиђаш када говориш као то што јеси: 
Кубанка, него када желиш да личиш на Маргерит Јурсе
нар. Не знам да ли бих могао тако да те волим… Смрт 
ће увек постојати… Зато живот и јесте живот… c’est tout.

 Нема везе; онда ми реци да ли би могао да ми до
зволиш да те волим не мислећи ни на шта друго осим 
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на то: на љубав, без прошлости, без будућности? Желим 
да живим с тобом.

 Мислим да смо стигли, ако не пожуримо пропаш ће 
акција. – Морис је то одговорио мислећи на своје пла
нове.

Заиста, пловили су Сеном, не брзо, али су се ипак 
кретали, а Данијела то није ни приметила. Он је журно 
ишчезао у другу просторију. Данијела је чула гласове, 
утврђивао је најситније детаље: лимузина, камион, на
мештај, цвеће, авион, брод, све те речи су се понавља
ле до бесвести, све док наређење није издато и док се 
није зачула једна идиотска и необјашњива реч на кра ју: 
монархија. Какве везе има дупе с партитуром? А потом 
је заиста почела да се остварује прича о скоковима, 
трчању, лимузини.

У луксузном ауту ју је смирено пољубио, његов је
зик је миловао њено горње непце, голицајући је. Нежно 
ју је угризао за браду, враголасто се насмешио изнад 
њених усана, и наставио да је љуби отворених очију. 
Данијела је осетила да губи вид. Ауто се зауставио на 
Јелисејским пољима. Пред вратима буржујског поседа 
поново ју је пољубио разроких очију. Врата су се ауто
матски отварала, под принудом даљинског управљача 
којим је непрестано махао. Безброј буржујских салона, 
дуж целе куће. Убрзо су се иза њих појавили други му
шкарци, који су почели да празне кућу, зидове, подо
ве, не оставивши ни длаку препариране мачке која је 
почивала на комоди Луја XV. Данијела је једино успела 
да промрмља:

 Јао, мајко мила, одавде нећемо изаћи живи!
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Од куће је остао само костур, тачније: ембрион, фе
тус. Он јој је дао за право, било је страшно ризично. 
Да, сада је дошао ред на највећу смелост, од фетуса ће 
направити крепко новорођенче, аутентичног дечака 
из велике, племићке колевке. Исти унајмљени лопови 
поново су ушли у кућу, наизглед са истим украсима, 
истим сликама, идентичним скулптурама, ћуповима, 
намештајем, мирисним цвећем, теписима нешто офуца
нијим али без излизаних делова и оштећења… Једина 
разлика била је у томе што се мачка вратила жива, м јау
чући.

 Али, какво је ово лудило? Ах, разумем, односиш ори
гинале, а стављаш копије!

 Обратно, драга, све што је овај глупи богаташ имао 
била је апсолутна имитација, копије Модиљанија, Ре
ноара, Галеа, Монеа, чак и копије копије. Преуређујем 
му живот. Како се може живети са препарираном мач
ком, то је врхунац неукуса!

 Али, Морисе, он никада то неће сазнати, неће уви
дети да има праве… Осим тога, одакле ти оригинали?

 Он неће знати, али ја хоћу. То ми је довољно. Што 
се тиче дела, добијам их захваљујући својој моћи, моћ 
може све… Има ту још један детаљ, права дела се вра
ћа ју на своје место за месец дана, након што идиот про
живи један месец у њиховом друштву.

 А мачка?
 Она спада у највећу мистерију, зар то није дивно? 
 Колико ћеш ми платити да ти поверујем?
 Могао бих да те волим читавом снагом универзу

ма, тако да успеш да избришеш непрестано присуство 
смрти, коначности. – И насмејао се попут умоболника.
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Два сата касније маневар је био готов. Кућа је наи
зглед остала нетакнута, иста као што су је затекли, је
дино је атмосфера била измењена. Мириси су постали 
изузетно благи, ваздух је био гушћи, антиквитети су 
добили своју праву димензију, боје су лепоту замениле 
префињеношћу. Из сваког кутка је извирала аристокра
тија у грчком смислу те речи. Данијела је на тренутак 
за мислила да је зачарана принцеза, или неки шек спи
ровски лик. На крову је чекао авион. Навукли су маске 
на лице и полетели. Онако оденути, у паклено црну боју. 
Попут механичке лутке у музеју, она је упитала:

 Шта радиш са чуварима?
 Ништа лоше им се не деси. Све време спавају бла

женим сном. Али ја се не бавим тим безначајним сит
ницама.

 Ко си ти? Зашто радиш ове ствари? Мора да ти је 
јако досадно и да си јако значајна личност.

 Ја сам најзначајнији лопов који је икада постојао на 
планети. Овај век ме је навео на та зверства, мада их 
увек чиним с добром намером. За то је крива моја лоза.

