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БЕ ЛИ ПЕ САК
Су пру га и ја смо во зи ли у прав цу ју га дуж ау то-пу та 54 од Ала мо гор доа до Ел Па са. 

Прет ход но по под не смо про ве ли у пу сти њи Бе ли пе сак, па ми је мо зак још био спр жен 
од бле шта ви ла. Бри нуо сам да сам мо жда чак на нео трај ну ште ту очи ма. Пе сак је са-
чи њен од гип са – што год то би ло – и сја јан по пут све жег сне га. И сјај ни ји, за пра во. 
За и ста је пот пу но не ве ро ват но да не што мо же то ли ко да си ја. Од ли чан је на зив, Бе ли 
пе сак, иа ко нам се ме сто ис пр ва учи ни ло по ма ло раз о ча ра ва ју ће. Пе сак је био ма ло 
без бо јан, а не са свим бео. Он да, кад смо се од ве зли да ље, пе сак је по чео да се ши ри 
по пу ту, по стао је бе љи, и уско ро је све по бе ле ло, чак и пут, а он да ви ше и ни је би ло 
пу та, са мо та сјај на бе ли на. Пар ки ра ли смо се и уше та ли у њу, у бе ли ну. Би ло је те шко 
по ве ро ва ти да та кво ме сто уи сти ну по сто ји. Не бо је би ло чи сто пла во, али тре ба на-
гла си ти бе ли ну пе ска, ко ји ни је мо гао да бу де бе љи. Во ле ли би смо да смо мо гли ду же 
да оста не мо у тој нео ка ља ној ди вљи ни, али мо ра ли смо да стиг не мо у Ел Па со те ве-
че ри. Од ше та ли смо до ко ла и кре ну ли из пар ка.

Џе си ка је во зи ла. Би ло је пред ве че. Би ли смо сто ти нак ки ло ме та ра ју жно од Ала-
мо гор доа и све тлост је је ња ва ла. Па ра лел но с пу тем кре тао се те рет ни воз, и сам на 
пу ту ка ју гу.

„Ау то-сто пер!“, ре кох по ка зу ју ћи. „Хо ће мо ли да га по ку пи мо?“
„Хо ће мо ли?“, упи та Џе си ка док је успо ра ва ла. Сад смо мо гли ја сни је да га ви ди мо, 

цр нац, у ка сним два де се тим, чист и ни ма ло на лик ма ни ја ку или не ком ко смр ди. Ус-
по ри ли смо док ко ла ни су по че ла да ми ле и до бро га осмо три ли. Из гле дао је у ре ду. 
Спу стио сам про зор, су во зач ки. Осмех му је био леп.

„Ку да ће те?“, упи тао је.
„Ел Па со“, ре кох.
„То би ми баш од го ва ра ло.“
„На рав но. Упа дај.“
Отво рио је вра та и сео на зад ње се ди ште. По гле ди су нам се сре ли у ре тро ви зо ру. 

Џе си ка је ре кла: „Ћао.“
„Фа ла“, ре че он.
„Не ма на че му.“ Џе си ка је убр за ла и уско ро смо се опет во зи ли око сто на сат, по-

но во су сти жу ћи ду гач ки те рет ни воз с на ше ле ве стра не.
„Ода кле си до шао?“, упи тао сам, окре ћу ћи се у се ди шту. Сад сам ви део да је мо жда 

ста ри ји не го што сам ис пр ва ми слио. На ли цу је имао ду бо ке бра зде, али по глед му је 
био благ, а осмех и да ље леп.

„Из Ал бу ке р ки ја“, ре као је. Ма ло сам се из не на дио. Ло гич но би би ло да је до Ел 
Па са из Ал бу кер ки ја ишао пра во дуж I-25. „Ода кле сте ви?“, упи тао је.

