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РА ДИ ЛА САМ КАО МАЈ СТОР ЗА КА БЛОВ СКУ. 
ВИ ДЕ ЛА САМ НАЈ ГО РУ СТРА НУ АМЕ РИ КЕ.
Крат ки при зо ри из гро теск ног жи во та пред гра ђа, где се по ја вљу ју ру ски 

ма фи ја ши, за лу ђе ни ци Фокс њу зом, чо век у ка ве зу у љу бав ној ја зби ни и 
Дик Чеј ни

Не мо гу вам тач но ре ћи ка ко је про те као цео је дан дан у мом жи во ту мај сто ра за 
ка блов ску. Не мо гу вам тач но ре ћи да ли ми је баш пр ва стран ка има ла ку ћу пре пу ну 
ма ча ка. Али вам за то мо гу по у зда но ре ћи де та ље. Да сам на на у сни це на ма за ла маст 
са ми ри сом мен то ла да за ма ски рам смрад те пи ха, зи до ва и ме бла на то пље них мач јом 
мо кра ћом. Да сам на ву кла пла стич не ке се пре ко чи за ма, али не да бих за шти ти ла те-
пи хе од блат ња вих чи за ма не го да бих за шти ти ла ђо но ве од мач је мо кра ће. Мо гу вам 
ре ћи да је до про бле ма са ка блов ском до шло за то што су мач ке из гри зле жи це. Да сам 
мо ра ла да скло ним му ми фи ци ра ну мач ку иза те ле ви зо ра да бих за ме ни ла џам пер. Да 
ми се амо ни јак уву као у син те тич ка влак на свра бљи вог пла вог рад ног ком би не зо на, 
да ми се за ле пио за ко су вла жну од зно ја. Да се смрад за др жао на ме ни и то ком це лог 
на ред ног рад ног за дат ка. 

Али шта је био сле де ћи рад ни за да так? Е, та квих ства ри се не се ћам – ка ко је тач но 
про те као цео је дан дан. Мо жда ми је сле де ћи за да так био у Грејт Фол су, у Вир џи ни ји, 
где ми је до ма ћи ца отво ри ла вра та оскуд но оде ве на у не што цр но што ни сам по ште но 
ни ви де ла јер се ја ко тру дим да осо бу гле дам у очи при сва ком бли ском су сре ту са го-
ло ти њом ван оче ки ва ног кон тек ста. Она је оче ки ва ла му шкар ца. Ја сам ле збеј ка ви со ка 
ме тар и осам де сет. Ако бих вам се по ја ви ла на вра ти ма у рад ном ком би не зо ну, оши ша-
на на, ка ко то фри зе ри зо ву, „ме ђу на род ну ле збеј ску оп ци ју бр. 2“, по ми сли ли би сте да 
сам му шко. Сви то по ми сле. Она је би ла ре дак из у зе так, јер је схва ти ла да сам жен ско. 
То нас је на сме ја ло. Од не куд се за гр ну ла кућ ном ха љи ном док сам ја ме ња ла при јем ник 
за ка блов ску. Пи та ла ме је да ли мо жда хо ћу у ку па ти ло и ти ме ме је оду ше ви ла.

Де сет го ди на сам про ве ла ра де ћи као мај стор за ка блов ску по пред гра ђи ма Ва-
шинг то на D. C. ко ја при па да ју др жа ви Вир џи ни ји. Тих де сет го ди на, сви сил ни ста но ви, 
ки ча сте ку ће ри не, кли јен ти, бу ба шва бе и зми је, те ле фон ске бан де ре, са о бра ћај, хлад-
но ћа и вру ћи на и ки ша, све ми се сме ша ло у гла ви. Чак ни та да ни сам мо гла да се се тим 
рад ног за дат ка од прет ход ног да на уко ли ко ни је био по не че му из у зе тан. Из у зет ност 
је су бјек тив на ка те го ри ја и ме ња се сва ким да ном про ве де ним гле да ју ћи оно што 
љу ди ко ји ра де у кан це ла ри ји ни кад не ће ви де ти – њи хо ве ко ле ге код ку ће рад ним 
да ни ма, аме рич ки ид у га ћа ма, ко ји се пи та ју да ли су на ра чу на ру обри са ли исто ри ју 
пре тра ге.
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Углав ном се се ћам са мо то га да ми се пи шки ло.
А се ћам се и свих ма лих гро теск них при зо ра. Сти ћи ћу и до Ди ка Чеј ни ја не што 

ка сни је. При зор ко ји ми са да па да на па мет је сте онај у ко ме ан ти геј ло би ста ко ји је 
зи до ве кан це ла ри је оки тио ура мље ним за хвал ни ца ма удру же ња Фо кус на по ро ди цу 
и фо то гра фи ја ма са Пе том Бју ке на ном и Џе ри јем Фол ве лом има си на чи ја је со ба 
окре че на у ро зе и пу на бар би ка. Ли це ме ров син ми ре че да је и да ље де чак. Са мо му 
се, ето, сви ђа ње го ва лет ња ха љи ни ца. Сло жи ла сам се и ре кла му да ми се баш до па-
да ју бе ле ра де, а он се на то оза рио. Ње гов отац ми се за хва лио, а ја му хте дох ре ћи 
да се го ни у три ле пе. Ка ко мо жеш, је бо те, ак тив но да се за ла жеш да свет по ста не још 
опа сни је ме сто за твог пре ле пог де ча чи ћа? Али ни сам га то пи та ла. Са мо сам ста ја ла 
та ко и стре ља ла га по гле дом док ни је окре нуо гла ву. Тре бао ми је по сао. Прет по ста-
ви ла сам да ће га син за мр зе ти кад од ра сте.

Мо жда ми је сле де ћи рад ни за да так то га да на био тип на чи јем рад ном на ло гу је 
пи са ло „стран ка др ска“. То ни је не што што же ли те да ви ди те на рад ном на ло гу. Не кад 
ка сни те и кад још тре ба и да пи шки те, јер је „стран ка др ска“ зна чи ло да сле де ћи за-
да так не ће би ти же на у до њем ве шу; би ће то тип ко ји ће из ва ди ти пе нис док ја по де-
ша вам те ле ви зор. 

Знам да сам по сле то га за у ста ви ла ау то по ред пу та кад сам угле да ла ко ња. На се вер-
ној стра ни Грејт Фол са. Не та ко дав но, Грејт Фолс су углав ном чи ни ла ма ла се о ска има ња 
и ве ле по се ди. Са да је ки ча стих ку ће ри на би ло ви ше не го се о ских има ња. Али не ко ли ко 
их се још одр жа ло. До ва би ла сам ко ња пре ко огра де и он ми је оњу шио ко су. Да ла сам 
му ја бу ку. Раз го вор са ко њем по ма же кад не мо же те да се се ти те ка ко се ди ше.

