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МО РЕ, ЈЕ ДИ НА НУ ЖНОСТ
Чо век ли чи на мор ског ву ка. Ено га у ди вљој Зим ској ба шти. По слу жу је ка фу. У сло-

бод но вре ме је ба што ван. За што он уоп ште вр тла ри? Оти ски ва ња и пре ко ра че ња су 
га умо ри ла. Са да се дру га чи је од но си пре ма буј но сти. Њих две та да још ни су пред о се-
ћа ле пе ри од ка да ће се и оне мо ли ти да су ро ви раст бар на трен за ста не. Да бар удах ну 
пре не го што се на ста ви, сил но на ста ви.

А за њих та да је тек по че ло, све је тек по че ло, а он је по слу жио ка фу у зим ској ба шти, 
иза цен трал не биљ не дво ра не са про пе ле ри ма, тур би не су не ми ло срд но до зи ва ле 
жи вот. Као да су га уси са ва ле у се бе, пре тва ра ле у не што но во, у не ку не по зна ту есен-
ци ју би ља ка са Кав ка за или Ка ри ба, и по том је опој но ши ри ле све том. Врт се звао 
Зим ска ба шта. Ту се одр жа ва ју би ли јар ска над ме та ња. Ли шће је огром но да те об гр ли 
у про ле ће и са кри је бар на ко ји сат од све га што свет оче ку је. Али са да је још фе бру ар 
и лу да ки ша ли је као да се ко фа са свим њи хо вим сно ви ма из ли ла на обли жњи трг зван 
Вр то ви ми ра, сва ка про су та ка пљи ца још че ка срећ ну игру слу ча ја. 

Ње го ва не ка да шња скло ност хар пу ни ма и осва ја њу но вих ко ма да зе мље и да ље 
се ви ди. Оне су до спе ле на овај се вер из два раз ли чи та ме ди те ран ска гра да, са два 
кон ти нен та. Град је још ми ри сао на но во. Слу чај но су се сре ле и за пи са ле те ле фо не, 
да де ле фил мо ве у не бо де ри ма, кон фе рен ци је, соч не пи ја це, но ве па бо ве и ли бан ске 
ре сто ра не, сај мо ве ста ру ди ја у на пу ште ним фа бри ка ма крај ре ке, и пи кан те ри је о 
свим за мам ним ри ба ри ма, про фе со ри ма и апо те ка ри ма ко је срет ну. Њи хо ва ра до-
зна лост за сва ку че сти цу гра да ра сла је из же ље да се бар на трен за бо ра ви на крај ње 
зах тев но и не у о бли че но те ло. До ве ла их је до ње га, до шан ка у рас по ја са ној ба шти. 
До ма сив них, уку сних ли сто ва са дру гог коп на. И до скулп ту ре по све ће не хо да чу – она 
се на ла зи ла ис пред вр та, ис пред ста кла. На ка ме ног ше та ча об ру шио се пљу сак. И оне 
су та да би ле тек гип са ни на црт ше та чи ца, а да то ни су ни зна ле. Не до ста је онај пло-
до но сни еле мент да их по кре не. А он, он је ве шти сер вер ко фе и на, ви ше ни је ни мо-
ре пло вац ни хо дач. Имао је до вољ но вре ме на да схва ти да је нај о збиљ ни ја мо гу ћа 
екс пе ди ци ја но си ти се са соп стве ним цва сти ма, док, с ке це љом, у јорк шир ском гра ду, 
ули ваш ју жне ка фе. У при су ству се ме ња и нео д ме ре ног ра ста, ми рис гра ђан ске, са-
вла да не ка фе је нео п хо дан. Ап со лут но нео п хо дан. 

Оне иду на са стан ке у бе лим дво ра на ма с по крет ним кар тон ским зи до ви ма.
Њих охра бру ју да го во ре на кон фе рен ци ја ма.
Оне је два до ла зе кроз не пре кид ну ки шу гра да до ме ста у би феу „Ис тан бул”.
Оне су мо ра ле да ку пе све ис по чет ка, ја сту ке, ду ше ке, во ду.
Ов де и во ду на пла ћу је при ват на ком па ни ја.
Оне су мо ра ле да уне су са пун, нар ци се, лу стер, књи ге о те лу и со ли и о вик то ри јан-

ским на ка за ма.

