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РЕЧ НИК ИЗ ГУ БЉЕ НИХ РЕ ЧИ1

(од ло мак из ро ма на)

Мај 1902. го ди не

Две го ди не по што сам при ми ла пр ву пла ту, др Ма ри ме је за мо лио да ње го вој ћер ки 
Рос фрит по ка жем ка ко се раз вр ста ва ју кар ти це и про ве ра ва ју раз ли чи та зна че ња ре чи 
и све дру го што би јој мо гло по мо ћи да се сна ђе у уло зи нај но ви је са рад ни це. Кроз 
по ла са та би ло је ја сно да не ма ни ка кве по тре бе да је у би ло шта упу ћу јем. По пут сво-
је бра ће и се ста ра, Рос фрит је раз вр ста ва ла кар ти це још од ма лих но гу. Мо жда се као 
де те ни је баш скри ва ла ис под сто ла за раз вр ста ва ње, али зна ла је где се шта на ла зи 
и ка ко се ра ди у Скрип то ри ју му.

„Ја сам оно за чим не ма по тре бе“, ре кох, на шта се Рос фрит ши ро ко осмех ну. То ли-
ко је ли чи ла на Ел си, са мо је би ла ма ло мр ша ви ја, ма ло ви ша, ма ло све тли ја. Има ла је 
исте ле пе цр те ли ца, исте спу ште не очи. Због њих би из гле да ла ту жно да се ни је та ко 
че сто осме хи ва ла. Оста вих је за рад ним сто лом ко ји ће де ли ти са сво јом се стром, од мах 
ле во од сто ла др Ма ри ја, и вра тих се за свој сто. Го ми ли це уред но сло же них кар ти ца 
са ре чи ма на сло во М ни за ле су се дуж иви це сто ла. Кад сам се ла за сто, за пи тах се 

1 Реч ник из гу бље них ре чи (2020), ро ман пр ве нац ау стра лиј ске ау тор ке Пип Ви ли јамс, упо ре до пра ти 
од ра ста ње глав не ју на ки ње и на ста нак Окс форд ског реч ни ка ен гле ског је зи ка. Исто риј ску по тку 
ро ма на чи ни са ста вља ње Реч ни ка на ко ме ра ди тим лек си ко гра фа на че лу са др Џеј мсом Ма ри јем. 
По моћ на про сто ри ја у дво ри шту ње го ве ку ће у Окс фор ду пре тво ре на је у та ко зва ни Скрип то ри јум, 
у ко ји из це ле зе мље при сти жу при ло зи во лон те ра – ре чи ис пи са не на кар ти ца ма, са при ме ри ма 
упо тре бе у штам па ном из во ру, по да ци ма о ау то ру и да ту му из да ња. Ро ман оби лу је исто риј ским 
лич но сти ма и до га ђа ји ма, у ко је спа да и из не над но от кри ће 1901. го ди не да је из об ја вље ног то ма 
са ре чи ма на А и Б из о ста вље на реч bond maid (слу шки ња, роп ки ња). За гу бље ну реч про на ла зи и 
„спа са ва“ де вој чи ца Есме Ни кол, из ми шље ни лик чи ја при ча чи ни те мат ску и емо тив ну око сни цу 
ро ма на. Без мај ке, Есме нај ра ни је го ди не де тињ ства про во ди у „Скри пи ју“, ис под сто ла за раз вр-
ста ва ње кар ти ца за ко јим као је дан од лек си ко гра фа ра ди њен отац. Ка ко Есме од ра ста, деч ја 
по тра га за зна че њем ре чи по ста је жи вот на ми си ја про на ла ска и спа са ва ња ре чи ко је ни су укљу че-
не у Реч ник. Есме ће убр зо от кри ти да „ни су све ре чи јед на ке“, да реч li te ra tely, ко ју је ско ва ла спи са-
те љи ца Ели за бет Гри фитс не ће ући у Реч ник, али да реч li te ra ta, ко ју је ско вао пе сник Кол риџ, хо ће. 
Ре чи ко је ка зу ју жен ску стра ну при че и до жи вљај све та из угла же не, та ко ђе, ка ко от кри ва Есме, 
нај че шће оста ју не за бе ле же не. То ком го ди на пу ни се ко фер у ко ји Есме по хра њу је „спа се не“ ре чи и 
за ко ји сма тра да је „по пут Реч ни ка [...] осим што је пун ре чи ко је ни ко или не же ли или не раз у ме“. 
У пре ве де ном од лом ку Есме от кри ва још јед ну вр сту ре чи ко је ни су „до вољ но до бре“ да бу ду 
увр ште не у Реч ник. То су ре чи из сва ко днев ног го во ра „обич ног све та“, ре чи при пад ни ка ни жих 
дру штве них сло је ва, по пут мла де слу жав ке Ли зи ко ја се бри не о Есме, или вул гар не ре чи ко је ће 
Есме на у чи ти од ста ре про да ва чи це на пи ја ци.
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ка кав би био осе ћај кад бих за да так раз вр ста ва ња тих кар ти ца мо гла да по де лим са 
не ким ко ма ло ли чи на ме не. 