„Из Лон до на“, ре кох. „У Ен гле ској.“
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„У Кра љев ству“, ре че он.
„Та ко је.“ По но во сам се окре нуо на пред јер сам бри нуо да ће ми се од увр та ња на 

се ди шту уши ну ти врат. Склон сам то ме. 
„Ми слио сам да је та ко“, ре че он. „Сви ђа ми се ваш на гла сак.“
„А ти?“
„По ре клом сам из Ар кан за са.“
„Мо ја мај ка је ода тле“, ре че Џе си ка. „Жи ве ла је у Ел До ра ду у Ар кан за су пре не го 

што се од се ли ла у Ен гле ску.“
„Ја сам из Литл Ро ка“, ре че он.
„Као Фа роа Сан дерс“, ре кох. Би ло је бе сми сле но то ре ћи, али имам по тре бу да се 

пра вим ва жан, да по ка жем ка ко све знам; у овом слу ча ју, да по ка жем да се раз у мем у 
џез, у цр не џез му зи ча ре. Тип, очи глед но, ни је био обо жа ва тељ џе за. Клим нуо је гла-
вом, али ни шта ни је ре као, те смо се при пре ми ли да уто не мо у по вре ме но на ру ша ва-
ну ти ши ну ко ја нај бо ље функ ци о ни ше у та квим си ту а ци ја ма. Уста но ви ли смо ко је 
ода кле и где иде мо, те је ко ла ис пу ни ла при јат на ат мос фе ра. По том, је два ми нут ка-
сни је, при јат ну ат мос фе ру је из ко ре на про ме нио нат пис:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
НЕ МОЈ ТЕ КУ ПИ ТИ АУ ТО-СТО ПЕ РЕ

КА ЗНЕ НО-ПО ПРАВ НИ ЗА ВО ДИ У БЛИ ЗИ НИ

Ја сам ви део знак. Џе си ка је ви де ла знак. Наш ау то-сто пер је ви део знак. Сви смо 
ви де ли знак, и он је пот пу но про ме нио наш од нос. Из не на ди ла ме је мно жи на: не ка-
зне но-по прав ни за вод не го ка зне но-по прав ни за во ди. Ви ше њих. Оба ве ште ње – хра-
бри ло ме је то што је на зна ку пи са ло Оба ве ште ње, а не Упо зо ре ње – ни је пре ци зи ра ло 
ко ли ко, али је, очи то, по сто јао ви ше од јед ног. Ни сам по гле дао Џе си ку. Ни она ни је 
по гле да ла ме не. Ни је би ло по тре бе, јер је у из ве сном сми слу сва ко сва ког гле дао. А и 
ни је, ни ти је ре као ијед ну реч. Од у век сам ве ро вао у кон цепт ви бра ци ја: до брих ви-
бра ци ја, ло ших ви бра ци ја. По што смо угле да ли знак, ви бра ци је у ко ли ма – ко је су 
би ле до бре – то тал но су се про ме ни ле и по ста ле ве о ма ло ше. То је би ла ма те ри јал на 
чи ње ни ца. Не ка ко су ствар ни мо ле ку ли у ко ли ма под врг ну ти хе миј ској про ме ни. Ко ла 
ви ше ни су би ла исто оно ме сто од пре јед ног ми ну та. И не бо је по ста ло мрач ни је – то 
је био до дат ни фак тор.

Уско ро смо на и шли на за во де ко ји су не сум њи во осми шље ни с ка жња ва њем и 
по пра вља њем на уму. Оба ме ста – би ло их је два, јед но с де сне и јед но с ле ве стра не 
– би ла су уда ље на од пу та, окру же на ви со ким зи до ви ма од бо дљи ка ве жи це и јар ко 
осве тље на елек тро луч ним све тиљ ка ма. Ни је би ло про зо ра. У сна зи и од луч но сти 
њи хо ве же ље да за то че прет њу за пра во су њо ме оди са ла. Исто вре ме но, оба ме ста су 
по се до ва ла од ли ке на лик ау тле ти ма роб не ку ће ИКЕА. По же лео сам да је реч о тим 
ау тле ти ма. Би ло би та ко ле по да је наш ау то-сто пер ре као да је до шао да ку пи ка уч 
или не ке ку хињ ске еле мен те и да му се по ква рио ау то. Мо гли смо с тим да са о се ћа мо. 
Али ето, ни ко ни шта ни је ре као. Ни ко ни шта ни је ре као, али знам о че му сам ја раз ми-
шљао: раз ми шљао сам о то ме ка ко се ни кад ни сам на шао у по зи ци ји да то ли ко же лим 