Можда је све сањала. Где ли су сада сви њени прија
тељи? Мора бити да играју покер или монопол по ха
ванској врелини. У последње време сви живи се доса
ђују, толико тога је требало да се уради, а људи су се 
определили за досаду. Она је прва осећала досаду. Њу 
је било најтеже покренути.

Летели су по други пут изнад Тријумфалне капије, 
човечанство је упирало прст у њих, једни беху на сме
шени, други престрашени. Када су стигли до старе ко
либе у предграђу, тамо их је чекала друга лимузина. 
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Авион је брзо прикривен. Данијела је нестрпљиво че
кала да је одведе до кревета с љубичицама. Али он ју 
је приморао да уђе у ауто. Било му је потребно да се 
осами, да размисли о свом породичном стаблу. Дани
је ли се то веома свидело, па га је зграбила за врат и оба
сула пољупцима, а одмах потом се удобно сместила у 
аутомобил и он је кренуо лако као летећи ћилим.

Тачно у дванаест је стигла у родитељско гнездо. Њени 
амбасадорски родитељи сањали су своју наредну ми
сију у некој земљи с мало више сунца, можда Шпанији, 
мајка је сањала о пријему у својој кући, где би Сара Мон
тијел певала репертоар из филма Краљица Шантеклера. 
Данијела је патила од несанице, подригивала празног 
стомака – лош симптом – подригивање је имало укус 
метала, као да у њој оксидира жилет за бријање „Астра”; 
Совјетски Савез више није постојао, а на Куби су и даље 
дозвољавали продају тих совјетских жилета, који су ује
дали уместо да брију, сваком мушкарцу је следовао по 
један, а главе породица проводиле су време пред огле
далом питајући се, окрвављени: докле астра? Данијела 
се сетила да је одувек желела да буде пилот. Отишла је 
до бара, пипајући је нашла то што је тражила, јер барови 
у дипломатским кућама увек имају истоветан положај: 
поред камина. Натегла је боцу Cutty Sark вискија… до
бродошла на брод, на обод казне. Испила је виски до 
последње капи и сручила се на златну софу као мртва.

Ујутро је била у свом кревету. Као и обично, отац ју 
је пренео пре него што је мајка види у таквом стању. Да
нијелу је напокон пробудио телефон. Звоно Краљице 
господарице било је јединствено, трајало је вечно:
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 Хало?
 Шта хало, зар си се тек сад пробудила? Немој пре

више да се опустиш, у септембру почиње нова школска 
година, треба већ сад да се припремаш! Зашто не до ђеш 
у канцеларију да нам помогнеш?

 Зато што идем у музеје. И зато што ја не радим во
лонтерски, морали бисте да ме платите, а ви не плаћа
те. Мислим да свратим и у библиотеку, зар ниси рекла 
да треба да се припремам за факултет?

 Нема музеја ни библиотеке које ниси посетила бар 
сто пута.

 Зар ти смета што желим културно да се уздижем? 
А мој отац?

 Јако је заузет око оне шпијунаже, оног лила баро
на, а на тебе је љут. Рекао ми је да те зовем јер ћемо ру
чати напољу целе ове недеље и касно ћемо се вратити, 
овде треба пуно тога да се уради.

 Стварно? Шта, на пример, сада радиш?
 Сада? Па, хм, исецам важне вести из новина.
 Ах, хоћеш да кажеш да се још увек играш с лутки

цама од папира… Не брините за мене. Пољуби тату.
 Неваспитана цуро! А за мене нема пољупца?
 Цмок. То ти је за ову годину, немој га протраћити.

* * *

Напокон сама. Окупала се, обукла и без доручка иза
шла на улицу; ходала је кроз тунеле, преко мостова, по 
авенијама, све до Марселиног стана. Била је очарана 
што је сама у стану, то је умањивало њен осећај нера
зви јености, а ово место је било прави мали рај: дневна 
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соба и трпезарија са јастуцима расутим посвуда, јефтин 
шведски намештај. Три собе, једна гостинска, једна за 
власницу, а у трећој је Марсела направила лаборатори
ју за развијање филмова. Кухиња пространа и уредна. 
Два купатила, минијатурни балкон и готски прозори са 
земљаним ћуповима пуним цвећа, на поду паркет. Мар
села и она су мрзеле тепихе. Фотографије и плакати на 
све стране. Изнад једног стуба бледела је мала кубан
ска застава.

Кућепазитељка је испод врата гурнула разгледницу: 
„Драга моја, пре одласка сам ти убацила срце у поштан
ско сандуче, запамти да ћу убрзо бити с тобом. Јеси ли 
већ искењала дијамант? Љуби те Марсела.” Истовреме
но је зазвонио телефон и секретарица је одговорила 
као из топа, прво на француском, одмах потом на шпан
ском: „Добили сте број Марселе Рок. Бићу одсутна не
колико дана. Молим вас, оставите име, број телефона 
и поруку после звучног сигнала, пииии.”

 Данијела, Морис је, знам да си ту. Свратићу да те 
видим.