Мо жда је „стран ка др ска“ би ло „стран ка др ска фн кл72 не ра ди“. Фокс њуз. Од та квих 
смо стра хо ва ли. Би ло је још го ре ако је уз ко мен тар ста ја ло и „по но вље ни по зив“. То 
је зна чи ло да је не ко из ка блов ске већ био код ње га. Ако би то био ко ле га ког сам мо-
гла по зва ти и рас пи та ти се, ре као би ми: „При па зи се. Кре тен ме је упор но звао ’ма ли’. 
Би ло би ми дра же да ме је про сто на звао [оном речју]. Да, на рав но да сам им ре као. 
Од мах ти про сле ђу јем меј ло ве. Ево са мо ма ло, мо рам све да их спо јим у је дан. У сва-
ком слу ча ју, ра ди се о те ле ви зо ру. Глуп сон је пла зму на мон ти рао из над ка ми на. Де бе ло 
му на пла ти јер сам га упо зо рио. Ле по се про ве ди.“

Ушла бих спрем на на све што ме мо же до че ка ти. Би ло је ту је ца ња, му шког или 
жен ског, не бит но. Би ло је ту вре ђа ња. Би ло је ту фи зич ких прет њи. На зва ти их са мо 
прет ња ма ни из да ле ка не пре но си осе ћај ка ко је би ти у ку ћи не по зна тих љу ди, не 
по зна ва ти те рен, не зна ти ку да во ди овај ход ник, шта је иза оних вра та, да ли има ју 
пу шку, да ли ће вас са те ра ти уза зид и ур ла ти на вас. Да ли ће се ту за у ста ви ти. Да ли 
ће се жа ли ти на вас без об зи ра на то шта ура ди те. Сва ка ко, би ло нам је до зво ље но да 
на пу сти мо ку ћу ако се не осе ћа мо без бед но. Са мо ни смо увек би ли си гур ни да мо же-
мо. Би ло ка ко би ло, чак и ако би смо ми от ка за ли, увек би по сла ли не ког дру гог у ту 
исту ку ћу. „Стран ка др ска. По но вље ни по зив“. А ми би смо из гу би ли по е не ко ји нам 
тре ба ју да ис пу ни мо нор му.

По е ни: Сва ка вр ста рад ног за дат ка вре де ла је од ре ђе ни број по е на – 10 по е на кад 
вас зо ву јер им „не ра ди ка блов ска“, че ти ри по е на за ис кљу че ње ли ни је, 12 за уво ђе ње 
ин тер не та. Тре ба ло нам је от при ли ке 120 по е на сва ког да на да би смо ис пу ни ли нор му.
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Пре ки нут кабл но сио је 10 по е на, без об зи ра на то да ли га по пра ви те или не. Мо-
гли смо по ку ша ти да мон ти ра мо но ви ко нек тор ако на ђе мо где је на стао пре кид. Или 
смо мо гли да по ста ви мо при вре ме ну ли ни ју. Али при том ни смо сме ли да раз во ди мо 
ка бло ве пре ко ком шиј ског трав ња ка, ни ти пре ко тро то а ра ни ти пре ко ули це. Баш то 
се де си ло са ти пом ко ји је пра вио ба зен. Ро во ко па чи су пре се кли кабл. Зна ла сам то 
пре не го што сам ушла у ку ћу. Али он је ин си сти рао да уђем и зу рим у пра зан при јем-
ник за ка блов ску док је он при чао. По слу ша ла сам га, јер по кло ни ци кул та Фокс њуз 
во ле да зо ву и да се жа ле ка ко су им по сла ли без о бра зног мај сто ра.

Уре ђај за ко пи ра ње са о бра ћа ја на ла зио се у ком шиј ском дво ри шту. На ве ран ди 
ко ја из ла зи на то дво ри ште би ла су вра тан ца за псе. Во лим псе, али ни сам глу па. Ре кла 
сам му да ће но ву ли ни ју до би ти за от при ли ке не де љу да на, се дам до де сет да на. Кроз 
зу бе је про це дио да же ли да му ка жем та чан дан. Да ла сам му број мог ше фа. За то 
вре ме, ње го ва су пру га је у ку хи њи глан ца ла чи сту рад ну по вр ши ну.

По пу ња ва ла сам рад ни на лог и сла ла имејл ше фу да га упо зо рим да ће га мо жда 
по зва ти бе сни по кло ник оми ље ног кул та сва ког мај сто ра за ка блов ску кад ми је ње-
го ва же на по ку ца ла на про зор ком би ја. Од ма кла се од вра та и осло ви ла ме са „го спо-
ђо“. Што је би ло ле по чу ти. Њен муж у упа са ној по ло ма ји ци ме је на по чет ку пи тао за 
име и ре кла сам му да се зо вем Ло рен. Он је чуо Ло ренс јер се то укла па ло у оно што 
је ви део, па је пи тао мо же ли ме зва ти Ла ри. Та кви ти по ви ва ше име ко ри сте као оруж-
је. „Ла ри, об ја сни ми за што сам дре ждао ов де че ка ју ћи те од 1 до 3, а ти се по ја вио у 
3:17. Је л’ се то зо ве до бра услу га, Ла ри? А сад ми још ка жеш 7 до 10 да на? Ла ри, до ста 
ми је тог сра ња.“ Та квог ти па нај бо ље је пу сти ти да ми сли да сам му шко.

Из ви ни ла се због ње го вог по на ша ња. Ре кла сам: „У ре ду је.“ Ре кла сам да ствар но 
не мо гу од мах да от кло ним квар. Треп ћу ћи је по ку ша ва ла да за у ста ви бу ји цу су за ко ју 
је су спре за ла бог зна от кад. Ре кла је: „Зна те, ра ди се о то ме да кад има да гле да Фокс, 
он да има да мр зи Оба му. А ако не ма...“ Не пре ста но се освр та ла. Стра шно га се бо ја ла. 
„Мо лим вас“, ре кла је. „Лак ше ми је кад има да гле да Фокс.“ Иза шла сам из ком би ја.

Ком ши ја са пси ма ко ји би ме мо гли на па сти ни је био код ку ће. Ни пр ви ком ши ја 
ни је био код ку ће. Ипак сам про ве ри ла ње гов ко ри снич ки на лог. По сре ћи ло ми се. 
Ње гов ко ри снич ки па кет ни је укљу чи вао услу гу ка блов ске те ле ви зи је. На лап то пу сам 
из ву кла ње гов мо дем, са вр шен сиг нал. По сто јао је осла бљи вач сиг на ла, по ве зан на 
кућ ну ка блов ску ин ста ла ци ју ка ко би сма њио гре шке у пре но су, јер и пре јак сиг нал 
мо же да бу де про блем. Био је до вољ но јак да до ву чем ли ни ју од ком ши је ка ко би гов-
нар до био сво ју днев ну до зу бе са гле да ју ћи ин фор ма тив ни про грам Ха ни ти. Се ћам 
се да сам на ком ши ји ним вра ти ма оста ви ла по ру ку, не ку нео д ре ђе ну лаж о то ме ка ко 
им је хит но био по тре бан ин тер нет. Кон та ла сам да ће ком ши ја има ти ви ше раз у ме-
ва ња ако се ра ди о ин тер не ту не го о Фок су. Ја сам и те ка ко има ла ви ше раз у ме ва ња.