да мо гу да вра тим сат са мо ми нут или два уна зад. Во лео бих да сам мо гао да вра тим 
сат, да ка жем Џе си ки: „Хо ће мо ли да га по ку пи мо?“, и да чу јем ка ко од го ва ра: „Не, бо ље 
не“ и бр зо про ла зи по ред ње га, оста вив ши га где је и био. Али у овом жи во ту не мо-
же те да вра ћа те сат, ни две се кун де. Све што се до го ди ло – до го ди ло се. Све има по-
сле ди це. Ре зул тат је био да ни смо мо гли да из бри ше мо чи ње ни цу да смо га по ку пи ли, 
али мо гао сам да га за мо лим да иза ђе. Мо гао сам да ка жем: „Ви ди, мо мак, из ви ни, али 
с об зи ром на окол но сти, да ли би мо гао да од је беш из на ших ко ла?“ Мо гао сам то да 
учи ним, али ни сам, из не ко ли ко раз ло га. Пр во, бри нуо сам да би мо гао да по лу ди на 
та кав пред лог и уби је нас. Дру го, бри нуо сам да бих због тог пи та ња – од но сно, на-
ред бе – ис пао не при сто јан. За то смо, уме сто да му ка же мо да иза ђе, на ста ви ли во жњу 
у на пе тој ти ши ни. Ко ла су на ста ви ла да ју ре. Чи ни ло се да не ма сми сла успо ра ва ти. У 
сва кој си ту а ци ји мо же се ис та ћи не што по зи тив но. У овој је по зи тив но би ло од су ство 
ма ка квих за сто ја у са о бра ћа ју. Џе си ка је сте за ла во лан. Ни ко ни је го во рио. Ти ши на је 
би ла не под но шљи ва, али се ни је мо гла пре ки ну ти. Не зна ју ћи шта да ра дим, упа лио 
сам ра дио. Још је био на јед ној ста ни ци кла сич не рок му зи ке ко ју смо слу ша ли ра ни-
је тог да на, пре не го што смо сти гли до Бе лог пе ска, и чим се ра дио огла сио, у све тло-
сти Но вог Мек си ка ко ја је је ња ва ла, пре по знао сам кла вир ски звон и ро ми ња ње пе сме 
“Ri ders on the Storm”. Ве ли ки сам обо жа ва тељ Дор са али у да том тре нут ку ни сам же лео 
да чу јем ту пе сму. Би ло је не ве ро ват но. Не ко ли ко тре ну та ка ка сни је чу ли смо Џи ма 
Мо ри со на ка ко пе ву ши:

The re’s a kil ler on the road
His brain is squ ir ming li ke a toad...

По што сам упа лио ра дио с та ко ка та стро фал но при клад ним ре зул та том, де ло ва ло 
је не мо гу ће са да га уга си ти. Нас тро је смо се де ли та мо и слу ша ли:

If you gi ve this man a ri de, 
swe et fa mily will die...