Девојка се бацила да дохвати телефон, али он већ 
беше изашао из телефонске кабине смештене на неко
лико метара од зграде. Купио је букет жутих ружа и оти
шао право до мола Grands-Augustins. Падала је киша и 
bouquinistes18 са Сене морали су да затворе своје шкри 
ње, али Мухини постери и старе мапе Париза нису успе
ли да се спасу од крупних капи. Једва је имала времена 
да се премести од телефона до прозора средњовеков
ног облика. Осетила је ужасну носталгију када је видела 

18 Продавци старих књига. (Прим. прев.)
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како над Сеном пада киша, мада то није било исто као 
кад је киша падала на сребрнасту Авенију Малекон. Зво 
но на вратима било је очајнички упорно. Изобличен 
шпијунком, Морис се осмехивао под широким углом. 
Отворила је врата и он се спустио на колено с ружама 
на грудима, у положај заљубљеног витеза. Смех. Уну тра, 
није чак ни проучио просторију; правећи се да му је 
позната, ставио је руже у прву вазу коју је успут нашао. 
Данијела је узела вазу и у кухињи припремила воду с 
аспирином; попречно је одсекла стабљике ножем за 
хлеб налик оном какав је Жан Габен користио у филмо
вима и брижљиво распоредила цвеће у фирентинској, 
па самим тим и старинској посуди.

Прво ју је нежно помиловао по образу горњом стра
ном шаке. Миловања су је плашила, очи су јој биле су
зне. Чврсто приљубљена уз мушке груди скупљала је 
пљувачку, било јој је жао да је прогута и да грлом на
руши тишину. Избацио је бокове напред, а справа му 
је била толико крута да је могао, кад би се мало нагнуо, 
главићем да додирне звоно на вратима. Свукао је њу, 
па себе. Четири најежене брадавице, две мале и ружи
часте помаљале су се из шумице златастих длачица 
на спрам друге две, млечне и шиљасте, на седефастим 
брежуљцима. Када су легли, она је отворила уста и ску
пљена пљувачка исцурила је на фалусни споменик; он 
је једном, а потом још једном пољубио њен раздељак, 
заголицао ју је као да је желео својим језиком да улови 
језик неке мачке док зева. Осмотрио је Венерин брег, 
како се то каже у Паризу – у Хавани је то пица, папаја, 
вагина итд. – и отворио га са обе руке, а потом га обу
хватио целим устима. На крајницима женке пулсирала 
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је глава мачора, овај, курца, ремен оивичен оловком за 
усне опасао је јаја, тачније муда, набреклог мачора. Она 
је свршила, а он се пркосно суздржавао. На мушкој бра
ди је осетила укус сокова своје рибице. Мачор је кло
нуо у свом гнезду и његове канџе зариле су се у њене 
мишићаве гузове. Флуоресцентни зраци испунили су 
собу када су усне испљунуле дијамант. 

Доживети опасност. Доживети љубав. Чувене ноћне 
пљачке су се наставиле, пустошили су неаутентичне 
куће, а потом их украшавали оригиналима. Тачно месец 
дана касније радили су супротно. Данијела је из дана у 
дан све више учила о стиловима, препознавала је мај
сторске потписе једним погледом. Једне ноћи ишчупа
ли су Буренове стубове, један по један, и преместили 
их на Explanade de Invalides; пре него што је свануло већ 
их беху вратили на своје место. Другом приликом су 
лажне уметничке предмете у метроу заменили беспре
корним оригиналима. Јапанци су наставили да фото
графишу кô луди, њих је занимало да у дворишту буде 
Балзак, било им је свеједно да ли је прави или лажан, 
служио је једино за сликање, као доказ да су били по
крај једног Родена у Паризу.

Данијела је до екстазе идеализовала помамну љубав 
Камиј Клодел према њеном љубавнику вајару. Барон 
Мов је из дана у дан био све чувенији и интригантнији, 
масовне медије су излуђивала тајанствена облетања гра
да. Упркос париским муњама и платонизму курви на 
СенДенију, нико није успео пуно тога да сазна, било је 
само безначајних приказа о тим догађајима.
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Она је бркала љубав са опасношћу. Он је одговарао 
да је то једно те исто, бојно поље. Гледати некога у очи 
исто је што и испалити пројектил. Она се с тим није сла
гала, љубав би вечно требало да буде мирољубива. А 
ако је вечност само овај минут у коме она посматра – 
можда и одвише – савршене, дивне руке овог човека? 
Запазила је да су приче о љубави о којима је читала у 
романима трајале само за време читања; у почетку је 
гутала књиге да би уживала у њиховом крају, а у том 
тренутку би јој било драже да читаво свитање посвети 
једној реченици, како би крај увек био неочекиван.