ГЛАСОВИ

Је ле на Жу гић
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Би ли су ту са мо пра зна мре жа кре ве та и ди вље пти це иза про зо ра.
При ти сну ле су дуг ме на екра ну, че ка ле су у ре ду док их не про зо ву у про дав ни ци 

на ме шта ја: „Опи пај те, опи пај те, да ли је ово об лик по ва шој же љи, да ли вам од го ва ра 
ве ли чи на?”

Ово им је дру га не де ља у гра ду. Оне су код ње га, у ка фи ћу, на сре бр ним сто ли ца ма. 
Ни ко га не ма осим њих. Пљу сак уба да, ту че те. Од ње го вих уда ра да ни ма не спа ва ју. А 
ру ка шан ке ра је не што са свим су прот но, ње го ва ру ка је сил на а мир на. Слу ти на ону 
же сти ну на кон ко је, ка да је до жи ви те, нај зад мо же да се спа ва. Он је јак и ми ри ше на 
не што што не по зна ју. Ис под њи хо вих за коп ча них рај сфер шлу са је пла ни на оп ко ље на 
ро јем там них бо го ва. Већ се на зи ре, ако са мо мал ки це раз от кри је те де кол те.

Овај град по тр пао им је већ пре ви ше то га у сто мак, га ле ри је, ау ди то ри ју ме, пар ко ве, 
бол ни це, про дав ни це ста ру ди ја, ја сту ка или ча ја, фран цу ске пред ста ве и па ле стин ске 
ча јан ке, рас ка ла шне ри ђо ко се же не и ћу тљив це из фран цу ских се ла, фа бри ке пе ћи, 
ба зе не, ра ди о ни це мер де ви на и ши на, пре бле де ле љу де, не ме љу де. А мо ра ло се је сти. 
То је оно до ба ка да су сто па ла и усне нај ва жни ји де ло ви те ла. Пре не го што до ђе ред на 
ру ке. Очај нич ки су се упи ња ле да про ме не ри там. Да их реч из не на ди, да их при влач ност 
из не на ди, да их пут ко јим кре ћу же сто ко пре пад не, не са мо иста она ру ти на из њи хо вих 
зе ма ља у дру га чи јој, вик то ри јан ској ку ћи. Дај те vi va ce! Дај те не што дру го, јер има је ле на 
у шу ми ко је ни ка да не ћу ви де ти, та ко пи ше у јед ној од њи хо вих оми ље них збир ки. Из 
књи жа ре на чи јем из ло гу су ис цр та ни бе ли ву ко ви ве ли ких зуба ка ко ра до зна ло др же 
књи ге у ру ка ма. Стал но су стре пе ле да не ку од суд ну ствар не ће угле да ти, да ће им пре-
суд ни укус по бе ћи. И он да ће не ко бе шум но из не ти чи ни ју са нај сла сни јим је ли ма.

Ту, по ред ка фе џи ни це, у ба шти, на ла зи се ку по ла са су ве ни ри ма. Зо ве се „Ми ле ни-
јум”, ку по ла је ста кле на, ими та ци ја древ ног мо де ла, тр жни цен тар као фу ту ри стич ка 
вер зи ја не ког хра ма. Ми ле ни јум ска ку по ла се ше пу ри. Као и све у овом гра ду, она 
ими ти ра, као и све у овом гра ду, сно вид на је, као и све у овој на се о би ни пу ној ста кла 
и алу ми ни ју ма на ко је су на ле пље ни на зи ви то по ни ма све са са мим мо чва ра ма, хра-
сто ви ма, кра ста ча ма и ли ти ца ма. Ми ле ни јум као ми ле ни ју ми не зна них фо си ла. Ми-
ле ни јум као по крет не сте пе ни це тр жног цен тра. 