Џе си ка је по сту пи ла по са ве ту Џи ма Мо ри со на из не ког дру гог ње го вог де ла. По-
глед јој је био упрт у пут, а ру ке су јој би ле на во ла ну. Мој по глед је био упрт у пут, а 
ру ке су ми би ле у кри лу. Дан је и да ље пре ла зио у ноћ. Све тла ко ла из су прот ног сме-
ра би ла су за сле пљу ју ћа и ни су слу ти ла на до бро. Пе сма се на ста ви ла. Реј Ман за рек 
је сви рао свој ма ли со ло у сти лу џе за на елек трич ном кла ви ру или че му већ. Ми смо 
у пот пу но ко шмар ној си ту а ци ји, по ми слио сам. Због ки ше у пе сми де ло ва ло је као да 
и око нас па да ки ша, под ве дрим не бом Но вог Мек си ка, ју жно од Ала мо гор доа, пре ма 
Ел Па су. Пре не го што сам сти гао да на ста вим ту ми сао, тип на зад њем се ди шту је 
про чи стио гр ло. У на пе тој ат мос фе ри ко ла то је зву ча ло као пу цањ пи што ља.

„Слу шај, дру же“, ре че он.
„Да?“, ре кох. И Џе си ка је ре кла „Да?“ у истом тре нут ку, а звук тог дво цев ног пи та ња 

еруп ти рао је у ко ли ма у про ва ли очај нич ки ле пог по на ша ња.
„Да об ја сним.“
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Об ја шње ње је би ло упра во оно што смо хте ли. Под да тим окол но сти ма је ди но што 
смо мо гли ви ше да при жељ ку је мо би ла је сво је вољ на по ну да да иза ђе из на ших ко ла 
и пре да се над ле жним ор га ни ма.

Ухва тио сам му по глед у ре тро ви зо ру. То че сто ви ђа те у фил мо ви ма: очи осо бе у 
ко ли ма уо кви ре не ре тро ви зо ром, ко ји је, опет, уо кви рен шо фер шајб ном, а она је, опет 
уо кви ре на би о скоп ским плат ном. У су шти ни, по глед у тим очи ма ни кад ни је до бро ћу дан. 
Увек је ис пу њен слут ња ма. Ухва тио сам му по глед. Су сре ли су нам се по гле ди. Због свих 
тих асо ци ја ци ја би ло је не мо гу ће про ту ма чи ти ње гов по глед. Та ко ђе, не дав но сам ви део 
из ло жбу фо то гра фи ја Та рин Сај мон под на зи вом Не ви ни. Сли ке при ка зу ју му шкар це и 
же не – обич но цр не – осу ђе не због ужа сних зло чи на. По је ди ни су од слу жи ли два де сет 
го ди на сво јих не ве ро ват но ду гих ка зни (сто ти не и сто ти не го ди на у не ким слу ча је ви ма), 
али су он да, по што су до би ли пра во на те сти ра ње ДНК, осло бо ђе ни пре су да. Ни је реч 
са мо о еле мен ту сум ње или о то ме да је пре су да би ла упит на због не ка кве про це ду рал-
не тех ни ка ли је (по ли ца ја ца ко ји су фал си фи ко ва ли до каз о зло чи ну за ко ји су зна ли да 
је осум њи че ни крив, али ни су баш мо гли да до ка жу). Не, јед но став но ни је би ло шан се да 
су они мо гли по чи ни ти ужа сна зло де ла због ко јих су осу ђе ни. Док по сма тра те та ли ца, 
по ку ша ва те да за кљу чи те да ли су не ви ни или кри ви, али не мо гу ће је. Не ви ни љу ди 
мо гу да де лу ју као да су кри ви, а кри ви као да су не ви ни. Сви мо гу да из гле да ју сва ка ко. 
Не ви но или кри во: на осно ву тих ли ца ни је мо гу ће су ди ти. Али иа ко је стра шно што су 
осу ђе ни због ужа сних зло чи на, те зло чи не је по чи нио не ко. Мо гу ће је чак и да је раз лог 
због ког су не ки од тих љу ди гре шком осу ђе ни био тај што је те зло чи не – те ужа сне 
зло чи не – по чи ни ла осо ба на зад њем се ди шту ва шег ау та, ко ја по ла ко из го ва ра:

„Кон там да сте због оног зна ка од ле пи ли, а?“
„Бла го ре че но“, ре кох. „Та ко ђе, искре но, она пе сма нас ни је баш уми ри ла.“
„Па, да вам ка жем шта се де си ло.“
„То би би ло сјај но“, ре кох. По не кад по ми слим да је то све што би ло ко од нас же ли 

од вре ме на про ве де ног на зе мљи: об ја шње ње. Да се ства ри из ве ду на чи стац. Да се 
ка же исти на. Да нам се ка же на че му смо да би смо мо гли да до не се мо од лу ке о да љем 
по сту па њу за сно ва не на чи ње ни ца ма.