Мо жда је сле де ћи рад ни за да так био оби чан у сва ком по гле ду. Та кве сам во ле ла. 
Ни шта да упам тим осим мо жда уми ља тог пса. Мо жда по не ког па у ка. Али на ви кла сам 
се на па у ко ве. Ви ше не при ме ћу јем ни ује де ко ма ра ца. Ако би стран ке би ле фи зич ки 
рад ни ци, по ну ди ли би ми во де. Обич но бих од би ла. Али ле по што су се се ти ли.

Од у век сам нај ви ше во ле ла стран ке ко је су фи зич ки рад ни ци. Они се пре ма ва ма 
не по на ша ју као пре ма по слу зи. Не ка жу вам: „Код нас по слу га ко ри сти спо ред ни улаз.“ 
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Не гле да ју вас са ви си не са мо за то што но си те пло чи цу са име ном и што има те жу ље-
ве на ру ка ма. Књи ге на по ли ца ма не ма ју ко жни по вез. Али се ви ди да су отва ра не и 
чи та не. Код ве ћи не, кад упа ли те ТВ, ни је на Фок су. Они су је ди не стран ке ко је да ју 
бак шиш. 

Мо жда сам се на сле де ћем рад ном за дат ку мо ра ла по пе ти на та ван. Мо жда је би ло 
пре ко 30 сте пе ни на по љу и 70 та мо го ре. То ли ко бих се зно ји ла да ми се те ле сна те жи на 
пре по ло ви ла, а по том бих се це лог да на че ша ла кô шу га ва јер би ми ин ста ла ци ја изи-
ри ти ра ла ко жу. У не ком бих тре нут ку из но са из ду ва ла не што цр но. На та ва ну мо ра те 
бр зо да ра ди те. Ако вас не ма да си ђе те, ма ло ко ја стран ка ће се по му чи ти да се поп не 
и про ве ри да ли сте већ сред ње пе че ни. Ако је стран ка ио ле ху ма на, мо же те је за мо-
ли ти да по ме ри те за ују тро.

Ху ма них љу ди је мно го ма ње не го што сам ми сли ла пре но што сам по че ла да ра-
дим овај по сао. Јед на же на је тра жи ла да се низ уски отвор у по ду спу стим у ску че ни 
по друм пун во де, око ме тар ду би не, са све га три де се так цен ти ме та ра про сто ра из ме ђу 
во де и под них да са ка ку ће. По ред отво ра је про пли ва ла зми ја. Же на ми ре че да ни је 
отров на. Баш ме бри га, је бо те. 

Јед не го ди не за де си ла нас је сне жна ме ћа ва – не ко ли ко њих, за пра во. Сне го ге дон, 
Сне го мор и Сне го стро фа ка ко их је, ми слим, на звао ва шинг тон ски ра дио WTOP. Ми 
смо мо ра ли да ра ди мо. Оти шла сам код стран ке ко ја је зва ла за то што су цр кле ба те-
ри је у да љин ском. Сма тра ли су да за ме на ба те ри ја ни је њи хов по сао. На сле де ћој 
адре си су хте ли да за ме ним пре ки ну ти кабл. Да, на том др ве ту је и струј ни кабл. Па, 
ви ди те, те ле фон ска бан де ра је па ла на сред ули це, па смо ми сли ли да мо же те не што 
да учи ни те у ве зи са тим. Ни сам им об ја сни ла за што не из ла зим из ком би ја. Сли ка ла 
сам и по сла ла ше фу, на пи сав ши: „Та ман по сла.“

Ве ћи на ули ца би ла је бло ки ра на. Ско ро ме тар сне га је озбиљ на ствар. По ли ца јац 
је гр мео на ме не шта ког ђа во ла тра жим на ули ци. Мој шеф је ре као: „Ми мо ра мо би ти 
на те ре ну. Одр жа ва мо те ле фон ске ли ни је, па спа да мо у хит не слу жбе.“ Ме не ни ко ни је 
звао због те ле фо на. Ни ти би ло ког дру гог ко ле гу, ко ли ко ја знам.

Ше фо ви су се пре тва ра ли да им је за и ста ста ло да стиг не мо до стра на ка ко је су 
зва ле. Дис пе че ри су от ка зи ва ли све што су мо гли. Ми, тех ни ча ри, ни смо се мно го из-
ја шња ва ли. По вре ме но би не ко за гр мео пре ко ра ди ја: „Ово не ма сми сла! Ша љу нас 
да из ги не мо!“ Не ко дру ги би до дао: „Бри га њих, дру же. Ио на ко не ће мо ра ти да пла те. 
Те сти ра ће мо кра ћу из твог ле ша и ре ћи да си био дро ги ран. Гов на ри.“

„Би ће их бри га кад про те рам ком би кроз улаз управ не згра де.“
„За ку ца ћу се у пр ви форд рен џер ко ји угле дам.“ Ше фо ви су во зи ли рен џе ре.
„За је би то. Ја ћу се за ку ца ти у му ри ју.“
„А ка ко ћеш, је бо те, зна ти у шта се за ку ца ваш? Не ви дим ни је бе ну гр та ли цу ис пред 

се бе.“
Ни сам мо гла да се на до ве жем. Мој глас би од у да рао. Мо ра ли смо се узда ти у ху-

ма ност дру гих љу ди, на ших стра на ка, јер они ма из упра ве ни је ста ло до нас. Они ни су 
мо ра ли да во зе кроз сне жну ме ћа ву. Сне жне ме ћа ве, њих пам тим.

Што се оста лих да на ти че, сви ми из гле да ју као је дан. За ми сли мо са да је дан та кав 
дан. Мо жда ми је на ред ни рад ни за да так би ла же на са бул ма сти фом по име ну Ото. Не 
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се ћам се ка ко је же на из гле да ла, јер во лим бул ма сти фе са тим огром ним глу па вим 
гла ва ма. Ре кла сам јој да мо рам си ћи у по друм. А она је ре кла: „Да ли баш мо ра те? 
Та мо до ле је ве ли ки не ред.“ (То ни кад ни је пра ви раз лог.) Об ја сни ла сам јој да је сиг нал 
иза те ле ви зо ра ја ко слаб док је сиг нал ис пред ку ће од ли чан. С об зи ром на то да са мо 
је дан кабл про ла зи кроз зид на пра вљен од клин кер бло ко ва, ве ро ват но се не где на-
ла зио раз дел ник. Би ла је ви ша од ме не. То га се се ћам јер, као што сам већ ре кла, ја 
сам ви со ка. А та јој је осо би на ве ро ват но би ла од ко ри сти, узев ши у об зир шта сам 
до ма ло за тим от кри ла у по дру му. Ре кла сам јој оно што го во рим сви ма ко ји се бу не 
због по вре де при ват но сти: „Је бе ми се шта кри је те до ле, осим ако је де те за кљу ча но 
у ка вез.“ То је би ла не за ми сли ва стра хо та у то вре ме. Ту је ва ља ло по ву ћи цр ту.