Прошло је више од месец дана. Живели су у Марсе
лином стану, или у његовом бродумуви, или на сутон
ској хладноћи баште с љубичицама, у камионима, ли му
зинама, у кућама богатих жртава. Марсела се задржала 
око изложбе фотографија у Тулузу, морала је да остане 
још петнаест дана, послала је шаљиве разгледнице, фо
тографије, и носталгију која је допирала кроз светлост, 
носталгију чији је карактер био изразито острвски. Го
спода Амбародитељи били су ван себе од неизмерног 
задовољства што им је ћерка постала тако активна, није 
излазила из музеја, биоскопа, позоришта, узорно се 
облачила. Водили су дуге и присне разговоре о разно
врсним могућностима дизајна бечког намештаја, о фран
цуској високој моди, италијанским палатама, вину, сиру, 
немачкој филозофији. Сада су могли с пуним повере
њем да је прикажу на пријемима, стекла је изванред
ну, недокучиву префињеност.

Данијела је поново изгубила сан, а уз то и апетит. 
Жи вела је од љубави, од ваздуха. Спознала је значај 
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размене пољубаца с вољеним на мосту Александра Тре
ћег, са интернационалним пролазницима као сведоци
ма. Са жаром је испољавала то податно осећање не
жности. Многи су погрешно изједначавали нежност са 
страшћу, жељом, сажаљењем. Нежност је била више 
од тога, значила је да је тај мушкарац поред ње, да је 
милује и изазива надражај великог симпатикуса, страх 
да ће он једног дана ишчезнути, а у исто време храбро 
хватање у коштац с неизвесношћу и могућност спасе ња. 
Иако је уживала у свему томе, није могла да избаци из 
главе далеко острво, ту земљу тако женску, тако саму.

 Волим те – прошапутала је након дугог разми
шља ња.

 Камо среће да могу да те волим као што ти волиш 
мене, принцезо.

У Паризу се није говорило „моја цурице, моја слатка 
мамице”, већ принцезо, злато, благо, уз друге слаткоре
чиве изразе изобиља. Толика искреност јој је натерала 
сузе на очи и зајецала је.

 Не желим да те заваравам, човек не може да буде 
сигуран у љубав након месец и по дана.

 Хоћеш ли ме једног дана волети?
 Сада ми се свиђаш – поново је избегао одговор.
 Ништа нећу тражити од тебе, али не знам који ми 

је, зашто сам толико опседнута тобом. Боље да убуду
ће више ништа не питам.

 То је пожељније, јер овако само пожурујеш траге
дију. У почетку си једино желела да доживиш аванту ру. 
Ах, ви жене, увек морате унапред да знате шта ће се 
десити!

 Ми смо као армија Сибила.
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Те вечери нису могли да се виде. Он је морао да оба
ви неки хитан посао, који није имао никакве везе са аван
турама и задовољствима. У питању су биле комплико
ване ревизије, потписивање докумената, папирологија. 
Она је морала да прави друштво својим директним пре
цима, на прослави националног празника неке земље. 
За месец и по дана ишла је на само два ручка, и дипло
матска мајка је већ почињала да се нервира. За мајку је 
култура пре свега представљала активан друштвени 
живот. С друге стране, Марсела је требало да дође на
редног дана.

Отац јој је врло рано, певушећи донео новине у кре
вет, беше му суперлакнуло јер је лила барон напокон 
био прошлост, ишчилео је, испарио. Пронашли су изу
зетно нечитку поруку исписану спрејом у боји изнад 
Тријумфалне капије:

„Принцезо, за мене је ова прича завршена, морам 
да идем. Знам да је ти нећеш окончати, твојој авантури 
ће бити крај када умреш. Немој умрети; буди јака са сво
јом истином. Љубим те. Барон Мов.”

Отац је нагласио какво је његово мишљење о томе, 
да та порука за њега има двоструко романтично тума
чење, љубав тајанствене личности према престоници 
– Паризу, они летови нису били ништа друго до омаж 
једног заљубљеника у Париз, и сада се опраштао од 
ње, престонице, у високом стилу. У овим земљама има 
таквих неуротика, у сваком случају мора факсом да оба
вести своје министарство. Данијела га није чула.

Она више ништа није чула. Трбосеци су наставили 
да пробадају блуднице на крововима зграда. Њени дру
гари су научили да играју покер или да побеђују супар
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ника у шаху. Њена летња другарица јој је написала пи
смо у којем је обавештавала да је добила дозволу за 
из лазак из земље. Момак ју је звао међународном ли
нијом, украо је телефонску везу у доларима од шпан
ског хотела који је отворен на острву. Није више имало 
смисла одржавати ту везу, кад се толико дуго нису до
дирнули, кад више не знају ни колико мисле једно на 
друго. Био је сасвим у праву.