Ма ми их и јед но и дру го. Про бу ди ти си ле из до ба три ло би та да би се су ну ло у не-
за ми сли ву бу дућ ност. Али ка ко по кре ну ти свој ин тим ни фу ту ри зам? Ов де је је ди на 
ре ка тан ка и ли чи на ка тран. Ово је град ди вљег би ља и зар ђа лих бу дућ но сти. Сти-
дљи во су по че ле раз го вор, ча вр ља ју о са то ви ма, Ди ла ну, хле бу, бу ри, он их не пи та о 
по ре клу, оне ње га не пи та ју ни шта лич но, он се ша ли, о се би ма ло го во ри. А пред 
њи ма се, уна тра шке, раз ли ста ва ју пу те ви свих пра и сто риј ских жи во ти ња ју га, за па да, 
ис то ка и се ве ра, ка овој ста кле ној ба шти у ин ду стриј ском гра ду. Тра го ви свих њи хо вих 
древ них жи во ти ња до ве ле су их дов де. Пре овог ме ста, ша пу тао им је врт, ве ро ва ли 
сте да је исто ри ја све та са мо јед на. 

Са да свет у оп ти ца ју има мно га ја ја шца ево лу ци је.
Већ су на ви кле на се лид бе. При лич но су се из ве шти ле у то ме за сво је го ди не. Ми-

сли ле су да овај град не ће мно го ути ца ти на њих. Жи ве ти на мно гим ме сти ма зна чи 
упо зна ва ти се са ра зним вер зи ја ма ства ра ња све та. Ви ше пу та до жи ве ти ве ли ки пра-
сак и све што сле ди. Овај град је са мо је дан од њих. Јед на вер зи ја нас. Про ла зна. 
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Али град их је за ва рао. Би ло је не че га у ње му што ма ми и не на пу шта. На ста ни ти 
се ов де, то зна чи да су ми ну ле бу дућ но сти сва ко днев но под но га ма. И оне не ком на-
ме ње не, а већ на ран џа сте од не у по тре бе, и оне пра и сто риј ске, вру ће, из ко јих још 
кљу ча ју гро тла. На зи ви ули ца си му ли ра ју пле и сто цен под са бла сним ста клом. Ста кло 
и мо чва ра ов де су крат ким спо јем по ста ли јед но. Та чуд на ме ша ви на упли ће се у њих 
док се пе њу и си ла зе низ сте пе ни це, док ку пу ју ло со са за ве че ру и пра ви фар мер ски 
јо гурт, док ус ка чу у опа сне лиф то ве, гле да ју сли ке сун че вих про ту бе ран ци у не кој 
учи о ни ци или је ду тор ту ред вел вет уз пла ви чај ник. Оне сва ким ко ра ком лу дач ки 
ра сту. Рас хлад ни про пе ле ри ба ште бу че да се не чу је раст. Имај те ми ло сти, ра сте мо 
то ли ко на гло и бес по врат но, имај ми ло сти мо чва ро и ми ле ни ју му!

Ов де је све скоц ка но да те уву че у са мо је дан свет. Док пи јеш ка фу из кар тон ске 
ча ше да се не до се тиш сво је древ не сна ге. И да по ве ру јеш да си, ба цив ши је у дру ги 
план, за пра во кре а ти ван. Ту је на до хват ру ке све што ти је нео п ход но да бу деш кул, ту 
је cre a ti ve hub, ту су сту дент ске уни је, im mer si ve по зо ри шта, удру ге за во лон те ре чи ји 
на зив зна чи „рас па ли те ма шту“. Не ко је то све пре ци зно осми слио. Они же ле да пре-
ва ре но ве же не овог гра да, но ве му шкар це овог гра да, да по ве ру ју да ће соч на ети о-
пиј ска зр на ка фе пи ти са мо у кон фе рен циј ским са ла ма, пред кар тон ским ку ли са ма, 
да слу чај но не ис ко ра че до сто лет них сте на на до мак гра да. Да се не ухо да ју на том 
бри са ном про сто ру и не от кри ју сво је же не прет ход ни це у овој ге о ло ги ји, ни свог 
мор ског ву ка, ни ону пла во о ку књи жев ни цу ко ја је пи са ла о то ме ка ко лу де пла ни нар-
ке ни јед на ма па не мо же на цр та ти. Али оне у ства ри ни су хте ле да се пе њу. Про шла 
је њи хо ва епо ха ви ди ко ва ца. То је оно ка да са мо гле даш и за бо ра вљаш да још увек 
ни си део па но ра ме. Са да су хте ле је ди но да уро не гла ву и осе те ка ко ми ри ше зе мља.