Обич но бих с до ста па жње раз вр ста ва ла сва ку реч. Ако ми је реч би ла по зна та, 
сво је бих раз у ме ва ње про ве ри ла на спрам при ме ра упо тре бе ко ји је по слао во лон тер. 
Ако ми је реч би ла не по зна та, упам ти ла бих шта зна чи. О тим ре чи ма раз го ва ра ла бих 
по сле с та том док би смо се пе шке вра ћа ли ку ћи. Ако му реч не би би ла по зна та, ја бих 
му је об ја сни ла, а он да смо се њо ме до ба ци ва ли у све сло же ни јим ре че ни ца ма. 

Али од мр зо во љан ми се при зе ва ло. Би ло је три на ест кар ти ца са при ме ри ма истог 
зна че ња, те су ми ми сли ла ко од лу та ле ван Скрип то ри ју ма. Раз ми шља ла сам ка ко је 
Ди та ре кла да ре чи мо ра ју има ти исто ри ју упо тре бе у тек сту. Па, мр зо во љан је, без 
сум ње, би ла јед на од та квих ре чи. Нај ра ни ји при мер упо тре бе је из књи ге на пи са не 
1440. го ди не, та ко да ће та реч са свим из ве сно ући у реч ник, али ни је би ла ни из бли за 
за ни мљи ва као Ли зи на реч – црк ну та. Ли зи још ни кад ни је ре кла да је мр зо вољ на, 
али је стал но би ла црк ну та.

Об је ди ни ла сам и при чвр сти ла при ба да чом све кар ти це са на во ди ма за мр зо во љан, 
по ре ђав ши их од нај ра ни јег до нај ско ри јег. Јед на кар ти ца са др жа ла је са мо де ли мич-
не по дат ке: мр зо во љан је ста ја ло у гор њем ле вом углу, и на вод из књи ге је био ту, али 
ни је би ло да ту ма, на сло ва књи ге ни ти ау то ра. Кар ти ца би сва ка ко би ла од ба че на, али 
ср це ми је за лу па ло кад сам је стр па ла у џеп.

* * *

Ку ва ри ца Ба лард већ је се де ла за сто лом кад сам ушла у ку хи њу, а Ли зи је спре ма-
ла сен дви че са шун ком за ру чак. Три шо ље за чај већ су би ле на сто лу.

„Ли зи, шта зна чи црк ну та?“
„Пи тај би ло ко га од по слу ге, Есме. Сви зна мо од го вор на то пи та ње“, ре че с под-

сме хом ку ва ри ца Ба ла рад. 
Ли зи на су чај и се де. „Зна чи да си умор на.“
„Па за што он да про сто не ка жеш да си умор на?“
Ма ло се за ми сли. „Ни је оно да си умор на јер се са мо ни си на спа ва ла не го кад си 

умор на од ра да – фи зич ког ра да. Ди жем се пре сви та ња да би’ се по бри ну ла да ку ћа 
бу де то пла и до ру чак спре ман кад сви уста ну у ве ли кој ку ћи, а ле жем тек кад сви они 
за хр чу. Црк ну та сам ско ро чи тав дан, кô кљу се. Ни сам ни за шта.“ 

Из ва ди ла сам кар ти цу из џе па и про чи та ла је. Мр зо во љан ни је баш исто што и црк
нут. Мр зо во љан са со бом но си не ку ле њост. По гле да ла сам Ли зи и схва ти ла за што 
ни кад ни је има ла раз ло га да упо тре би ту реч.