Ово је пра во вре ме да вам ка жем да ако пла ни ра те да уз га ја те то не ма ри ху а не, ја 
то по шту јем. Али не мој те он да ко ри сти ти јеф ти ни раз дел ник кад са ми раз во ди те кабл. 
Пре или ка сни је, мо ра ће те да пу сти те мај сто ра за ка блов ску да уђе у по друм. Хте ће те 
да уми ри те па ра но ју та ко што ће те му тут ну ти у ру ке вре ћи цу за за мр зи вач пу ну ма-
ри ху а не. Што це ним, не мој те ме по гре шно схва ти ти. На ду ва ни све те, обо жа вам вас. 
Озбиљ но вам ка жем. Ви ни кад не ур ла те на ме не. Мо гу вас за мо ли ти да одем у ку па-
ти ло, јер сте на ду ва ни. Ни кад не зо ве те да се жа ли те. Али мо жда ни је нај згод ни је да 
бонг са кри је те баш иза те ле ви зо ра кад вам до ла зи мај стор за ка блов ску. 

Би ло ка ко би ло, Ото ва ма ма се на сме ја ла и ре кла: „Ни је де те.“ Тре ба ло ми је не ко-
ли ко се кун ди да ука пи рам. Си шла је да га пи та за одо бре ње. И та ко ми би до зво ље но 
да си ђем у љу бав ну ја зби ну где се на ла зио му шка рац у ка ве зу. Не мо гу да се се тим да 
ли се ра ди ло о не ква ли тет ном раз дел ни ку. Овај се до га ђај ве ро ват но де сио на по чет-
ку. По сле не ко ли ко го ди на, ни љу бав на ја зби на ви ше ни је би ла за ни мљи ва. Сек су ал ни 
рад ни ци да ју бак шиш, мо рам да на по ме нем. 

Мо жда ми је сле де ћи рад ни за да так био зде па сти пр цво љак ко ји се ге гао као пат ка 
и ту као де цу. По не кад се то ви ди. Не ки од нас мо гу да пре по зна ју тај по глед у очи ма, 
ат мос фе ру за си ће ну стра хом. Ушао је за мном у кан це ла ри ју. Оче шао се о мо ју стра-
жњи цу кад сам се са гну ла да ис кљу чим мо дем. Ни сам ре а го ва ла. По не кад зна те ко јим 
му шкар ци ма не мо же те да се су прот ста ви те. 

Та квих је би ло на пре тек. Њих ни кад ни сам за бо ра вља ла. Они вам се уву ку у ко жу 
као мач ја мо кра ћа. Али њих не мо же те да спе ре те под ту шем. Због то га ми ни је сме-
та ло што су љу ди ма хом ми сли ли да сам му шко. Сва ки пут сам мо ра ла да ва гам ко ли ке 
су шан се да ми се до го ди не што ло ше, а ко ли ке да се без бед но вра тим у ком би. 

Та ква јед на гњи да од чо ве ка има ла је оде ло ску пље од мог ком би ја. Бог зна ко ли-
ко му је ко штао осмех. У свом тро спрат ном ве ле леп ном зда њу имао је угра ђен лифт. 
Мо жда је ми слио да сам и ја ње го во вла сни штво. Раз би ла сам му нос мон тер ским 
кле шти ма. По те шка су та кле шта. На звао ме је ле зба чом. На дам се да сам му упро па-
сти ла оде ло. Из гу би ла сам по е не. 

Без бед но сам се вра ти ла у ком би. Ком би ми је по стао ку ћа, кан це ла ри ја, тр пе за-
ри ја. У ком би ју сам би ла без бед на. Мо гла сам да се пар ки рам бли зу не ког пар ка на 
не ко ли ко ми ну та, те се де ћи уну тра по пу шим ци га ре ту, про чи там ве сти, про ве рим 
Феј сбук, ди шем док не пре ста нем да дрх тим, док не пре ста нем да пла чем. То са мо ако 
на ђем не ко ме сто да се пар ки рам, по мо гућ ству у хла до ви ни. Пра ти ли су нас пре ко 



185

GPS-а. Али ако не скре нем мно го са ру те, увек сам мо гла да ка жем да је би ла гу жва на 
пу ту. Би ла је то Се вер на Вир џи ни ја. Увек је би ла гу жва на пу ту.

Мо жда сам за то ка сни ла на сле де ћи рад ни за да так, па су ме за то зва ли мој дис пе-
чер, мој кон тро лор, још је дан дис пе чер и от прем ник по сло ва да пи та ју кад ћу от при-
ли ке сти ћи на де сти на ци ју. Не, стран ка је от ка за ла.

Стран ка др ска не зна чи увек да је стран ка др ска. По не кад са мо зна чи да су код 
стран ке би ла већ три мај сто ра да по пра ве ин тер нет, а ни је дан га ни је са слу шао. Ре кли 
су му да је по пра вљен. Прет ход но ве че је ли ци ти рао за воз. Ра ди ло се о по себ ном 
во зу. Са мо је дан та кав је ви део на Ибе ју за чи та вих пет го ди на. Је дан је ди ни. По ка зао 
ми је сво ју ко лек ци ју. Имао је га ра жу ве ли чи не мо је сред њо школ ске са ле за фи зич ко. 
Али то јо тин ми ни бус био је пар ки ран ис пред га ра же. Га ра жа је би ла за ма ке те во зо ва. 
На за пад ној стра ни се на ла зи ла Же ле зни ца Ди вљи за пад, а на ис точ ној Швај цар ска. Али 
воз ко ји је же лео оти шао је не ко ме у Оха ју јер је ње му за ка зао ин тер нет и за то је из гу-
био на аук ци ји. Ни је био др зак. Био је бес крај но ту жан, а ни ко ни је хтео да га са слу ша. 

