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КРАТ КА ПО ВИ ЈЕСТ ПЛА ВОГ 
Тај су дар у мра ку из био је сав зрак ко ји је био у њој. Чи та во ти је ло јој је из дах ну ло. 

Био је то из дах при пре ме, из дах спо зна је. Осим њих дво је у ули чи ци ни је би ло ни ко га, 
љу ди су ова мо за ла зи ли из два раз ло га: да од ло же ве ли ке цр не вре ће сме ћа или да у 
крај њој жур би се би скра те пут до ше та ли шта уз ри је ку Ли фи. Слу ти ла је те жи ну ње-
го вог ти је ла и ла ко ћу тог јед ног ко ра ка ко јим ће угу ши ти сав про стор ме ђу њи ма. То 
је све што је би ло по треб но: гу би так тла под но га ма, ме ки уда рац ле ђи ма у мла ки зид 
од опе ке и ми рис џи на у ње го вом да ху. 

Ни гдје ни по кре та ни зву ка, са мо сла ба шно улич но свје тло ко је се нео д луч но за-
вла чи у ули чи цу и окус бо ро ви це на ње го вом је зи ку, опор и сла дак, на сли је ђе са ти 
ко је су ту ве чер про ве ли за јед но на шан ку под тре пе ра вом нео н ском ра свје том фри-
жи де ра. Ње го ва соч на уста и те са да чвр сто за тво ре не очи ко је као да не ви де да јој 
је ко шу ља спу зну ла низ де сно ра ме и ви ше не скри ва рас цва лу ма сни цу, ин ди го пла ву 
као хла че му шка ра ца ко ји ју је у њој по си јао, ин ди го пла ву као ноћ у ко јој је ни кла. 

Тај мо дри бо жур, ни кад ви ђен ме ђу цви је ћем, али нео пи си во чест ме ђу же на ма, 
цва те на ње зи ном ра ме ну као под сјет ник на ње го во „опро сти” и „во лим те”, а „опро-
сти” и „во лим те” и ри јеч су и по крет ко јим те по ди же с по да, истом оном ру ком ко јом 
те свом сна гом за био у зид, и оних не ко ли ко ње го вих ко ра ка док те но си и ста вља на 
кре вет. Но си те као да ви ше ни си жи ва, а мо жда и ни си јер у те би те бе не ма от кад си 
с тог зи да кли зну ла на под свог унајм ље ног ста на у зе мљи у ко јој не маш ни ко га осим 
ње га, у зе мљи у ко ју си се пре се ли ла због ње га. Ње го ве вла жне усне ко је су се у ку то-
ви ма пје ни ле од би је са сад упо р но ути ску ју то опро сти во лим те у тво ју го лу ко жу. И 
не ма те у те би, исе ли ла си се са ма из се бе као из ку ће у ко јој си ци је ли жи вот жи вје ла. 
Он шап не „на пра вит ће мо бе бу” и очи ти се ши ром отво ре као да су ти два ус клич ни-
ка уско чи ла ме ђу кап ке и сад их др же раз дво је не као мо сто ви оба ле Ли фи ја. Све што 
ће се иду ће до го ди ти до жи вјет ћеш та ква – мр тва и раз ро га че них очи ју. 

Зар он ствар но не ви ди тај мо дри бо жур чак ни са да ка да се одво јио од ње зи них 
уста? Или се са мо пра ви да га не ви ди јер га се не ти че, јер не же ли да му ишта по ре-
ме ти пла но ве ко је има с ње зи ним ти је лом? Зна ли он да су бо жу ри сим бол до бре 
сре ће и срет ног бра ка? И би ли је ика да уда рио?

Ка да јој се обра тио за шан ком учи нио јој се то ли ко дру га чи ји од Го ра на. Ње го ви 
удо ви су ду ги и тан ки, он је ви со ко др во у чи јем се хла ду од ма раш. Ни је га се бо ја ла 
ни ка да ју је узео за ру ку и с њом за ко ра чио у ову мрач ну ули чи цу. Чи ни ло јој се да 
не ма сна ге да јој на у ди. 

Чи ни ло јој се тек пре кју чер да ни она не ма сна ге да оста не не по мич но ле жа ти по-
ред Го ра на све док не за спи, док се не про бу ди и не оде на по сао. –Да не ће мо ћи ста-
ви ти јед ну но гу ис пред дру ге и спо ро, као да је тек на у чи ла хо да ти, кре ну ти низ Ули цу 
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О’Ко нел, скре ну ти де сно у Ули цу Хен ри, ући у ље кар ну, при ћи пул ту и ре ћи: – Тре ба 
ми пи лу ла за дан по сли је. Сје сти с ље кар ни цом у за себ ну со би цу и он да све што зна 
о се би и свом ти је лу у хо ду при ла го ђа ва ти уским ру бри ка ма упит ни ка. Од го ва ра ти на 
пи та ња: – Ка да је био спол ни од нос? Је ли био не за шти ћен? 