„Го спо ђо Ба лард, има те ли олов ку?“
Ку ва ри ца Ба лард је окле ва ла. „Не сви ђа ми се што те опет ви дим са тим кар ти ца ма 

у ру ка ма, Есме.“
По ка зах јој кар ти цу. „Ево, уве ри те се да је не пот пу на. Бес ко ри сна је. Али ја је мо гу 

упо тре би ти. 
Клим ну ла је гла вом у знак одо бра ва ња. „Ли зи, ду шо, има јед на олов ка у оста ви, 

по ред спи ска за ку по ви ну. Хо ћеш ли је до не ти?“
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Пре цр тах мр зо во љан и окре нух кар ти цу. По ле ђи на је би ла чи ста, али ја се по ко ле-
бах. Ни кад пре ни сам ис пи са ла кар ти цу. Го ди на ма сам узи ма ла ре чи – иш чи та ва ла их, 
пам ти ла их, спа са ва ла их. Њи ма сам се обра ћа ла за об ја шње ња. Али ни кад ни сам ни 
по ми сли ла да бих мо гла да до да јем ре чи ако ме Реч ник из не ве ри. 

Док су ме Ли зи и ку ва ри ца Ба лард по сма тра ле, на пи сах:

ЦРК НУТ, -А, -О
„Ди жем се пре сви та ња да би’ се по бри ну ла да ку ћа бу де то пла и до ру чак спре ман 

кад сви уста ну у ве ли кој ку ћи, а ле жем тек кад сви они за хр чу. Црк ну та сам ско ро чи тав 
дан, кô кљу се. Ни сам ни за шта.“

Ли зи Ле стер, 1902.

„Чи ни ми се да тај ци тат ни је по пра ви ли ма док то ра Ма ри ја“, ре че ку ва ри ца Ба лард. 
„Али ле по је ви де ти га на па пи ру. Ли зи је у пра ву. Ис цр пи то, по чи тав дан би ти на но га ма.“

„Шта си на пи са ла?“, упи та Ли зи.
Про чи тах јој, а она по сег ну за рас пе ћем на свом лан чи ћу. За пи тах се да ли сам је 

уз не ми ри ла.
„Ни кад ни ко ни је за пи сао мо је ре чи“, из ја ви на по слет ку. По том уста де и рас кло ни сто.
По гле дах сво ју кар ти цу. Са свим би би ла на ме сту у јед ном од пре ти на ца, по ми слих, 

и за пи тах се шта би Ли зи ре кла на то да се ње но име и ње не ре чи на ђу ра ме уз ра ме 
са не ким као што је Вор дсворт или Свифт. Од лу чих да на пра вим на слов ну кар ти цу и 
при чвр стим је при ба да чом за Ли зи ну реч; а он да се се тих да су ре чи на Ц већ об ја-
вље не. 

Оста ви ла сам Ли зи и ку ва ри цу Ба лард да за вр ше ру чак и по пе ла се до Ли зи не со бе 
пре ска чу ћи сте пе ни ке. Ко фер ис под кре ве та био је ви ше од по ла пун. Ста ви ла сам 
црк нут на врх го ми ле. 

Ово је пр ва у ни зу, по ми слих. Је дин стве на је по то ме што ни је из књи ге. Али ни по чему 
се ни је раз ли ко ва ла од дру гих. Из ву кла сам тра ку из ко се и об мо та ла је око кар ти це. 
Из гле да ла је уса мље но, али ла ко сам за ми сли ла све дру ге ко је ће јој се при дру жи ти.