„Ура дио сам не ке ства ри у про шло сти. Био сам у за тво ру. Од слу жио сам не ко вре-
ме. Раз у меш шта ка жем? Иза шао сам пре ви ше од го ди ну. Али сад са мо сто пи рам, 
по ку ша вам да стиг нем где тре ба. Ка жем ти, бра те, са мо хо ћу да стиг нем у Ел Па со.“

„Па, с об зи ром на окол но сти“, ре кох. Про чи стих гр ло. Би ла је то јед на од оних си-
ту а ци ја у ко ји ма ни ко не мо же да про го во ри ако прет ход но не про чи сти гр ло. „У да тим 
окол но сти ма ми слим да би би ло бо ље за сва ког ако те про сто оста ви мо.“

„Бо ље за вас. Не и за ме не.“
„Па, то је ве ро ват но исти на, али у да тим окол но сти ма...“ По ред то га што сам не пре-

ста но про чи шћа вао гр ло, не пре ста но сам ко ри стио фра зу „у да тим окол но сти ма“. У 
да тим окол но сти ма то је би ло не из бе жно. „Па, исти ну го во ре ћи“, на ста вио сам, „по-
на да ли смо се да ће во жња би ти ле па и опу шта ју ћа, а то сад не де лу је ни ма ло оства-
ри во. У да тим окол но сти ма, за пра во, де лу је крај ње нео ства ри во.“ 

„Ви диш, ова ко сто је ства ри“, ре че он. „Ни сам на кло њен иде ји да иза ђем из ко ла.“ 
Мо ра се на гла си ти да у тим ре чи ма ни је би ло ни ка квог при зву ка прет ње. Про сто је 
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ре као свој став, али тај кон кре тан став ни је мо гао да се до ча ра без еле мен та прет ње. 
Бри нуо сам да је он тип осо бе ко ја па ти од про ме на рас по ло же ња. На сил них про ме на 
рас по ло же ња. И сам па тим од њих. Али мо је рас по ло же ње у том тре нут ку ви ше је 
по ни ра ло не го што се ко ле ба ло или се, ако је та ко не што мо гу ће, на сил но ко ле ба ло у 
јед ном прав цу. Џе си ка је сте за ла во лан и упр ла по глед у пут. По чео сам не ка ко да се 
осе ћам као да је ма хом ње на кри ви ца што смо се на шли у тој си ту а ци ји. Да смо би ли 
са ми – ми слим, да смо не ка ко би ли у ис тој си ту а ци ји (тј., не са ми), али не ка ко ипак 
са ми – ве ро ват но бих из гу био жив це и ре као јој то.

„Да об ја сним пар ства ри“, ре че он. За то што сам бри нуо да ми се не уши не врат, 
ни сам се окре нуо у се ди шту. На ста вио сам да зу рим пред се бе у та му и на до ла зе ћа 
све тла и цр ве не зад ње фа ро ве ко ла ис пред нас. До го ди ло се та ко да је био у на бав ци 
у су пер мар ке ту, ре као је. Же на му је би ла у тај ној ве зи с не ким ти пом, а брат од тог 
ти па је ра дио у су пер мар ке ту, и јед ног да на, кад је тре ба ло да бу де на по слу, из о стао 
је јер је имао гри пу...

По сма трао сам ко ла из су прот ног прав ца, хип но тич ну ма гли ну све та ла, не бо бо је 
ма сти ла, пи та ју ћи се кад би смо мо гли да стиг не мо у Ел Па со...