Не за шти ћен и од нос. Те ће је дви је ри је чи згра би ти за гр кљан сна жни је не го што 
је Го ран ика да и она ће се са свим из бе зу мље на или пот пу но при себ на за гле да ти у 
сви је тле ље кар ни чи не очи, от коп ча ти пр ва два дуг ме та ко шу ље, от кри ти де сно ра ме, 
ру ме но као да се не че га сра ми, и ре ћи: – Он ми је хтио на пра ви ти ди је те. 

Ље кар ни ца ће он да са ма до кра ја ис пу ни ти упит ник и да ти јој пи лу лу. 
– По пиј те је од мах – ре ћи ће.
Он да ће јој у ру ку тут ну ти па пир с бро јем те ле фо на на ко ји се мо же обра ти ти за 

по моћ. 
Имат ће и сна ге и па ме ти на ка си бр зо згра би ти тур пи ју за нок те, гел за ту ши ра ње 

и чет ки цу за зу бе, све што је по ред ње из ло же но на по себ ној по ну ди, јер она зна да 
он зна ко ли ко је ску па та пи лу ла, јер она зна да он про вје ра ва бан ков не из во де. Смо-
ћи ће сна ге и спу сти ти се скроз до оба ле Ли фи ја, ући у ма лу пе кар ни цу ко ја не про да-
је ни шта осим ве ли ких ки ча стих краф ни с ру пом у сре ди ни, иза брат ће нај ма ње ша-
ре ну и на ру чи ти ша ли цу то плог цр ног ча ја од ко јег ће ма ла би је ла та бле та кли зну ти 
низ гр ло, не ће је ни осје ти ти. Он да ће сје сти уз ри је ку, пу сти ти зу ба то ју тар ње сун це 
да је огри је, и гле да ти у дру гу оба лу, у дно ове ули чи це у ко јој јој се са да сми је ши му-
шка рац чи је име ни је чу ла од бу ке у ба ру, а ни је га тра жи ла да га по но ви јер је ми сли-
ла да јој не ће тре ба ти. 

– Хај мо одав де, Ана. – ка же и спу сти је на тло.
Док из ла зе из мра ка Ана па жљи во про ма тра ње гов про фил, тај сна жни еги пат ски 

нос и ве ли ке зе мља не очи об ру бље не гу стим тре па ви ца ма, ка ра ме ла сте кључ не ко сти 
што ви ре из би је ле па муч не ма ји це, жи ла ву ру ку, глат ку и ме ку, ко ја др жи ње ну, и је два 
при мјет но њи ха ње бо ко ви ма због ко јег хо да као да му и она и та ули чи ца же ле при-
па да ти. Тра жи на ње му зна ко ве и бо ри се с ту ма че њи ма. Је ли му шка рац ко ји те по-
диг не у зрак да би те по љу био, исти онај ко ји те гр ли у сну и гле да док спа ваш? У чи јим 
очи ма не ви диш ни шта осим се бе, јер са мо те бе у ње му и има, ти си ње гов по кре тач, 
свр ха и сми сао, и ако јед ном по су ста неш, пре ста неш, од би јеш – зга зит ће те. 