Несвесно је напустила кућу и обрела се у метроу. 
Схватила је да је из њене позиције било врло комотно 
да захтева верност. Једном приликом је упознала неку 
жену која је боловала од превелике захтевности и оста
ла је сама, беспомоћна, а звала се Фемел. Она не жели 
да се разболи. Није јој било важно што упиру прстом у 
њу јер је одважна, јер је пустоловна, јер је неуобичаје
на. Упознала је и једну младу удовицу, нико се није за
довољио њеном патњом због смрти мужа, сваки пут 
су захтевали од ње све више плача, све више боли; по
стала је шизофренична, почела је свему да се смеје и 
да плеше на сваку музику, али њен бол је и даље био 
ту, дубоко у њој. Данијела није слушала ништа осим ту
ђих прича, није желела ништа да зна о себи самој. Не
пријатељ је вребао, то је био једини смисао живота ње
них родитеља. Причали су јој да је непријатељ желео да 
купи њиховог пријатеља пијанисту за пола милио на до
лара. Други пријатељ се радије одлучио за рат у Анголи 
и стрељање. Поново је осетила несвестицу, метро јој 
се завртео у глави. Била је на ивици самоубиства. Finie 
la tendresse. Презнојавала се, овог месеца није добила 
менструацију. Воз је био ту, сасвим близу. Изазваће ди
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пломатски скандал ако се баци. Марсела ће остати без 
земље, без ослонца. А ако је трудна? Два кратка корака 
уназад. Метро је пре подне био празан. Ушла је у вагон 
не слушајући саму себе, не знајући да прича наглас.

Није било порука на телефонској секретарици њене 
другарице. Увеле руже у вази сећале су на последњи 
сусрет. Два дана раније он није ни помишљао да оде, 
или можда јесте. Можда је одувек то планирао. Дани је
ла је желела да се онесвести као што су то чиниле даме 
када би њихови витезови одлазили у рат, вековима уна
зад. Пала јој је на памет једна неумесна помисао: њена 
судбина била је обележена смрћу и растанцима. А, како 
каже Новалис, растанак је „први наговештај смрти”. Она 
је одвише размишљала, зато је све доживљавала тако 
трагично, требало је да се онесвести, да опроба своју 
љубав падањем у несвест на крају овог века. Укључила 
је телевизор. У апарату је био Морис! Заједљиво се сме
шио блицевима фотографа… Није имала ни најмањи 
осећај вртоглавице… Морис је епиграмски, нетремице 
гледао, не у њу, него у камеру… Није пала, Данијела није 
пала на месту мртва у стану… Телевизор је говорио, 
била је то зверска, брбљива технологија: „Наследник 
трона… војвода… (списак имена и титула) отпутовао 
јутрос на Кубу, у кратку посету…”

Отац јој је толико пута говорио да телевизија увек 
лаже. Његово величанство је пратила свита, поворка… 
или како се већ каже у таквим случајевима? Он је био 
мајушан, ситан, као мали принц, на платну, без свог 
цвета, на једној апсурдној планети, лакомисленој и ши
зоидној.
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Потресена, Данијела је дограбила боцу вискија и 
ушла у купатило. Разорена, попела се на лавабо и рас
кречила. Проучиће феномен сасвим изблиза: гурнула 
је средњи прст у свој полни орган и напела се. Први 
угрушак личио је на комад јетре, више никада неће моћи 
да окуси изнутрице. Други је био витражно црвен и има
ла је утисак да дише. Трећи је болео и горео као није
дан, груди су јој биле тешке. Трећи угрушак је одбијао 
да изађе, развлачила је материцу, све док се није поја
вио, бистар и жилав, изазвавши још оштрији бол. Сти
снула је доњи стомак, још један болни напон док удара 
рукама о колена. Натопљена знојем, чачкала је по сво
јој утроби иглом за штрикање. На сјајном мермеру пли
вао је обрис жртвованог детета, са дијамантом у грлу.

Чула се брава. Свежањ кључева бачен на сто. Шкрипа 
точкића Марселиног кофера „Луј Витон”. Штикле тамо 
амо. Глас и њено име. Лупкање на вратима од купатила.

 Данијела, јеси ли ту? Је л’ ти лоше?
Уопште није желела да размишља о одливу. Прече

сто размишљање о крви претварало ју је у потенци јал
ног убицу. Одговорила је да је ту, да хоће да се окупа. 
Нико неће сазнати. Отворила је славину, не гледајући. 
Дечја кожа нестала је у сливнику. Врела вода из туша 
јој није пријала, имала је високу температуру. Једног 
дана Марсела ће је сликати у Вињалесу; али са дна каде, 
уроњен у кључалу воду, Петроније ју је позивао на тра
гичан крај. Има јако високу температуру, поновила је 
сама себи. Бунцала је. Ризиковати као на филму било 
је лепо и погубно. У својој глави је написала поему о 
белој голубици. Обатала је био у њој, голубица се зва
ла Мерседес. Помислила је на сву ону децу угушену у 
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реморкеру, потопљеном у мору. Овога пута ће она умре
ти, а ако поново оживи, никада се неће вратити код 
сво јих родитеља.

Хавана – Париз, 1994–1995.
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Након деценија које је обележило пуно компроми
са, социјалистичких и комунистичких утопија после 
револуције на Куби (1959) и након почетка борбе про
тив истих, слободних идеја (1968), седамдесете и осам
десете године биле су поприште крвавих диктатура, 
смене грађанских ратова и полаганог нестајања ста
рих идеја које је неминовно пратила поларизација на 
групе интелектуалаца који су подржавали владајући 
режим и оних који се нису мирили са њим.