* * *

Та та ми је јед ном ре као да је др Ма ри од ре дио ве ли чи ну кар ти ца. У по чет ку је во-
лон те ри ма слао већ при пре мље не кар ти це, али на кон не ког вре ме на би ло је до вољ но 
ре ћи љу ди ма да сво је ре чи и ре че ни це ша љу на па пи ру ди мен зи ја де сет са пет на ест 
цен ти ме та ра. Во лон те ри ни су увек има ли чист, не ис пи сан па пир и кад сам би ла ма ла, 
та та би ме по тра жио ис под сто ла за раз вр ста ва ње да ми по ка же кар ти це исе че не из 
но ви на, на пра вље не од ста рих спи ско ва за ку по ви ну или од упо тре бље ног ме сар ског 
па пи ра (са кр ва вом бра он мр љом раз бо ко ре ном пре ко ре чи) па чак и од ли сто ва ис-
це пље них из књи га. Ово по след ње ми се ни ка ко ни је сви ђа ло и пред ло жи ла сам др 
Ма ри ју да не ува жи пред ло ге во лон те ра ко ји уни шта ва ју књи ге. То је на сме ја ло та ту. 
Нај го ри ме ђу свим по чи ни о ци ма овог кри вич ног де ла био је Фре де рик Фер ни вол. Др 
Ма ри је мо жда по не кад и по ми шљао на то да од ба ци ње го ве пред ло ге, али Фре де рик 
Фер ни вол је био се кре тар Удру же ња фи ло ло га. Био је идеј ни тво рац Реч ни ка.
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Кар ти це др Ма ри ја би ле су ге ни јал но ре ше ње, сма трао је та та. Би ле су јед но став не 
и ефи ка сне и њи хов зна чај је ра стао ка ко се Скрип то ри јум пу нио ре чи ма а про сто ра 
за њи хо во од ла га ње би ва ло све ма ње. Ди мен зи је кар ти ца ко је је од ре дио др Ма ри 
пре ци зно су од го ва ра ле ди мен зи ја ма пре ти на ца. Ни ми ли ме тар про сто ра ни је остао 
не ис ко ри шћен.

Сва ка кар ти ца има ла је по се бан ка рак тер и, док је че ка ла да бу де раз вр ста на, по-
сто ја ла је мо гућ ност да зна че ње ре чи ко ја се на ла зи на њој бу де схва ће но и ува же но. 
У нај ма њу ру ку, не ко би је бар узео и про чи тао. Не ке кар ти це ишле су од ру ке до ру ке, 
око не ких су се во ди ле ду гач ке рас пра ве, а не ке би иза зва ле пре пир ку. Јед но вре ме 
сва ка је реч би ла под јед на ко ва жна као и реч пре ње и реч по сле ње, без об зи ра на 
то од че га је на пра вље на ње на кар ти ца. Ако је са др жа ла пот пу не по дат ке, од ла га на 
је у пре ти нац, при чвр шће на при ба да чом или ве за на тра ком за дру ге кар ти це, при 
че му се јед но о бра зност кар ти ца истих ди мен зи ја ис ти ца ла на спрам оних не ко ли ко 
пре ве ли ких и ша ре них кар ти ца скро је них по соп стве ној ме ри. 

Че сто сам се пи та ла на ка квој бих кар ти ци ја би ла на пи са на да сам реч. Са свим си гур-
но на не кој из ду же ној. Ве ро ват но и по гре шне бо је. На не ком пар че ту па пи ра ко је се не 
би баш укло пи ло са оста ли ма. Бо јим се да мо жда уоп ште не бих ни до спе ла до пре ти на ца.

Мо је кар ти це не ће се раз ли ко ва ти од кар ти ца др Ма ри ја, од лу чи ла сам и по че ла да 
са ку пљам ра зно ра зне па пи ре и од њих из ре зу јем кар ти це пра вих ди мен зи ја. Нај ви ше 
сам во ле ла кар ти це ко је сам из ре за ла од фи ног пла вог пи са ћег па пи ра ко ји је не кад ко-
ри сти ла Ли ли. Узе ла сам не ко ли ко ли сто ва из та ти ног пи са ћег сто ла. Тај сам па пир чу ва-
ла за нај леп ше ре чи. Оста ле кар ти це би ле су ме ша ви на обич ног и нео бич ног: био је ту 
је дан штос ори ги нал них не ис пи са них кар ти ца из Скрип то ри ју ма, ко ји је остао за бо ра-
вљен у пра шња вом за пећ ку и ко ји си гур но ни ко ме не ће не до ста ја ти; за тим, кар ти це 
на пра вље не од школ ских са ста ва и ве жбан ки за ма те ма ти ку; по том не ко ли ко раз глед-
ни ца ко је је та та ку пио, али ни кад ни је по слао (ско ро да су би ле пра ве ве ли чи не); те 
на по слет ку, ви шко ви та пе та, ма ло пре де бе ли, али са див ним ша ра ма на јед ној стра ни. 