Чим иза ђу на Ли фи, он се пр во освр не око се бе па за гле да у њу. Улич на свје тла за-
вла че му се у ва ло ви ту ко су, али ни шта на тој ули ци ни је та ко сјај но као та два ока 
ко ја про ди ру у њу и у њи ма ја сно ви ди се бе ка ко точ но на овом мје сту, са мо с дру ге 
стра не ри је ке, дрх та вим ру ка ма бу ки ра кре вет у ше сте ро кре вет ној спа ва о ни ци у хо-
сте лу у Да бли ну 1, точ но два ула за од му зе ја по све ће ног Џој су, Бе ке ту и Јеј тсу, а по том 
SIM кар ти цу ба ца у ри је ку. Се бе ко ја се не пре кид но освр ће за со бом као ло пов, иа ко 
је је ди но што кра де вла сти ти жи вот, по ди же три ти су ће еу ра са за јед нич ког ра чу на и 
ју ри уза спо ред не сте пе ни це рас ко шне ви ле у со бе за по слу гу, јер та мо су да нас спа-
ва о ни це, па сје да на врх кре ве та на кат, тик уз ви со ки про зор. С ње га има до бар по глед 
на ули цу, та мо ће че ка ти да до ђе пре о ста лих пет љу ди, да про ђу два да на до ње ног 
ле та у Дал ма ци ју. Ако је на ђе, кроз про зор ће га ви дје ти, пре о ста лих пет кре ве та бит 
ће пу но. Пет љу ди пет је свје до ка, за јед но га мо жда и мо гу за у ста ви ти. 
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Ни шта од то га он не мо же зна ти, за што је он да та ко гле да, ста вља свој длан на њен 
образ и жу ри пре ма ау то мо би лу окру ње ном жу тим нат пи сом ta xi. Што он ви ше гра би 
на при јед, Ана се све ви ше уко па ва у мје сту. Не зна он што зна чи иза ћи из хо сте ла и 
тру ди ти се је два при мјет но, а опет у сто пу пра ти ти љу де с ко ји ма си се не том упо зна-
ла и уз ко је те не ве же ни шта осим спа ва о ни це у хо сте лу, про би ја ти се кроз гу жву и 
уви јек на оку др жа ти пет два де се то го ди шњих Та ли јан ки на го ди шњем од мо ру. Пра-
ти ти их у Темпл бар, не ма ри ти што је два на ту ца ју ен гле ски, ври сак је ио на ко ме ђу на-
род ни по зив у по моћ. Пој ма он не ма да ни кад не би ушла у тај ко реј ски ре сто ран ко ји 
се с мра ком пре тва ра у клуб, не би сје ла за то јед но сло бод но мје сто за шан ком, оно 
по ред ње га, да ни је са сво јих три де сет и пет ре гре си ра ла у пе то го ди шњу дје вој чи цу 
ко ја се бо ји оста ти са ма у мра ку јер та та ма из ви ре из ње ног до ма из му шка ра ца ко јем 
је обе ћа ла да ће би ти с њим до смр ти, а ни кад ни је по ми сли ла и ни тко је ни је упо зо рио 
да је он тај ко ји мо же од лу чи ти ка да ће то би ти. 

Ау то бу сна ста ни ца на ко јој га че ка пу ни се љу ди ма, не ки до ла зе са ми, не ке но се на 
ру ка ма, сви жа мо ре и сми ју се. Дво ји ца ти неј џе ра мут них очи ју и кли ма ва ко ра ка до-
ла зе до ње, ра до сно је гр ле и ви чу: Але Але Але Але. Он на гло пре ки да раз го вор с 
так си стом и гле да у њу, че ка да му да знак да је све уре ду. Она се на сми је ши деч ки ма, 
из ву че из њи хо вог за гр ља ја и ким не. 

Во зач так си ја упу ћу је га на дру гог ко ле гу, Ана гле да у му ља ву ри је ку и не бо ко је је 
још уви јек не про бој но мо дро, са вр ше но јој је ја сно ка ко ће се ово клуп ко рас пле сти: 
Он ће до го во ри ти так си и мах ну ти јој да до ђе. При је не го ли отво ри вра та по зват ће 
је код се бе до ма или при че ка ти да обо је сјед ну на стра жње сје да ло, ше рет ски се 
осмјех ну ти и пи та ти је ку да. Так сист ће из бје га ва ти њи хов по глед и стр пљи во че ка ти 
крај тог пред ви ди вог игр о ка за нео д луч но сти. Ни је ва жно тко ће то ре ћи, ја сно је да 
ће обо је оти ћи на исту адре су. Бит ће то ње го ва адре са, она сво је ви ше не ма. 