Последице те ситуације биле су велике и болне: мно
ги писци су нестали у својој борби, поједини и умр ли, 
неки доспели у затворе, а неки се нашли у егзилу. Овај 
феномен, који се дешава у истом тренутку кад се у Евро
пи буди интерес за све што је хиспанско, када настаје 
бум у хиспаноамеричкој књижевности, прави велику 
потешкоћу у дефинисању актуелних граница у литера
тури Хиспанске Америке, а у оквиру ње, посебно, ку
банске књижевности. Кубански књижевници, у исто 
време и европски, али и универзални, с обзиром на то 
да је већина њих у егзилу, живе и раде на различитим 
местима, неки и објављују на другим језицима.

Са тријумфом неолиберализма и планетарног про
цеса глобализације, деведесете године су сценарио у 
којем се појављују групе космополитских писаца, по 

КЊИЖЕВНОСТ КОЈА НЕ ЋУТИ
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својој биографији и звању одани посвећености пи
са њу, али и веома решени да сруше постојећи клише 
о хиспаноамеричком, латиноамеричком и кубанском 
писцу. У складу са датом променом парадигме, ти писци, 
почев од деведесетих па надаље, појављују се често 
под звучним називима као: мутанти, pettit bum, пла-
нетарни, а врло често себе називају и – синови и кћери 
глобализације.

Сое Валдес, кубанска књижевница светског гласа, 
међу тим планетарним писцима, постигла је огроман 
успех и добитница је прегршт значајних награда за сво
је дело, зато је данас једна од најзначајнијих представ
ница савремене кубанске књижевности у егзилу. 

Рођена је у Хавани, 2. маја 1959, исте године кад је 
три јумфовала кубанска револуција. Одрасла је уз сво
ју мајку. Међу њеним прецима је и један деда кинеског 
порекла, други шпанског, једна баба ирског, друга баба 
афричког порекла. Своје прве студије започела је на 
Високој педагошкој школи „Хосе Варона“, али их је напу
стила. Након тога уписује Филолошки факултет у Хавани, 
где завршава прве две година студија. Она је прва гене
ра ција младих који су васпитавани у духу победе рево
луције. Средином осамдесетих година одлази у Фран
цуску, у Париз, где студира у Француској Алијанси и ради 
при кубанској делегацији УНЕСКОа, и у Одеље њу за кул
туру у Кубанској амбасади. На Кубу се враћа 1988. годи
не и учествује у уметничком покрету, веру ју ћи да тако 
може да се дође до промена. Ради као уредник часо
писа Кубански филм и као сценариста на Кубанском ки-
нематографском институту за уметност и индустри-
ју, након што је тај пројекат започела у Паризу. Путује у 
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САД 1990. са циљем да тамо сними филм Паралелни жи-
воти, који је на крају снимљен у Ве нецуели. 

Почетком деведесетих година њени проблеми са 
режимом се заоштравају. Њена континуирана и директ
на опозиција према Кастровом режиму, а посебно због 
догађаја који су се тада одигравали (лука Мариел, кри
за сплавара, егзодус кубанских емиграната у Мајами), 
убрзали су њен дефинитивни егзил у Париз, заједно са 
супругом, редитељем Рикардом Вегом и ћерком Атис 
Луном 1995. Од тада живи и ради у Паризу. Шпанско 
држављанство је добила 1997. У својој земљи је цен
зурисана, њени романи могу се наћи само на црном 
тржишту. 

Сое Валдес је члан француског Реда легије части за 
уметност и књижевност. Уручени су јој „Кључеви 
Фло риде“ 1991; Doctor Honoris Causa је на Универзитету 
Valensienes, Француска, од 2005. Добитница је многих 
књижевних награда: прва награда за поезију „Роке Дал
тон и Хаиме Суарес Кемаин“ за књигу Одговори на жи-
вот (1982), награда „Карлос Ортис“ за поезију, за књигу 
песама Све за једну сенку (1985). Финалиста је престижне 
награде „Вертикални осмех и женско писмо“, „Једна дру
га реч“ за роман Плава крв (1987). Прва награда „Корал“ 
за најбољи сценарио Паралелни животи на XII Међу
народном фестивалу новог латиноамеричког филма 
(1990). Прва награда за кратки роман „Хуан Марћ Сен
сиљо“ за роман Амбасадорева кћи (1995). Награда „Фи
налиста Планета“ за роман Дала сам ти живот цели 
(1996). Награда „Liberatur Preis“ за Свакодневно ништа-
вило (1997), „Фернандо Лара“ за роман Морске вучице 
(2003); награда „Град Торе Ла Вијеха“ за роман Вечност 
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тренутка (2004). За свој најновији роман Жена која 
плаче добила је награду „Асорин“, у марту 2013. 