По че ла сам да их но сим са со бом у на ди да ћу ухва ти ти још ре чи као што је црк ну та.
Ли зи је би ла од ли чан из вор. За не де љу да на за бе ле жи ла сам се дам ре чи за ко је 

сам би ла си гур на да их не ма у пре тин ци ма. Кад сам про ве ри ла, пет их је већ би ло 
та мо. Ду пли ка те сам ба ци ла, а пре о ста ле две ре чи по хра ни ла у ко фер и уве за ла их 
тра ком за јед но са реч ју црк ну та.

Скрип то ри јум ни је био та ко пло до но сан. С вре ме на на вре ме др Ма ри би ре као 
не што за ни мљи во на свом шкот ском го во ру, углав ном је два чуј но. Реч ју ду дук обич но 
је ко мен та ри сао не чи ју не спо соб ност или спо рост, а ја се ни сам усу ди ла да га пи там 
да по но ви ма да сам ис пи са ла кар ти цу и де фи ни са ла реч као иди от или глу пан. Кад сам 
је по тра жи ла у то му са ре чи ма на Д, на мо је ве ли ко из не на ђе ње, реч је већ би ла та мо. 
Дру ги са рад ни ци ко ри сти ли су ис кљу чи во ре чи ко је су про чи та ли у уче ним књи га ма. 
Сум њам да је ико од њих по слу шао ка ко се го во ри у ку хи њи ку ва ри це Ба лард или 
ка кве ре чи ле те из ме ђу тр го ва ца на За тво ре ној пи ја ци.

Ни сам ви ше мо ра ла да по ма жем у ку хи њи, али сам то по не кад ипак ра ди ла. Ви ше 
сам во ле ла да ра дим у ку хи њи не го да се вра ћам ку ћи са ма кад је та та ра дио до ка сно. 
Но ве за ве се и све же цве ће уне ли су ве дри ну у ку ћу, али то ком ду гих лет њих ве че ри 
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ра ди је сам оста ја ла да при чам са Ли зи. А у зим ско вре ме чи ни ло ми се да је ште та 
тро ши ти угаљ на са мо јед ну осо бу. 

„Мо гу ли те за мо ли ти за услу гу, Ли зи?“ Ста ја ле смо јед на до дру ге за су до пе ром. 
„Раз у ме се. Шта год тре ба, Еси меј.“
„Да ли би ми по мо гла да са ку пљам ре чи?“, упи тах и по гле дах је ис под ока да про-

це ним ње ну ре ак ци ју. Сти сну ла је зу бе. „Не из Скрип то ри ју ма“, бр зо до да дох. 
„А ’де би’ ја мо гла да на ђем ре чи?“, упи та она не ски да ју ћи по глед са кром пи ра који 

је гу ли ла.
„Куд год кре неш.“
„Свет ни је као Скри пи, Еси. Не ма ре чи на сва ком ко ра ку ко је сам’ че ка ју да их по-

ку пи не ка де вој чи ца ле пљи вих пр сти ју.“ Окре ну се пре ма ме ни и бла го на кло но се 
осмех ну.

„Баш о то ме се ра ди, Ли зи. Си гур на сам да по сто ји мно штво пре див них ре чи ко је 
се ко ви тла ју сву да око нас, а ко је ни кад ни ко ни је за пи сао на ко мад па пи ра. Ја же лим 
да их за бе ле жим.“

„А што?“
„За то што ми слим да су исто та ко ва жне као и ре чи ко је са ку пља ју док тор Ма ри и 

та та“, од вра тих. 
„Јок...“, пре ки де се, па се ис пра ви „...’оћу да рек нем, ни су. То ми сам’ так’ при ча мо 

јер не зна де мо ка ко тре ба.“ 
„Не сла жем се. Ми слим да ре чи ко је су пра вил не ни су увек и пра ве ре чи, па љу ди 

он да из ми шља ју но ве или ко ри сте ста ре на но ви на чин.“ 
Ли зи се на трен за сме ја. „Љу ди на За тво ре ној пи ја ци не ма ју бла ге ве зе о пра вил ним 