По на вља ју у се би још јед ном, да се уз др же, да не јур ну пра во из овог ста кла у пра-
шу му: пле и сто цен је ше ста епо ха ке но зо и ка. За су тра тре ба да про чи там текст о тран сгре-
си ја ма род них уло га у го тич ком ро ма ну. По на вља ју на зи ве, за дат ке, зна ња, ку ри о зи те-
те. Овај стал ни вре ли по че так, он има име, он је у ства ри тач ка на ли ни ји, он је епо ха, он 
се мо же об у хва ти ти пал цем и ка жи пр стом, ње га де ца у клу па ма уцр та ва ју у вре мен ске 
пра ве. Де ца ко ја он да не за у ста вљи во по ку ља ју ли ва да ма и твр ђа ва ма и др ве ћем, а 
пра ва са но вим и ста рим ера ма из ли же се за час о ко ру др ве та уз ко ју се пе њеш. Лу до 
лу па мо у мем бра не сво је исто ри је ко ја још ни је по че ла. Не, не, ни је исти на, убе ди себе. 
По че ло је, ипак је сте. Не мо ра мо да пре у сме ра ва мо сво ју љу бав. Ов де је до бро. У овом 
угод ном зда њу мо жеш про ве сти цео дан. Тло црт је ци ља но за ми шљен по на шој ме ри. 
По ли ра но др во ле по ми ри ше. Згра де у ко ји ма чи та мо и је де мо цр та ле су ар хи тек те у 
мо ди. На по љу је ки ша. Оста ни уну тра. Стал но ти не ко ну ди фри шке и пре ви ше уше-
ће ре не ко ла че. Ов де се бри ше мо ја про шлост и ја спа вам. И ра дим оно ли ко ко ли ко 
ми ка жу. Угод но је. Уза луд ме бу диш у по ла шест. 

У по ла шест су уста ја ле сва ког да на. По до го во ру. За ве ре ни це. Ни су зна ле за што. 
Да се не што не про пу сти. Да бу ду ту. Али ов де је чак и ки ша че сто беш чуј на. Та ко ма ло 
фон та на, че сми још ма ње. Где да осе тим да те че мо? 

Звук пр вог ра ђа ња је у гла су услу жи те ља ка фом.
Он ма ло го во ри. Упи ја их. У њи хо вим по кре ти ма пре по зна је оно због че га би чак 

и тро ми Ен глез стра сно оти шао на ве ли ко мо ре. Огром ним за ма си ма уз бу ђе них ру ку 
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ушле су у ку по лу са су ве ни ри ма. Су ве ни ри су ра зно бој ни и до сад ни. Та мо су би ле само 
из лу де по тре бе ру ку за пи па њем, опа сног на го на да до гра ни ца пу ца ња свих дуг ма ди 
на се ле сво ја те ла сви ме, сви ме, би ло чи ме, би ло ки ме. Опи пај мо но то не ма ле пред-
ме те као да су те ло љу бав ни ка. Бол но, сла сно до ти ца ње све га је са мо при вре ме на 
за ме на. Ви ле, ми ни ја тур ни пи ју ци – ово је град бај ки и ру да ра – пе шки ри са мо ти ви ма 
„бри тан ске пти це”, „бри тан ски ди вљи свет”, бли ста во ко ри че не исто ри је свих град ских 
квар то ва, зец из ве зен на ја сту ку. А на ула зу, ис пред про дај них штан до ва, скулп ту ра 
жи ра фе. Об ли ко ва на од но же ва и ви љу ша ка, ин ду стриј ског по но са гра да. Не ка да је 
ово ме сто про из во ди ло не за ми сли во мно го ре кви зи та за хра ну. А са да је ту, у спо мен 
не ста лој ин ду стри ји је де ња, кип жи во ти ње. Ме тал но те ло усу ка но од по тре бе за је лом. 