А он да, кад се вра тио у су пер мар кет... Схва тио сам да су ми ми сли би ле од лу та ле, 
па сам из гу био нит при че. Исти на, и ни је би ла не ка при ча, или про сто он ни је био вешт 
при по ве дач. Стал но је уба ци вао не бит не де та ље. Ње го ва при ча ме је ве о ма за ни ма ла, 
али не и на чин на ко ји ју је при чао. Не ко ли ко ми ну та пре то га бри нуо сам да је мо жда 
уби ца; сад сам бри нуо да је мо жда до сад ња ко вић, али мо гу ће је би ло да је исто вре-
ме но уби ца и до сад ња ко вић. Већ не ко ли ко го ди на сам осе ћао да гу бим спо соб ност 
да се кон цен три шем, да слу шам шта љу ди при ча ју, али ни кад пре ни сам до се гао та кав 
вр ху нац не па жње у тре нут ку кад је то ли ко ва жно – и то ли ко очи глед но у мом ин те-
ре су – да се кон цен три шем. Би ло је то ли ко ва жно да слу шам, да па жљи во пра тим 
ње го ву при чу, да обра тим па жњу, али ни сам мо гао. Хтео сам, тре ба ло је, али ни сам 
мо гао. Про сто ни сам мо гао. Због то га што ме ђу по рот ни ци ма има љу ди по пут ме не, 
љу ди ко ји не мо гу да пра те шта дру ги при ча ју, има то ли ко по гре шних пре су да, то ли ко 
слу ча је ва кад прав да ома не. О че му год да је тре ба ло да раз ми шљам и на што год да 
је тре ба ло да се усред сре дим, по ми слио сам, ја увек раз ми шљам о не че му дру гом, а 
то дру го смо без из у зет ка ја и мо ји про бле ми. Док сам о то ме раз ми шљао, схва тио сам 
да му је глас утих нуо. До шао је до кра ја при че. Од бра на је из не ла за вр шну реч.

„Тре ба да на то чи мо“, ре че Џе си ка.
„Ми сли на го ри во“, ре кох. Не ко ли ко ки ло ме та ра да ље скре ну ли смо ка бен зин ској 

пум пи и за у ста ви ли се. Мр зим да то чим го ри во, по себ но у Аме ри ци, где пр во мо раш 
да пла тиш и све је при лич но ком пли ко ва но и по тен ци јал но ма сно. Овом при ли ком, 
ме ђу тим, Џе си ка и ја смо хте ли да на то чи мо го ри во да не би смо оста ли са ми у ко ли ма 
с тим ти пом, али ни смо мо гли обо је да иза ђе мо, јер он да би мо гао да пре ђе на во зач ко 
се ди ште и од ве зе се без нас. Али ни је мо гао да се од ве зе, јер нам је кључ био по тре бан 
за чеп ре зер во а ра. Али би ли смо у Аме ри ци, у из најм ље ним ко ли ма, па она ни су има-
ла бра ву на че пу. Ни сам раз ми шљао раз бо ри то, због ау то-сто пе ра и све га у ве зи с 
њим. И Џе си ка и ја смо иза шли из ко ла. Ја сам то чио. Би ло је при лич но јед но став но. 
По сма трао сам број ке – до ла ре, ли тре и ли тре бен зи на – ка ко се окре ћу на ме ра чу 
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про то ка. Прем да то ни је би ла мо ја глав на бри га, не мо гу ће је би ло не из не на ди ти се 
чи ње ни цом да је го ри во би ло не у по ре ди во јеф ти ни је у Аме ри ци не го у Евро пи.