Сое Валдес пише за разне часописе широм света, 
редовно се оглашава на друштвеним мрежама, уче
ствује у разним дебатама, интелектуалним, политичким, 
показујући отворено читавој јавности и својој публици, 
свој лични и јавни став, припадност кубанској опозицији 
у иностранству, у егзилу. Објављује у шпанским и фран
цуским дневним новинама: El Pais, El Mundo, El Semanal, 
Qué leer, Elle, Vogue, Le Monde, Libération, Le Nouvel Obser-
vateur, Beaux Arts, Les Inrockuptibles. На свом личном бло
гу, који је веома посећен, има неколико стотина хиљада 
пратилаца, међу њима пуно светски признатих инте
лектуалаца. Веома је активна и коментарише на блого
вима других писаца (Варгас Љоса, Коељо), типично за 
њен стил, директно, без околишања.

Учесница је на књижевним конгресима, филмским 
фестивалима, увек јавно и гласно иступајући као бо
рац за људска права. Бројна су и веома запажена њена 
учешћа последњих година, по читавој Европи и САД, 
најчешће у Мајамију, где је и највећа концентрација ку
банских исељеника. Како у романима, тако и у колумна
ма, конференцијама, на друштвеним мрежама, јавним 
наступима, своје ставове увек износи јавно и отворено.

Почела је да пише са 17 година. Њени почеци били 
су на пољу поезије, где каже да је била и остала најко
мотнија. Убрзо је прешла у романописце, али на оба 
поља ствара и подједнако показује таленат. Упркос ве
ликом успеху у прозном стваралаштву, њена поезија је 
веома нежна, пуна сензуалности и еротике, са вечним 
темама жеље и пролазности времена.
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Дело Сое Валдес прожето је типичним темама жен
ског писма, са пуно освртања на сексуалност и музику, 
пре свега. Брани жене, разуме их, говори о њиховим 
проблемима и емоцијама, лошем разумевању од стра
не других; блиских и далеких, тешком статусу, често и 
презиру од стране многих; породице, мужева, љубав
ника, а пре свега друштва. У њеном делу је доста поли
тике, кубанске реалности, али и незнања, глобализације 
на универзалном нивоу, које критикује не бирајући речи. 

Њен књижевни опус, савремени критичари углав
ном сврставају у најновији жанр – literatura de urgencia 
(хитна књижевност, књижевност која не ћути). У њеном 
делу је видна широка култура, велико познавање исто
рије, књижевности. Често цитира познате писце, кла
сичне, савремене. Њено дело је лако читати, у овом 
жанру мењају се прво и треће лице, кратке, бритке ми
сли, али њено дело тражи читаоца интелектуалца, који 
познаје и уметност у сваком њеном облику, и техноло
гију, и који је обавештен о најсавременијим догађајима 
на светској сцени.

Прво дело, књига поезије, Одговори на живот, поја
вила се 1986. Следе: Све за једну сенку (1986), са којом је 
захваљујући награди „Таифа“, постала позната на Ибе
ријском полуострву; Вагон за пушаче (1996), Песме о 
Хавани (1997), Жице за риса (1999) и Месечеве минђуше 
(1999) које су веома битан део њеног поетског ствара
лаштва. Лирским призвуком прожето је читаво њено 
дело, заједно са опсесијама и страстима сталне евока
ције и враћања у свој родни град. 

Први роман Плава крв објавила је 1993. Књига поет
ске прозе. Многа дела Сое Валдес издата су након ње
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ног дефинитивног одласка са Кубе. Две године касније, 
исте године када се и за стално настањује у Паризу, 
1995. објављује роман Амбасадорова кћи. Ово дело 
ставља посебан акценат на женско биће, директног је 
стила и поседује велику дозу еротизма. Убрзо потом 
објављује једну од својих најпознатијих књига, Свако-
дневно ништавило (1995), где се износе перипетије једне 
младе Кубанке, формиране у првим годинама револу
ције. То је роман који ће јој донети светску славу и по
пуларност, преведен је на више од 20 језика, а дожи
вео је и својеврстан наставак, Сва свакодневница (2010). 

Следе романи: Дала сам ти живот цели (1996), Кафе 
Носталгија (1997), збирка прича Трговци лепоте (1998), 
Драги први дечко (1999), Чудо у Мајамију (2001), Нога мога 
оца (2002). Морске вучице (2003), роман о морским аван
турама, који умногоме подсећа на британску новели
стику XIX века. Вечност тренутка (2004), по речима 
ауторке „роман тишине и огромног блага речи”, роман 
о кинеским емигрантима на Куби током XIX и XX века.