ре чи ма и скроз-на скроз се спе тља ју кад им ка ки фи ни го спо дин не што ка же.“
Огу ли ле смо кром пи ре и Ли зи их по че се ћи на по ла и уба ци ва ти у ве ли ки ло нац, а 

ја обри сах ру ке то плом кр пом ко ја је ви си ла по ред шпо ре та.
„И још не што“, на ста ви Ли зи, „ни је ле по да слу жав ка дан гу би по пи ја ци с љу ди ма 

што при ча ју про сто. Шта ће ре ћи свет о го спо ди ну и го спо ђи Ма ри ак’ ви ди ка ко им 
слу жав ка та мо то ро ка по пи ја ци кад свр ши посô ко ји је има ла?“

Ја сам већ за ми сли ла та ко ве ли ку го ми лу ре чи да би ми тре бао но ви ко фер да их 
све сме стим, али ако ми Ли зи не по мог не не ћу има ти до вољ но ни да се тра ка за ко су 
по ште но рас тег не око њих.

„Ох, Ли зи, мо лим те. Не мо гу са ма тек та ко лу та ти по Окс фор ду. Ако ми не по мог-
неш, он да бо ље да од у ста нем од све га.“

Ли зи исе че и по след њих не ко ли ко кром пи ра и окре ну се да ме по гле да: „Чак и кад 
би’ се вр зма ла по пи ја ци и при слу шки ва ла шта се го во ри, сам’ би же не го во ри ле сло-
бод но пре да мном. Му шки свет, чак и ске ле џи је, па зе ка ко при ча ју кад им при ђе жен ско.“

Не што ми па де на па мет. „А шта ми слиш, по сто је ли ре чи ко је ко ри сте са мо же не 
и ко је се од но се са мо на њих?“

„Ваљ да“, ре че Ли зи.
„Хо ћеш ми ре ћи ко је су то ре чи?“, упи тах.
„До дај ми со“, ре че она и по ди же по кло пац са кром пи ра.
„И хо ћеш ли?“
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„Из ви ни, али не мо гу“, од го во ри Ли зи.
„За што?“
„Не ке не ћу да пре ва лим прек’ уста, а не ке не знам как’ да об ја сним.“
„Мо жда бих мо гла да кре нем с то бом кад идеш у ку по ви ну. Мо гла бих да при слу-

шку јем. Не ћу ти сме та ти и не ћеш због ме не дан гу би ти. Са мо ћу слу ша ти и ако чу јем 
не ку за ни мљи ву реч, за пи са ћу је.“

„Мо жда“, ре че Ли зи.

* * *

По че ла сам да уста јем ра но су бо том да бих са Ли зи ишла на За тво ре ну пи ја цу. Са 
две олов ке и џе по ви ма пу ним кар ти ца пра ти ла сам Ли зи као при ко ли ца. Пр во смо 
ишле до те зги са во ћем и по вр ћем – нај све жи је се увек пр во про да. За тим смо ре дом 
ишле у ме са ру или ри бар ни цу, пе ка ру и ба кал ни цу. Про ла зи ле би смо из ме ђу ре до ва 
иду ћи у јед ном прав цу, а вра ћа ле се у дру гом, гле да ле у из ло ге рад њи ца ко је су про-
да ва ле чо ко ла де или ше ши ре или др ве не играч ке. По том би ушле у ма ју шну га лан те-
ри ју. Ли зи би се по не кад вра ти ла ку ћи са но вим кон цем или игла ма. Ја бих се углав ном 
вра ти ла раз о ча ра на. Вла сни ци те зги су би ли бла го на кло ни и љу ба зни и сва ку реч 
ко ју би из го во ри ли већ сам зна ла. 

„Они ’оће да код њи’ оста виш но вац“, об ја сни ла је Ли зи. „Не ће ти они ри зи ко ва ти 
да рек ну не што што ни је за тво је не жне уши.“

По не кад бих за ка чи ла не ку реч док смо про ла зи ле по ред ри бар ни це или по ред 
рад ни ка ко ји су ис то ва ра ли гај бе са по вр ћем. Али Ли зи ни је хте ла да их пи та за зна-
че ње, а ме ни ни је до зво ља ва ла ни да им при ђем.