Њих две још не при ме ћу ју до кра ја сво ју глад.
Ве ли ки нат пис Jon nie Wal ker бле шти на бо ци иза ши ро ких вуч јих ле ђа, и њих дво-

ји ца се ста па ју раз дво је ни са мо тан ким ста клом. На цр та ни ше тач, бар ски, црн од оме-
ђе но сти, на цр ве ној фла ши, под ста клом, и ка ме ни, из ва ја ни ше тач, из ло жен ки ши, 
та мо ис пред: из ме ђу дво ји це ше та ча, ка ме ног и ста кле ног, оне ра сту. Из ме ђу њих и 
њи хо вих мо ра ку ља ју фон та не, дим ња ци, троп ско ли шће, ла веж пса иза клу пе над 
ко јом ви се вен ти ла то ри, чак и пси сме ју је зди ти вр то ви ма и по ја ча ва ти њи хов не из-
др жи во јак жи вот. 

У овом гра ду ћеш са зна ти и да бу дућ но сти мо гу зар ђа ти. На бу бре ти, а не рас пр сну-
ти се. Оста ти у цр ној во ди, не у по тре бље не. То је њи хов нај ве ћи страх. Да град ла же. 
Да ће их ома ми ти да не би упо тре би ле свој раст. Мо жда ће их на те ра ти да ди ва у се би 
пре се ле у не ки уко ри че ни текст или фу сно ту уме сто на ули цу. Древ ним на зи ви ма град 
си му ли ра веч ну ма те ри ју по стан ка, а ов де се још ни шта ни је до го ди ло. Оне по ла ко 
на зи ру ту лаж. По чи њу већ да осе ћа ју: до га ђа ји из о ста ју. Про сто ри су ли ше ни слу чај-
но сти. А град и да ље го во ри, на бра ја на зи ви ма сво јих ули ца, окру га, про ла за: мо чва ра, 
храст, жа ба, цр но је зе ро, иви це, иви це, увек иви це, по жар, про го ни тељ, зло чин. Сви 
на зи ви су уз бу дљи ви, али под њи ма све још увек спа ва. Де ча чић пре ду гих ру ка ва за ми-
че иза на то пље ног со ка ка. Свет тек тре ба да поч не. Град че ка. Бу бри се ме ње. Град че ка. 

Ово је она фа за сно ви ђе ња и га ђе ња ко ја се мо ра пре ћи да се до ђе до пло до ва. 
Ва ђе ње пр вих ин се ка та из мо чва ре. Има ћеш ја го де, има ћеш бре скве и тре шње, али 
то тек у сле де ћем гра ду. У сле де ћем из да њу. Ов де су фу риј ске шет ње зо ром док сте 
огр ну те ће бе том и у шу ми слу чај но на и ђе те на при пи те ју тар ње мом ке, ва ше не су ђе-
не прин че ве. Ов де су на зу бље не згра де са ко јих но ћу све тли зе ле ни нео н. Ов де је 
мрач ни паб „Old Qu e en’s Head“ под ру жи ча стим све тлом у те сит не са те на пу ште ног 
уни вер зи те та. Ве зе ни зец на ја сту ку. Гла ва ста ре кра љи це. „Од ру би те им гла ву.” Да, 
ов де чак и зе ца из зе мље чу да из ве зу где им се прох те да би оси гу ра ли да од ре ђе не 
зе мље и ру пе по ста ју тек пу ки су ве нир. Има ју вр ло прак ти чан за да так успа вљи ва ња. 
Без тран сфор ма ци је мо лим. Не ма про ме не ују тру. Ују тру је све сти сну то јед но уз дру-
го и не ми че се. Не ма раз гр та ња згра да и ули ца. Уза луд ме бу диш у по ла шест. У ста ром 
па бу по не кад му шка рац са че ти ри пр ста игра ми ка до и „Не љу ти се, чо ве че“. Он во ли 
ми рис ста рих ку ти ја са дру штве ним игра ма, али не ма ви ше са ким да их игра. Мо но-
пол је за ста рео. Пар це ла не ма. Вла сни штво је не ја сно. Од ру бљен је је дан по ре дак. 
На ста је нов. Све што су ов де про чи та ле о ше гр ти ма, ру да ри ма, ли ме ним ор ке стри ма 
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и ра ту, ра су ло се као кар те по по ду па ба ко ји ми ри ше на пи во с ђум би ром. Че ка мо 
но во ме ша ње, са свим дру га чи ју по де лу шти хо ва. Или да не ко на јед ном уђе ме ђу пи-
ја не го сте, пре га зи др ве ни под и све кар те и нео до љи во те по зо ве не где. Не где. 