Се ћам се да је по чео да клик ће кли кер за дре су ру па са кад сам ре кла да је сиг нал 
до бар иза мо де ма. Из ви нио се. Кли кер му је по ма гао да кон тро ли ше на ва лу сна жних 
емо ци ја. Ре кла сам да бих мо жда и ја мо гла да по ку шам. Сте за ње зу ба ни је по во љи 
мом зу ба ру. Ре као је: „Сва ки мај стор ка же да је све у ре ду, али ин тер нет опет не ста не.“ 

Ово се ве ро ват но де си ло от при ли ке у вре ме кад је мој шеф схва тио да по при лич-
но до бро за вр ша вам по сло ве ко је му шки или ни су зна ли или ни су хте ли да ура де. И 
да до бро из ла зим на крај са стран ка ма ко ји ма је пре ки пе ло. Му шки су ка блов ску по-
сма тра ли као на у ку. Ка жи те ко ји ће те ка нал, они ће вам ре ћи на ко јој је фре квен ци ји. 
Они су вам за сва ку мар ку ка бла зна ли ре ћи ко ли ко сиг нал сла би на сва ких три де сет 
ме та ра. За њих су стран ке би ле иди о ти ко ји не зна ју да раз ли ку ју број по гре шно пре-
не тих би то ва од гу бит ка па ке та по да та ка. Ја сам на ка блов ску гле да ла као на во до ин-
ста ла тер ски по сао или не што слич но то ме. Во лим да по пра вљам ства ри. Не ке стран-
ке су би ле иди о ти. Али ве ћи на је про сто хте ла да ства ри функ ци о ни шу она ко ка ко им 
је обе ћа но. Овом ти пу је во до вод на цев не где пу шта ла. Ни сам слу ша ла на ча су кад су 
об ја шња ва ли за што се смет ње на ве зи ви ше ја вља ју то ком но ћи или сам за бо ра ви ла 
чим сам по ло жи ла тест. Али зна ла сам да се ви ше ја вља ју но ћу. Та ко да кад је стран ка 
ре кла да се про блем ја вља са мо но ћу, по че ла сам да тра жим где цу ри. На шла сам лош 
спој на по љу. Тро ји ци ко ле га је то про ма кло јер ни су хте ли да слу ша ју шта им чо век 
го во ри. Јер је дру га чи ји. Јер је стран ка. А стран ке су иди о ти. 

Се ћам се да су ми на кон от при ли ке шест го ди на ра да у ка блов ској да ли да об у ча-
вам јед ног ти па. Ње га су пла ћа ли пет до ла ра по са ту ви ше не го ме не, што је 31 про-
це нат ви ше. Рас пи та ла сам се. Ни је нам би ло до зво ље но да при ча мо о ви си ни пла те. 
Али ни је нам би ло до зво ље но да пу ши мо тра ву, а ско ро смо сви пу ши ли. Ни је нам 
би ло до зво ље но да ра ди мо ако узи ма мо опи ја те. Сви смо тр пе ли бо ло ве од по вре да. 
Ја не под но сим до бро опи ја те. Али да сам хте ла да их узи мам, пу но ко ле га их је кра ло 
из ку па ти ла стра на ка. По сле сва ког са стан ка, мо гла сам ку пи ти шта год ми је тре ба ло. 

Ни ко вас не ће упо зо ри ти на ови сност о опи ја ти ма. Љу ди тр пе бол јер уко ли ко ни-
сте ишли на фа кул тет, је ди ни на чин да при стој но за ра ђу је те је сте да упро па сти те 
те ло или ри зи ку је те жи вот – во до ин ста ла те ри, елек три ча ри, ин ста ла те ри цен трал ног 



186

гре ја ња и кли ма ти за ци је, за ва ри ва чи, ау то-ме ха ни ча ри, мај сто ри за ка блов ску, мон-
те ри, ри ба ри, ђу бре та ри, из бор је бес ко на чан. 

Сви их сма тра ју му шким за ни ма њи ма јер за њих тре ба из ве сна сна га. Што је ве ћи 
ри зик, то је ве ћа пла та. Али не ма ми ло сти кад вас бо ле ле ђа од но ше ња че тр де сет 
ки ла те шких ме р де ви на ко је по ста ну је дро на ве тру. Ни ко вам не ће по ну ди ти да сед-
не те за сто кад вас ко ле на или скоч ни згло бо ви из да ју јер сте пу за ли по та ва ни ма, 
кле ча ли ис под сто ло ва, за вла чи ли се у по дру ме. Кад вас ла кат бо ли још од оног пу та 
кад сте ис коп ча ли кабл од ка блов ске па је ва ше те ло пре у зе ло уло гу ну ле на до вод ном 
елек трич ном ка блу, те вам је 220 вол ти про стру ја ло кроз те ло и оти шло у зе мљу. Кад 
су вам ру ке по ста ле бес ко ри сне ша пе на де вет ме та ра ви со кој те ле фон ској бан де ри 
и кад вам се ко жа за ле пи ла за смр зну ти ме тал ни от цеп ник. Ако вам се у на ла зи ма 
кр ви по ка же при су ство анал ге ти ка, са чу ва ли сте онај ре цепт од про шлог пу та кад сте 
па ли с кро ва. Јер то је још јед на ствар у ве зи са овим за ни ма њи ма – кад се по вре ди те, 
оба ве зан је на лаз кр ви. Ако сте јед но ве че пу ши ли тра ву, би ло из за ба ве би ло за то 
што ни сте мо гли да спа ва те од бо ло ва, фир ма не мо ра да пла ти ако се по вре ди те кад 
вам ком би три не де ље ка сни је скли зне низ стр мо, за ле ђе но ис кљу че ње са ау то-пу та. 
Да умр твим ум и те ло, уме сто да узмем анал ге тик, ја сам сва ко ве че пу ши ла тра ву. Што 
је би ло ри зич ни је.

Ве ро ват но је тре ба ло да кра дем та бле те. Ти ме бих ком пен зо ва ла чи ње ни цу да сам 
би ла ма ње пла ће на од свих мај сто ра ко је сам пи та ла. По сто ји раз лог што ру ко во ди-
о ци не же ле да при ча те о пла ти. Не ки су у фир ми би ли ду же од ме не. Ве ћи на ни је. 
Би ла сам је ди ни жен ски мај стор јер, ствар но, за што сам ког ђа во ла и ра ди ла тај по сао? 
За то што ни сам ишла на фа кул тет. Сту пи ла сам у рат но ва зду хо плов ство. Из ба ци ли су 
ме јер сам геј. По сле то га сам ра ди ла у геј ба ру, про дав ни ци ала та и гра ђе вин ске опре-
ме „Хо ум ди по“, „Стар бак су“, про дав ни ци му шке оде ће „Ло ус“, ми ни-мар ке ту „7/11“, 
аген ци ји за из најм љи ва ње ли му зи на, гра ђе вин ској фир ми, фри зер ском са ло ну за псе 
и још де се так без ве зних по сло ва ус пут. Све док ми у ка блов ској ни је по ну ђе но не ко-
ли ко до ла ра ви ше, та ман то ли ко да пла тим ки ри ју.