Он да је и наш но ви при ја тељ иза шао из ко ла. Но сио је цр не фар мер ке и па ти ке. 
Па ти ке ни су би ле цр не али су из гле да ле при лич но ста ро. Џе си ка се вра ти ла у ко ла. Ја 
сам тан као, ка ко то ка жу у Аме ри ци. Он ме је по гле дао. Би ли смо исте ви си не, са мо 
што је он био ма ло ни жи. По гле ди су нам се сре ли. Ра ни је су се сре ли у ре тро ви зо ру, 
али са да су се за пра во сре ли. На нео н ском све тлу бен зин ске пум пе по глед му је био 
под ло жан сва ка квим ин тер пре та ци ја ма. По сма тра ли смо се као два му шкар ца. Цр нац 
и бе лац, Ен глез и Аме ри ка нац.

„Мо рам да пи шам“, ре че он.
„До бро“, ре кох. „Са мо иди.“ Ре као сам то нај не у трал ни јим мо гу ћим то ном. По ста рао 

сам се да ми из раз ли ца ни шта не ода и он да, за бри нут да се та без из ра жај ност ис по-
ља ва као кру тост из ра за ко ја за пра во све ода је, опу стио сам се и бла го на сме шио. 

„Не ћеш ме ваљ да сад оста ви ти ов де?“, ре че он.
„Оста ви ти ов де?“, ре кох. „На рав но да не ћу.“
„Си си гу ран, бра те?“
„Ку нем се“, ре кох. Клим нуо је гла вом и по ла ко од ше тао пре ма то а ле ти ма. По ма ло 

је ву као ле ву но гу. Ни је жу рио и ни је се освр тао. По сма трао сам ње го во об лич је ка ко 
од ми че. Чим је не стао уну тра, пу стио сам руч ку за ак ти ва ци ју, уз тан др ка ње сам из-
ву као пи штољ за го ри во из ре зер во а ра и тре снуо га о ме тал ни др жач ста ни це за то-
че ње. Лу пио је на зе мљу.

„Мо раш да по диг неш ру чи цу“, ре че Џе си ка. Учи нио сам то. По ди гао сам ру чи цу и 
вра тио не зграп ни пи штољ цре ва за го ри во на ме сто.

„Бр зо!“, ре че Џе си ка. За вр нуо сам чеп на ре зер во а ру, али сам то учи нио пре бр зо, 
па ни је мо гао да на лег не. Има мно го исти не у ста рој из ре ци: „Што је бр зо, то је и ку со.“ 
Ко нач но сам ус пео да га за вр нем и по тр чао сам до пред њег де ла ко ла док је Џе си ка 
па ли ла ау то. Мо тор је за брун дао.

„Бр зо! Бр зо! Бр зо!“, по ви као сам док сам ула зио на су во зач ка вра та. Џе си ка се ис-
пар ки ра ла сми ре но а бр зо, без шкри пе гу ма, а ја сам за лу пио вра та.

Иза шли смо с пум пе без бед но и глат ко и у ро ку од не ко ли ко се кун ди би ли смо на 
пу ту. Ис пр ва смо осе ћа ли ус хи ће ње јер смо та ко ус пе ли да по бег не мо. Јед но дру гом 
смо ба ци ли ко ску. Ха-ха!

„Је л’ ти се сви де ло ка ко сам ре као ’Ку нем се’?“, ре кох.
„Ге ни јал но!“, ре че Џе си ка. Не ко вре ме смо ишли та ко, али нам је убр зо по не ста ло 

сна ге јер, иа ко смо се и да ље осе ћа ли по ма ло ус хи ће но, по че ли смо да се осе ћа мо и 
по ма ло по сти ђе но, а он да је, ма ло-по ма ло, ус хи ће ње не ста ло.