Све га то га се при се ћа ју док пи ју ка фу и раз го ва ра ју са шан ке ром. От пи ле су и уто-
ну ле ду бље у алу ми ни јум ске сто ли це. Шум ма ши не за еспре со и по су де са ше ће ром 
ули ва се у хра па ви глас са звуч ни ка. Бив ши мор ски вук, уме шни уго сти тељ, по ку ша ва 
да на са ма ри све што ку ља. То је ње гов по сао. То је уоп ште тај ни по сао свих ме ста где 
се не што сер ви ра. А ки ша и да ље ли је и бе срам но га под се ћа на би ље, би ље ко је је 
ле по и успе шно учи нио ољу ште ним, пит ким, ми ри сним, угод но сме ште ним у по су ду. 
У ко јој сте од оних не за ви сних рад њи ку пи ли ту ле пу ди зај нер ску шо љи цу? Да ли сте 
на дан отво ре них вра та умет нич ких ра ди о ни ца по се ти ли тог ди зај не ра? 

Али ње го ва пи та ња су дру га. На слу ћу ју из ње го вих шту рих ре пли ка да је не ка да 
ра дио у фа бри ци. Јед ној од уга ше них. Оне гле да ју ње го ва ве ли ка ле ђа и за ми шља ју 
га ка ко бро ди и ра ди. И док ма шта ју ка ко су се та моћ на ле ђа не кад ши ри ла све том, 
при јат но сер ви ра ни на пи так сли ва се из по су да и гу би укро ти ви об лик, цр та не по зна те 
зе мље. Њи хо ви бу ду ћи љу бав ни ци бру је у ба штен ским про пе ле ри ма. Бу ду ћи бив ши 
муж че ка у облој шо љи. 

Он их не пи та мно го. При ча ју са ме. Њи хо ви жи во ти се пре пли ћу са за ми шље ним 
те то ва жа ма на ње го вим ле ђи ма. 

* * *

Ка сни је, у је сен, јед на од њих две ће са ња ти да но ћу не ко ов де до пре ма чуд но се-
ме ње. Тај ни аген ти ми ле као цр ни ло по ви и од ре шу ју за ве жља је но вих, не по зна тих 
вр ста. Утап ка ли су зе мљу чи зма ма. Не ма над зор них ка ме ра да за бе ле же та чан тре ну-
так и узрок пре крет ни це. Ни шта се не ви ди, али пеј заж је већ за у век из ме њен. Ов де 
се пот пи су је пе ти ци ја да се из ва ја спо ме ник же ни рад ни ци. Же не су у овој ре ги ји 
одр жа ва ле чи та ве фа бри ке у вре ме ра та. Под сук њом још не из ва ја не же не рад ни це 
ро је се ма ла би ћа ко ја по кре ћу раст. 