Мој шеф то ни је знао, ре као је да не ма пој ма ко ли ке су нам пла те. Али ре као је да 
ће про ве ри ти, и про ве рио је. Ре као ми је да је про блем у то ме што, за раз ли ку од ве-
ћи не дру гих мај сто ра, ја са ку пим ма њи број по е на. Оних по е на о ко ји ма сам го во ри ла. 
Та ко су мо је по ви ши це то ком го ди на увек би ле ма ње. Ра чу ни ца ни је баш чи ста. Али 
углав ном је би ла тач на. Увек сам има ла ма њи број по е на. Нор ма је углав ном од ра жа-
ва ла број рад них за да та ка ко је смо из вр ши ли у јед ном да ну. На па пи ру, пре ма на чи ну 
на ко ји су нас вред но ва ли, ја сам би ла лош рад ник. А то што сам би ла од ли чан мај стор, 
то ни је би ло бит но. Је ди но су по е ни би ли бит ни. Сад схва там да сам због тих по е на 
до ста вре ме на то ком тих де сет го ди на про ве ла ми сле ћи о ве-це и ма. 

Му шки су мо гли да пи ша ју у ве-цеу би ло ког ста на у ко јем ра де, у сва ком шу мар ку, 
уза зид за кло ње ни вра ти ма ком би ја, у пра зне фла ши це енер гет ских пи ћа ко јих су 
има ли пун ком би. Ја ни сам има ла та кав из бор. А ве ћи ну стра на ка се ни сам ни усу ђи-
ва ла да пи там. Ако ми се пи шки ло, мо ра ла сам да во зим до ми ни-мар ке та „7/11“ или 
до „Мек до налд са“ или до не ке са мо по слу ге, али ни сам мо гла ра чу на ти да сва ка од тих 
рад њи има ве-це. Зна ла сам где се на лаз сва ки чист ве-це у др жа ви. Зна ла сам где се 
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на ла зи сва ки уни секс ве-це, јер се због свог из гле да ни сам осе ћа ла си гур но у јав ним 
ве-це и ма. Али у на се љу ки ча стих ви ла у Грејт Фол су не ма ни је дан „7/11“. Јед на пиш-
па у за и већ сам за о ста ја ла с по слом. 

Мом ци су је дан дру гом по ма га ли на рад ним за да ци ма. Ако бих ја за тра жи ла по моћ, 
не ки ни су хте ли да од го во ре. Не ки су ми очи та ли бу кви цу јер не знам да ура дим не-
што што ни они не зна ју. Је дан ми је ре као да ми мач ки ца ми ри ше сјај но док ми је 
при др жа вао мер де ви не. Је дан ме је не пре ста но пи тао да ли сам икад про ба ла ку рац. 
Ре као је да ми тре ба ње гов. Углав ном сам се би го во ри ла да мо гу да иза ђем на крај са 
њи хо вим про во ка ци ја ма и ши ка ни ра њем. Али ни сам зва ла ни ког да ми по мог не. По-
не кад сам мо ра ла да стран ка ма за ка жем не ки дру ги тер мин јер ни је би ло ни ког у 
бли зи ни да ми по мог не. За ка зи ва ње дру гог тер ми на зна чи ло је да ћу то га да на из гу-
би ти још по е на.

И та ко сам увек има ла ма ње по е на од му шких мај сто ра. Ни је би ло шан се да бу дем 
до бар рад ник, не по њи хо вим ме ри ли ма. Ипак, по сто јао је је дан на чин.

Ра ди ла сам са јед ним ста ри јим мај сто ром, са до ста ста жа по пут ме не. Обич но сам 
се до бро сла га ла са ве те ра ни ма. Ни он ни је био из у зе так. Јед ном, кад сам му об ја сни-
ла за што сам баш ње га пи та ла да ми по мог не, ре као ми је да раз у ме о че му при чам. 
При ме тио је да га ста ри ји рад ни ци углав ном не мал тре ти ра ју јер је цр но пут. Ако има-
ју до ста ста жа ве ће су шан се да су већ ра ди ли са цр но пу тим мај сто ром. То је има ло 
сми сла. Али кад сам га пи та ла ка ко на ку пи ве ли ки број по е на с об зи ром на то да ра ди 
спо ри је од дру гих мај сто ра, ре као ми је да сва ки дан ра ди до 7 уве че. Не на пла ћу је 
по след њи рад ни за да так. Та ко је из вла чио ве ћи про сек. Ја ни сам би ла спрем на да 
ра дим за џа бе.

Јед не го ди не, ме ђу тим, фир ма је спро ве ла ма ли екс пе ри мент. Иза бра ли су не ко-
ли ко љу ди из сва ког ти ма, да ли им да од го ва ра ју на про бле ма тич не по зи ве, оне за-
дат ке ко је дру ги мај сто ри ни су ус пе ли да из вр ше, а да ли су им и до вољ но вре ме на да 
за и ста от кло не квар.

Вре ме је би ло ва жно. Због вре ме на вам не мо гу ре ћи ко га да на или ко је не де ље 
или ко је го ди не се не што до го ди ло. Јер за де сет го ди на ко ли ко сам ра ди ла као мај стор 
за ка блов ску, ни сам има ла вре ме на. Ју ри ла сам са јед ног за дат ка на дру ги, не кад сам 
ус пут ку ца ла на лап то пу, обич но би ла на те ле фо ну са дис пе че ром, ше фом, стран ком 
или дру гим мај сто ром. Мо ра ла да пи шким, за о ста ја ла с по слом, збр за ла на ред ни за-
да так та ко да се стран ка не жа ли што ка сним, дис пе чер по зо ве дру гог мај сто ра, ја 
из гу бим по е не. Пр вих не ко ли ко го ди на пра ти ла сам кар ту да про на ђем ку ћу. Он да 
бих ми ле ла низ ули цу, бро ја ла од ку ће 70012 јер ми је тре ба ла ку ћа број 70028, а ни ко 
дру ги у ули ци ни је сма трао за сход но да ста ви број на сво ју ку ћу. Опо ми ња ли су ме 
да мо рам да по ве ћам број по е на. Још је дан лош ме сец и оста ћу без по сла. Мо жда ме 
раз у ме те што сам не ра до от ка зи ва ла све осим нај о па сни јих по сло ва.

По сле не ко ли ко го ди на, ве ћи ну сло бод них да на про во ди ла сам опо ра вља ју ћи се. 
До шла бих ку ћи и ни сам мо гла ни стра ни цу књи ге да про чи там и за пам тим шта сам 
про чи та ла. Би ла сам де пре сив на. Али то ни сам зна ла. Би ла сам пре у мор на да бих се 
за пи та ла за што не мо гу да спа вам, за што не мо гу да је дем, за што се то ли ко сти дим 
свог жи во та.
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По не кад но ћу, кад ни сам мо гла да спа вам, за ми шља ла сам ка ко и на ред них де сет 
го ди на про во дим ра де ћи исту је бе ну ствар сва ког да на док ми ко ле на или скоч ни 
згло бо ви не от ка жу, а кич ма пук не. Ми сли ла сам да би нај бо ље би ло кад бих се озбиљ но 
по вре ди ла, али не то ли ко озбиљ но да за бо ра вим син те тич ки урин ко ји сам др жа ла у 
тер мос тор би ци за ру чак, те он да мо жда мо гла да жи вим од ком пен за ци је за по вре ду 
на ра ду. Че сто кад бих се про бу ди ла ују тро, тре ба ло би ми ма ло да од лу чим. Да ли да 
умрем да нас? Ваљ да мо гу да из др жим још је дан дан. Са мо да из др жим до сле де ћег 
сло бод ног да на. По ку ша ла сам да упи шем не ки курс. Али би ла сам пре у мор на да учим 
про гра ми ра ње. А ио на ко сам због пре ко вре ме ног ра да од су ство ва ла са ве ћи не ча со ва. 