Њени последњи романи су Плесати са животом 
(2006), еротски роман чији је протагониста писац, а глав
не сцене Лондон и Њујорк, Жена-Ловац на звезде (2007), 
где једна кубанска песникиња започиње наизглед обич
ну везу са надреалистичком сликарком Ремедиос Варо. 
Фикција Фидел, роман есеј, (2007), где је Кастро пред
стављен као Франкенштајн, манипулатор светског ран
га, специјалиста за маркетинг, који има свој производ 
– револуцију, свог хероја Чеа. Тако је купио читав свет. 
Књига је пуна личног бола и беса. Већ поменути роман 
Сва свакодневница (2010), наставак је Свакодневног ни-
штавила, а у исто време и независан роман. И послед
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њи, управо објављени роман (април 2013) Жена која 
плаче, где се опет враћа вечитој инспирацији, уметно
сти и љубави. Реч је о делу које је стварано шест годи
на, које говори „о уметности, самоћи и нама који још 
увек верујемо у уметност”, како је изјавила ауторка на 
додели ове награде. Протагониста је Дора Мар, Пика
сова љубавница током десет година, која се након пре
кида везе потпуно повукла у себе и отишла у Венецију, 
са једним мушким паром. Још једном, Сое Валдес нам 
је показала колико је очарана надреализмом, као и сво
јим већ познатим духовима и мистеријама.

Сое Валдес је написала и више сценарија за филмо
ве: Паралелни животи (Пастор Вега), Амороса (Пилар 
Тавора), као и никад до сада снимљених: Неравнотежа 
и Пророчанство. Осим тога, она је режирала заједно са 
својим супругом, краткометражни филм Ошунова ми-
ловања, као и документарни филм о класичном балету. 
Позната су и њена кинематографска дела: Куба ла беља, 
Повратак, Роберто Гарсија, Њуjорк, Гина Пељон, које је 
углавном режирао Рикардо Вега.

Њено дело преведено је на бројне језике, међу њима 
и на српски (Свакодневно ништавило, Морске вучице, 
Кафе Носталгија и сада пред вама Амбасадорова кћи). 

Сое Валдес представља јак, шокантан и продоран 
глас кубанских дисидената. Нови глас у књижевности 
који нуди разноликост. Централно место у њеном делу 
јесте критичка визија ка актуелној реалности на Куби, 
као и носталгија за тим тамо остављеним животом, за 
свим оним што је кубанско. Она осећа жал за својом 
земљом, обичајима, топлотом, бојама, родним градом, 
иако је уништен зубом времена и недостатком ресурса. 
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На многим местима у свом делу алудира на европске 
недостатке солидарности, спонтаности, отворености, 
комшијске присности, како се још можда живи само на 
Куби, на шта утиче, на њену огромну жалост, и сиро
маштво, свакако. Човек у капитализму има свог личног 
банкара, па му комшија и није неопходан, и тако се, 
малопомало, губи у својој самоћи и отуђености. 

У кратком роману који је пред нама, Данијела, ћерка 
кубанског амбасадора у Француској, у канџама је стра
сти и мрачне контроверзне личности. Она је усамље
на, њу преплављују успомене. Она лута, поздравља се, 
растаје, среће. Песимиста је. Бес и еротика су помеша
ни, и заједно се полагано трансформишу у побуну про
тив дипломатских притисака и лицемерја да све изгледа 
како треба да буде, да изгледа да сви имају лепе манире, 
да су лепо васпитани, учтиви, без обзира да ли је тако 
заиста. Она је млада бунтовница, њен пут је савршена 
метафора за кубански пут, често неопходан да се пре
живи. Њена карипска сензуалност се у исти мах опире 
и прилагођава европскопариској хладноћи. Амбаса-
дорова кћи је продорна, упечатљива прича, пуна они
ричког еротизма и елемената надреалног, типичних за 
најбоље странице које је написала Сое Валдес, која, по
чевши мањевише од Свакодневног ништавила, важи 
за најсугестивнији, најснажнији и најсмелији женски глас 
хиспаноамеричке књижевности.

Верица Савић
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СОЕ ВАЛДЕС (Zoé Valdés), кубанска књижевница. Фи
лолог по струци, између 1983. и 1988.  радила је при орга
низацији УНЕСКО и у Канцеларији за културу Републике 
Кубе у Паризу. Године 1988. вратила се на Кубу, где је 
учествовала у ликовном покрету, радила као сцена
риста и била помоћник директора часописа „Кубански 
филм“. Од 1995. живи у егзилу у Француској. Године 1996. 
добила је шпанско држа вљанство и Витешки орден за 
уметност и књижевност државе Француске. Три кључа 
града Мајами ја уручена су јој 2001, а 2012. додељена 
јој је Grand Médaille de Vermeil града Париза.

Написала је двадесетак романа, пет збирки пое зије, 
три књиге кратких прича и два дела у домену књижев
ности за децу. За свој последњи роман, Жена која плаче 
(La mujer que llora) марта 2013. добила је награду „Аsorin“, 
једно од најзначајнијих књижевних признања шпан
ског говорног подручја. 

На српски језик до сада су преведене њене књи ге 
Свакодневно ништавило (Paideia, 1999), Кафе Но стал гија 
(Et cetera, 2006) и Морске вучице (Et cetera, 2007).
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