Так си ће их оста ви ти пред ње го вом гар со ни је ром у Ду бли ну 1, у ко јем жи ве сви 
ко ји се ви ше бо је астр о ном ских рен та и си ро ма штва не го што стра ху ју за вла сти ту 
си гур ност, или пред ли је пом ку ћом из ен гле ских ро ма на, кат ни цом с ру жа ма пред 
вра ти ма, уг ни је жђе ном у не ком фи ном ре зи ден ци јал ном ква р ту по пут Сен ди ма у та, 
гдје ће већ на ула зу ви дје ти тра го ве ци ме ра, дво је или тро је њих. Ући ће у ње го ву 
спа ва ћу со бу и он да се раз го ли ти ти. Пр во ће иш че зну ти сво пре тва ра ње, а за тим и 
одје ћа. Оно што ће усли је ди ти, ма ко ли ко ду го тра ја ло, бит ће са мо рит мич ка из мје на 
уда ха и из да ха, све до оног зад њег, нај ду бљег ка да ће нај зад из ба ци ти сав дах из плу-
ћа за јед но или, још вје ро јат ни је, сва ко у сво је ври је ме. Он ће он да за спа ти и со бу ће 
ис пу ни ти ње го во спо кој но ди са ње или ће, још го ре, са сво јим буд ним очи ма као ре-
флек то ри ма пре тра жи ва ти ње зи но ли це у по тра зи за од го во ри ма. Ка да се про бу де 
(ако она уоп ће за спи), по вест ће је у шет њу кроз шу му ди вов ских згра да од плек си-
гла са у но вој по слов ној зо ни или је про ве сти дуж ка на ла Ли фи ја све док не до ђу до 
ње го вог оми ље ног ло ка ла. Он ће на ру чи ти пу ни ир ски до ру чак, она ће ни за ти еспре-
са и зу ри ти у ње гов та њур на ко јем ће се од ма сно ће сја ји ти и ја ја и ко ба си це и ва ри-
во од гра ха и по печ ци од крум пи ра. Он ће је опет про ма тра ти сво јим вла жним очи ма 
и тра жи ти у њи ма при ста нак за иду ћи за јед нич ки сат, су срет, чи тав жи вот. И рас тат ће 
се не вољ ко на кон до руч ка и још јед не ка ве уз обе ћа ња, ко ја ће сва по га зи ти или, још 
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го ре, сва ко ће одр жа ти, и од јед ном ће за јед но од ла зи ти на пи ћа, ве че ре, из ле те, пам-
ти ти за јед нич ке ша ле, ва жне да ту ме и ин тим не де та ље. За бо ра вља ти на дис тан цу, 
оба ве зе и кон до ме. И уло вит ће је не спрем ну та ин ва зив на ин ти ма, отво ре на вра та 
WC–а, тје ле сни про це си, фи нан циј ске и стам бе не бри ге, и као ша ка у око уда рит ће је 
дан ка да ће се на ћи опет на истом мје сту. У дру гом гра ду, у дру гој зе мљи, с дру гим 
чо вје ком, на но вим ко о р ди на та ма, али то ће све јед но би ти исто ово мје сто на ко јем 
са да сто ји на ау то бу сној ста ни ци са свим са ма, а уто пље на у ма си мла дих љу ди ко ји 
че ка ју ау то бус, af ter party, из ла зак сун ца, сен двич у „Саб ве ју“, при ја те ље ко ји по вра-
ћа ју у ку ту ули це.

А све то за што? Због крат ке раз мје не да ха за шан ком усред ко реј ског ре сто ра на 
ко ји је и клуб? Због тог удар ца ле ђи ма о зид, тог Хајм ли хо вог за хва та за ду шу, и осло-
бо ђе ног да ха ко ји јој је из био не што што јој је за пе ло у гр лу? Због тих очи ју ко је ју 
пре тра жу ју као да точ но зна ју гдје се што у њој на ла зи? 

Жу ти ау то бус на два ка та за у ста вља се рав но ис пред Ане и у ње га се бр зо ули је ва 
рас пје ва на и рас при ча на го ми ла са ста ни це. Ана и не по гле да гдје иде, и да ље зу ри у 
тог вит ког му шкар ца ко ји ју је тра жио да га при че ка, ње го ву ку штра ву сме ђу гла ву 
што се на ги ње над про зо ром дру гог так си ја. Ау то бус не ко ври је ме ма зно брун да и 
он да гла сно из дах не. За тво ре се сва вра та осим пр вих. 

– Иде мо? – чу је се из ну тра. 
То је во за чи ца, же на на о ко ису ви ше ста ра да би во зи ла ау то бус, тир ки зно пла ве 

ко се ску пље не у ма лу пун ђу на вр ху гла ве. На се би но си ко шу љу исте бо је и пре ко ње 
ме ка ни ин ди го пла ви пу ло вер. 

– Идеш или оста јеш? – упи та. 
Ани се учи ни да је на се кун ду сви јет стао, са мо Ли фи је два чуј но те че и му дро шу-

ти, исто као и при је два да на кад је на ње зи ној дру гој оба ли пла ни ра ла би јег. 
– Ни је на ри је ци да ишта ка же, она је ту да је при је ђеш или не.
– Што? – пре не се Ана.
Во за чи ца ни шта не про збо ри са мо се на сми је ши и от кри је раз мак ме ђу гор њим 

сје ку ти ћи ма. 
Ана уђе у ау то бус. Вра та се за њом за тво ре уз гла сан из дах олак ша ња. По жу ри на 

гор њи кат и на сло ни че ло на стра жње ста кло. Гле да га ка ко се освр ће око се бе, де сном 
ру ком да је так си сти знак да при че ка и он да жу стро кре ће низ ули цу. По ди же по глед 
пре ма ау то бу су ко ји стр пљи во брун да на се ма фо ру и че ка знак да кре не. Не што вик-
не, али Ана га не мо же чу ти, ви ди са мо ње го ву де сну ру ку ка ко раз о ча ра но па ра зрак 
као ве ли ки упит ник над ње го вом гла вом. Окре не му ле ђа и сјед не на пр во сло бод но 
мје сто. Фа ро ви ау то бу са рас па ра ју да блин ски мо дри мрак.

(од ло мак из ру ко пи са)