Те јед не го ди не, ме ђу тим, ни је би ло та ко стра шно ло ше ра ди ти као мај стор за ка-
блов ску. По че ла бих ују тро са не ко ли ко рад них за да та ка. А оста так да на по сла ли би 
ме да ре ша вам је дан по је дан про блем. И да ли су ми ко ли ко год вре ме на ми тре ба да 
их от кло ним. Та ко сам по ста ла мај стор код Чеј ни је вих. 

На звао ме је шеф и ре као: „Ба ци по глед на рад ни на лог ко ји сам ти упра во по слао. 
Би ћеш ми за хвал на.“ Пре по зна ла сам име: Ме ри Чеј ни, ћер ка бив шег пот пред сед ни ка. 
Не знам за што је ре као да ћу му би ти за хвал на. По зва ла сам га. „О че му се ра ди, је бо те?“

„Ми слио сам да ћеш се об ра до ва ти. Ра ди се о ле збеј ка ма.“
„Чо ве че. Оне су у бра ку.“ Ни је ре као ни шта. Ре кох му: „По гле дај на Гу глу и ре ци ми 

да ли још увек ми слиш да ми чи ниш услу гу.“
Ре као је да сам љу та са мо за то што су ре пу бли кан ци. На то сам му ре кла да сам 

љу та за то што је Дик је бе ни рат ни зло чи нац. На звао ме је ко му ња ром. Ре као је да су 
већ два мај сто ра би ла та мо. Про блем са ин тер не том. Пи ше у бе ле шка ма. За пра во ни-
сам има ла из бо ра. Али без при ти ска да мо рам оба ви ти 12 рад них за да та ка днев но, 
от кри ла сам да се на по слу мо гу и за ба ви ти, раз гла ба ти са ше фом о то ме да ли ми 
чи ни услу гу што ме ша ље код Чеј ни је вих јер, јел те, исте смо јер смо ле збеј ке. 

Ме ри Чеј ни ни је би ла код ку ће. Што је би ло до бро. Што да ље од Ди ка, то ве ће шан-
се да не што не ла нем. Ње на су пру га је би ла при ја тељ ски рас по ло же на и прич љи ва 
ка ко то са мо ста ри је осо бе мо гу би ти јер им ни ко ни је до шао у по се ту још од Бо жи ћа. 
Ку ћа је има ла не ко ли ко про бле ма. Ја бих ре ши ла је дан. Он да би она на зва ла мог ше-
фа и ја бих се вра ти ла да сре дим још је дан. Али на по слет ку сам све по пра ви ла. 

Не ко ли ко ме се ци ка сни је, шеф ми је те ле фо ни рао и по чео раз го вор са: „Не мој ме 
уби ти.“ Слао ме је код Ди ка Чеј ни ја. Дик је био код ку ће.

Имао је по моћ ни ка или се кре та ра или мо жда чла на обез бе ђе ња ко ји ме је у сто пу 
пра тио свуд по ку ћи док сам про ве ра ва ла ин ста ла ци је и ја чи ну сиг на ла. Већ сам на шла 
про блем у си сте му на по љу. Са мо сам хте ла да све про ве рим ка ко ни кад ви ше не бих 
мо ра ла да кро чим у ову ку ћу. Дик је ушао у кан це ла ри ју док сам ра ди ла. Чи тао је не-
што с не ке го ми ле до ку ме на та и ни је обра ћао па жњу на ме не. Ре кла сам по моћ ни ку 
да ће ми тре ба ти не де љу да на. По ру чи ла сам по треб не де ло ве. Има број мог ше фа.

Ре као је не што у сми слу: „Зна те да је у пи та њу бив ши пот пред сед ник.“
Чеј ни је ди гао по глед.
Ус па ни чи ла сам се и ре кла пр во што ми је па ло на па мет: „Му чи те ме во дом ако ће 

му би ти лак ше. Али не мо же бр же од не де љу да на.“ А он да сам иза шла. 
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То ми је био по след њи рад ни за да так тог да на. Док сам се во зи ла ку ћи, све вре ме 
сам раз ми шља ла о то ме ка ко сам мо гла ре ћи сто ти ну бо љих ства ри. На кра ју сам по-
зва ла ше фа и ре кла му да сам се слу чај но из ла ну ла и по ме ну ла му че ње во дом. На сме-
јао се и ре као да сам по бе ди ла. Ни је ме ви ше слао код Чеј ни је вих. Не знам да ли су се 
икад жа ли ли. Ако је су, шеф ми то ни је ре као.

Те го ди не сам упо зна ла и ру ског ма фи ја ша ко ји се ствар но звао Иван, што је већ 
би ло до вољ но да ме на сме је. При ча ло се да у не ким ку ћа ма жи ве ма фи ја ши. Од мо-
ма ка сам чу ла да су у не ки ма већ би ли. Мој пр во бит ни ин струк тор ми је по ка зао јед ну 
та кву ку ћу у Фер фак су и ре као: ако икад бу деш мо ра ла да уђеш та мо, тру ди се да не 
ви диш оно што не же лиш да ви диш. На ва љи ва ла сам да ми ка же не што ви ше. Али ни-
је хтео. Ми сли ла сам да лу пе та глу по сти.

Ку ћа ру ског ма фи ја ша на ла зи ла се у Ули ци Ваплс Мил. Би ла је то огром на ки ча ста 
ви ла; ли чи ла је на на бу џе ни ре сто ран из лан ца „Олив гар ден“. Пар ки ра ла сам се иза 
ре да ха ме ра. 