„Вра та ти ни су за тво ре на“, ре че Џе си ка по сле из ве сног вре ме на.
„Је су“, ре кох.
„Ни су“, ре че Џе си ка. Од шкри нуо сам вра та и за лу пио их, ја че не го прет ход ни пут.
„Из ви ни“, ре кох. „Би ла си у пра ву.“
„Не ма ве зе“, ре че Џе си ка. А по том: „Је л’ ја ко ру жно то што смо ма ло пре ура ди ли?“
„Ми слим да мо жда је сте.“
„Је л’ ми слиш да је би ло ра си стич ки?“
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„Ми слим да је би ло са мо не ка ко не при стој но. Из пред ра су де. Ис хи тре но.“
„За ми сли ка ко ће се он осе ћа ти кад се вра ти из то а ле та. Осе ћа ће се та ко из не ве-

ре но. Ми сли ће да смо се та ко по дло по не ли пре ма ње му.“
На ста ви ли смо во жњу. При зор је био исти: ко ла, све тла, го то во пот пу на та ма. Би ли 

смо на без бед ном, али мо жда је и пре би ло та ко. Сад кад смо би ли ван опа сно сти де-
ло ва ло је мо гу ће да ни кад ни је ни би ло ни ка кве опа сно сти.

„Као да нас је ис ку ша вао“, ре че Џе си ка.
„Знам. Ни кад ни је до бар осе ћај кад пад неш на те сту“, ре кох. „Још се се ћам ка ко сам 

се осе ћао кад ми је би ло се дам на ест и пао сам на во зач ком.“
„Ка ко си се осе ћао?“
„Не се ћам се тач но“, ре кох. „Не сјај но. А ти? Ти си ве ро ват но по ло жи ла из пр ве.“
„Је сам“, ре че она, али ни је се мо гло скре ну ти с те ме у том тре нут ку. По сле па у зе 

Џе си ка ре че: „Је л’ би тре ба ло да се вра ти мо?“
„Мо жда би тре ба ло.“
„Али не ће мо, зар не?“
„Ни по што“, ре кох, и обо је се на сме ја смо. Во зи ли смо у ти ши ни не ко ли ко ми ну та. 

Ви ше ни смо би ли ус хи ће ни, али су ви бра ци је у ко ли ма по но во би ле до бре иа ко смо 
и да ље би ли по сра мље ни, не ви ни ни због че га и кри ви ни због че га, с осе ћа јем олак-
ша ња и ис пу ње ни ка ја њем због оног што смо учи ни ли. 

„Знаш оне ур ба не ле ген де?“, ре че Џе си ка.
„О не ста лом ау то-сто пе ру?“
„Да. Ве ро ват но је се ки ра на зад њем се ди шту.“
Окре нуо сам се да по гле дам, по ма ло не спрет но због по ја са. Ни чег ни је би ло на 

зад њем се ди шту ни на по ду, осим две ли мен ке ко ка-ко ле и фла ше во де, све пра зне, 
као и по це па на ма па пу сти ње Бе ли пе сак.

„Не ма ни шта“, ре кох, тр ља ју ћи врат. На ста ви ли смо во жњу. Сад је би ло до ста мрач-
но. Ноћ је па ла у Но вом Мек си ку.

Све тла на ин стру мент та бли сла ба шно су си ја ла. По ка зи вач ни воа го ри ва ука зи вао 
је на го то во пун ре зер во ар.

„Па“, ре кох. „Учи ни ли смо јед ну ко ри сну ствар. Бар смо га од ве зли од оног кра ја 
где пи ше да не тре ба ку пи ти ау то-сто пе ре. На то ме би тре ба ло да бу де за и ста за хва-
лан.“ Ре као сам то, али док сам га за ми шљао та мо ка ко се вра ћа из то а ле та и освр ће 
се по пум пи, знао сам да му за хвал ност не ће би ти пр ва на уму. Би ће мно го дру гих 
ко ла ко ја до ла зе и од ла зе, али ће си гур но зна ти, у ду би ни ду ше, да су ко ла ко ја је хтео 
да ви ди и за ко ја се на дао да ће га че ка ти одав но оти шла. Мо гу да за ми слим ка ко се 
осе ћао, али би ло ми је и дра го што смо опет са ми нас дво је, без бед ни и у сво јим ко-
ли ма, вен ча ни, и ју ри мо ка Ел Па су.

(С ен гле ског пре ве ла Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић)