Оти шла бих у су сед ни град да по се тим оне из ло жбе „Же на и звер” и „Ме та мор фо за” 
у При род њач ком му зе ју, ка же јед на од њих. Стал но их ре кла ми ра ју по про спек ти ма 
у ка фи ћи ма и са ла ма за пре да ва ње. Чак сам и у оној рад њи ци ор ган ских со ко ва на и-
шла на је дан фла јер. Иде мо сле де ћег ви кен да. Она же ли да јој сер вер ка фе спу сти ру ку 
на ко ле но. Без са ми ло сти. Дај, дај бу дућ ност. Иде мо у га ле ри ју чим пре да мо све па пи ре 
за ис пи те и усе ље ње, уго вор за ра чу не за во ду, па ке те за по шту. Ја ко би да ве ру ју, ја ко, 
да ово што се де ша ва још увек мо же би ти из ло жба. То ли ки љу ди ба ве се ти ме! Не, не, 
то ни је ова бе срам на не за у став на си ла, то је из лог или есеј ко ји тре ба за прек су тра 
про чи та ти или по ло же ни ис пит из фе ми ни зма или ме син га ни нат пис ис под скулп ту ре. 
Без лу дог ми ри са ка фе и огром них ле ђа не ка да шњег мор ског ву ка.

То су би ли њи хо ви по след њи да ни из ло жби и књи га, пре не го што се из ло жбе и 
књи ге за у век рас пад ну и опет по ста ну пр во бит на твар. У ко јој је ди но кон так том са 
је зи ком и лич ним ли ве њи ма ка ши ке по но во, по но во, по но во на ста ју пе ро, ја бу ка, про-
тон, се ме, бој, књи га, љу бав, успо ме не, хра на. Њи хо ве ру ке су ле пе и не жне. Ка њи ма 
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из дру гог све та пло ви на је зда сла до стра шћа и ру ко тво ри на. Ту не ма тло цр та, не ма 
си гур но сног пот пи са ис под уго во ра, не ма ја сно пот цр та не ли ни је ис под ко је пи ше 
тач но ко ли ка је це на. И не ма шал те ра на ко јем ћеш све то пла ти ти па за бо ра ви ти. 
Стра шно је и див но ка да ви ше ни си са мо ко ри сник. Ни че га, ни че га ви ше. На јед ном 
осве стиш да си део тва ри и њен по кре тач, а да не знаш ни сам ка ко се то де си ло. Мо-
раш, та да, но си ти ту ба кљу свим гра до ви ма, бу ди ти све гра до ве. Динг-донг. Динг-донг.

За су као је сво је ру ка ве му шкар ца. 
Ми ри сао је на му шкар ца.
Ми ри сао је на мо ре ко јег у овом гра ду не ма.
Али та ко соч но до зи ва.
Ки ша су ро во по ји гра не, из не на дио се што оне већ по зна ју две Бу ре, упр кос сво јим 

твр дим гр ле ним да ле ким пре зи ме ни ма по зна ју их, Ди ла но ву, и на рав но Шек спи ро ву. 
Зна ле су ко пе ва „Тhe se as we re sharp and cle ar” са звуч ни ка док ста кло шти ти ег зо тич но 
би ље од пљу ска, од ка да су ушле зна ле су ко ра си па оста ре ли ки шни глас вр том. Она 
ни жа и там ни ја од њих од мах је пре по зна ла чи ја се пе сма упли ће у ше та че, пљу сак, 
шо ље, бу ду ће же не, бу ду ћа свла че ња, бу ду ће же ни ке. 

Њи хо ве ру ке дрх те на бе лим шо љи ца ма.
Он је го то во на мер но про суо ка фу по бе лој ха љи ни јед не од њих. 
Она је ја че сте гла сво ју бе ло-пла ву ешар пу око вра та. За гле да ла се у ка фу, у та му 

но вог мр ког кон ти нен та про ли ве ну по бе ли ни ње них да на и ње ног те ла. Ни је га обри-
са ла. Он је ге сти ку ли рао у при чи ко ју је са да чу ла са мо кроз ма глу, усред сре див ши се 
са свим на те ло, чи ни ло јој се да је у ва зду ху из но ва опи сао то чуд но цр но коп но ко је 
тек тре ба упо зна ти. Про дукт слу чај но сти на ње ним бу ти на ма. Ис пра вио је на бор на 
ке це љи. На сме јао се. Зна он ка ко оне пре по зна ју бу ре. Ви део је шта у њи ма до ла зи: то 
је оста ло од ње го вих мо ра.