Иван је био кру пан мла дић са рвач ким уши ма. Отво рио ми је вра та. Ре као је: „Хо ди 
за мном.“ По шла сам са њим до не ке рад не со бе. Иста збир ка књи га у по ве зи ма од 
ко же се мо гла ви де ти на по ли ца ма ве ћи не ки ча стих ку ће ри на. Ми слим да иду у па ке ту 
с ку ћом. Мо дем се на ла зио у ма лом мре жном ор ма ру. По сиг на лу се да ло за кљу чи ти 
да не где има ју лош раз дел ник. (Се ћа те се шта сам вам ре кла о јеф ти ним раз дел ни ци-
ма?) Ре кла сам Ива ну да ми слим да је не где за ка зао раз дел ник. Тре ба да про ве рим у 
по дру му. Ре као ми је: „Ње мо же.“

А ја ње му: „Он да не мо гу да по пра вим.“ Ћу тао је, а ме ни ни је би ло ја сно ко ли ко ме 
раз у ме. Па сам до да ла: „Не ма по дру ма, не ма ин тер не та.“

Из гле дао је за бри ну то. Стал но је по гле да вао пре ма вра ти ма. Па он да у ме не. Као 
ку че ко је се пре ми шља где да пи шки, огром но, те то ви ра но ку че. Ре кох му: „Ви ди, је бе 
ми се шта кри је те до ле, осим ако је де те за кљу ча но у ка вез.“

Клим нуо је гла вом и ре као: „Че кај. Ја пи там.“ Ре кла сам да ћу са че ка ти. Чу ла сам га 
на дру гом кра ју ход ни ка. Чу ла сам раз го вор на ру ском, не раз го вет не ре чи. Не ко ли ко 
вра та се отво ри ло и за тво ри ло.

Иван се вра тио и отво рио ша пу да ми по ка же вре ћи цу са гра мом ко ка и на. Уред но 
је до нео и ка ши чи цу за ка ви јар. Ре као је: „Мо раш про ба ти.“ Ја сам пра сну ла у смех. То 
га је, чи ни ми се, рас ту жи ло. Ре кла сам му: „Ви ди, не смем. Ра дим. Али по не ћу са со бом 
ку ћи, за ве че рас.“ То ми је био је дан од пр вих рад них за да та ка тог да на. Ни сам хте ла 
да са знам ка ко из гле да пе ња ти се на те ле фон ску бан де ру на ко ка и ну. 

Он је ре као: „Не. Мо раш про ба ти.“ Овај пут је на гла сио „мо раш“. Ре кла сам му да 
ми се од то га упа ле си ну си. (То је тач но и ја ко ме нер ви ра.) Ни је раз у мео. Об ја шња ва-
ла сам упа лу си ну са ми ми ком и ре чи ма по пут: „нос, ко ка ин, ни је до бро, не ди са ти“. То 
га је об ра до ва ло. Тај про блем је мо гао да ре ши. „Че кај.“ Сад сам ја би ла ку че.

Вра тио се са окру глим огле дал цем и го ми ли цом ко ка и на. Ре као је: „Ово је бо ље. 
Не гре бе.“ Ја сам и да ље са мо та ко ста ја ла. Ни сам зна ла шта да ра дим. На да ла сам се 
да се ра ди о не ком увр ну том ма фи ја шком оби ча ју као кад те сва ки Рус ко га упо знаш 
на те ра да с њим пи јеш вот ку и он да се спри ја те љи те. Али ја не под но сим вот ку. А још 
го ре под но сим ко ка ин. Дро га ло ше ути че на ме не.



При бли жио ми се, па је из гле дао ста ри је и ве о ма ту жно. Ре као је: „Хо ћу ре ћи, про-
баш, не бу де опа сно за те бе. Не про баш, мо же бу де опа сно за те бе.“ По ми сли ла сам 
да му је на ре ђе но да ме уби је и да му је искре но жао због то га. Ушмрк ну ла сам. 

Вид но му је лак ну ло. На кри вио је гла ву и глу па во се на ке зио: „ОК. До бро. До не сеш 
па мет на од лу ка.“ А он да ме је по вео у по друм.

Ми слим да ме је ср ча ни удар стре фио на сте пе ни ца ма. Ме ђу тим, осе ћај је био до-
бар. Нај бо љи ср ча ни удар ко ји сам икад до жи ве ла. Чу ла сам ка ко ми ср це лу па. Ни сам 
зна ла да мо гу то ли ко да раз ро га чим очи. Што ми ни је по мо гло да бо ље ви дим. 

На јед ном сто лу на ла зио се цео ред геј мер ских ра чу на ра. Али без ин тер не та, мом-
ци су се по ре ђа ли на пар ка у ча и гле да ли фуд бал. Играо се Свет ски куп. Је дан од њих 
је по ка зао на ме не и не што упи тао Ива на. Иван му је од го во рио: „Да, на рав но.“ То ли ко 
сам раз у ме ла ру ски. На шта је тип по ка зао пал цем пре ма го ре: „До бра гу дра, а?“ Сло-
жи ла сам се да је до бра гу дра. Он да сам им за ме ни ла раз дел ник и из гу би ла се одан де. 

По сле то га по ста вљен нам је но ви ре ги о нал ни управ ник. Обра ћао ми се са „мла да 
да мо“. Ре кла сам му да пре ста не. При ја тељ ве те ран ми је пре нео да ме је управ ник 
на звао раз ма же ном ле зба чом кад сам иза шла. Из фир ме је но вац оти цао у по то ци ма 
због трен да „ка блов ска нам ви ше не тре ба“. И ја сам се по но во на шла у си ту а ци ји да 
ју рим по е не. На по слет ку ми је оти шао скоч ни зглоб. 

Се ћам се по след њег да на у фир ми. Одр жа вао се ве ли ки са ста нак. Мр зе ла сам их. 
Је ди но што је мо гло би ти до бро је сте онај део кад пу шта ју по ру ке за до вољ них стра-
на ка ко је хва ле свог мај сто ра за ка блов ску. Ако сте до би ли по ру ку, да ли би вам ва у чер 
од 20 до ла ра за про дав ни цу елек трон ске опре ме „Бест бај“. Ја сам до би ја ла мно го 
по ру ка, углав ном за то што су ме ба ки це во ле ле. По де ша ва ла сам им да љин ске упра-
вља че. Мо је по ру ке ни кад ни су пу шта ли на тим са стан ци ма јер ни су зна ли шта да 
ра де са стран ка ма ко је су ми сли ле да сам „фи ни мла дић“. На том по след њем са стан ку, 
на гра ди ли су јед ног мај сто ра. За де сет го ди на ни кад ни је узео ни дан бо ло ва ња, ни кад 
ни је ис ко ри стио ни дан го ди шњег од мо ра. Имао је че тво ро де це. По ми сли ла сам да 
би им при ја ло да јед ном оду на од мор. Али упра во због та квог раз ми шља ња ме у тој 
фир ми ни кад ни су уна пре ди ли. 

По сле опе ра ци је ни сам мо гла да се вра тим на по сао. Скоч ни зглоб ми ни кад ни је 
до бро за ра стао. Тре ба ло ми је пи смо из ка дров ске да бих про ду жи ла бо ло ва ње. Са мо 
је дан те ле фон ски по зив. Али не где су пре се ли ли ка дров ско. Ни кад ми ни су од го во-
ри ли на имеј ло ве. Та ко сад ра дим у геј ба ру. Пла та је ми зер на. Али во лим да идем на 
по сао. Не про во дим но ћи бри ну ћи о то ме где ћу да пи шким. И ни ко ме већ го ди на ма 
ни је осло вио са Ла ри.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)