„Овим тем пом ни кад не ћу ску пи ти ни јед ну реч, Ли зи.“
Слег ну ла је ра ме ни ма и на ста ви ла да ко ра ча сво јом до бро ута ба ном ру том по 

пи ја ци.
„Мо жда ћу опет мо ра ти да спа са вам ре чи из Скрип то ри ју ма.“ То ју је на те ра ло да 

ста не, као што сам и ми сли ла. 
„Не би ваљ да....?“, упи та.
„Мо жда не ћу мо ћи да одо лим.“
На тре ну так ме је упит но од ме ри ла. „Ај де да ви ди мо ка кве сит ни це ста ра Меј бел 

про да је да нас.“

* * *

Меј бел О’Шо не си од би ја ла је и при вла чи ла као стра не маг нетâ. Ње на је те зга би ла 
нај ма ња на За тво ре ној пи ја ци: две са ста вље не др ве не гај бе и на њи ма по лов не дран-
гу ли је. Ли зи би је обич но за о би ла зи ла, па је за ме не Меј бел ду го оста ла са мо мут на 
сли ка ши ља тих ко сти ју, ко је са мо што ни су про би ле ис та ње ну ко жу, и по ха ба ног ше-
ши ра, ко ји је два да је по кри вао ме сти мич но оће ла ви ло те ме.

Кад смо јој при шле, схва тих да се Ли зи и Меј бел до бро по зна ју. 
„Јес’ шта је ла да нас, Меј бел?“, упи та је Ли зи.
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„Ниш’. Ни за ба ја ту ки флу ни сам за ра ди ла.“
Ли зи из ва ди зе мич ку из на ших на мир ни ца и пру жи јој.
„А ко ти је ово?“, упи та Меј бел пу них уста. 
„Есме, ово је Меј бел. Меј бел, ово је Есме. Њен отац ра ди за док то ра Ма ри ја.“ По-

гле да у ме не као да се из ви ња ва. „И Есме ра ди на Реч ни ку.“
Меј бел ис пру жи ру ку: ду гач ки, штр о ка ви пр сти пру жа ли су се пре ма ме ни из офу-

ца них ру ка ви ца без пр сти ју. Обич но се ни сам ру ко ва ла па сам ма хи нал но обри са ла 
сво је ис кри вље не пр сте о сук њу, као да хо ћу да са њих обри шем не што од врат но. Кад 
ис пру жих ру ку, ста ри ца се по че сме ја ти. 

„Ни ка кво бри са ње ти ту нећ’ по моћ’“, ре че. А он да ми узе ру ку ме ђу сво је ша ке и 
пом но је ис пи та као што је то са мо док тор учи нио пре ње. Сво јим је пр ља вим пр сти ма 
узи ма ла је дан по је дан мој прст, про ве ра ва ла згло бо ве и не жно их ис пра вља ла. Ње ни 
пр сти би ли су пра ви и по крет ни ко ли ко су мо ји би ли ис кри вље ни и уко че ни. 

„Мо’ш ли да и’ мр даш?“, упи та ме. 
Клим нух гла вом. То као да јој је би ло по во љи па ми пу сти ру ку, те по ка за на са др жај 

те зге: „Е, он да не ма раз ло га да с’ не по слу жиш.“
По чех пре би ра ти по из ло же ним ствар чи ца ма. Ни је ни чу до што ни је је ла: про да-

ва ла је са мо крш, по лу па ну ста ру ди ју ко ју је ре ка из ба ци ла на оба лу. Тра чак бо је уно-
си ле су јед на шо љи ца и тац на, обе окр ње не, али упо тре бљи ве. Меј бел бе ше ста ви ла 
шо љи цу на тац ну као да су из истог ком пле та иа ко ни су би ле пар. Са мо би не ко без 
цвоњ ка у џе пу пио чај из та кве шо љи це, по ми слих, али љу ба зно узех шо љи цу и ста дох 
да раз гле дам ле пе ша ре у об ли ку ру жа ко је су би ле ис цр та не по њој. 

„Од пра вог прав ца тог пор це ла на. И тац на, исто“, ре че Меј бел. „Држ’ пре ма све тлу.“
Има ла је пра во. И шо љи ца и тац на бе ху од фи ног пор це ла на. Спу стих ру же на тац ну 

са зум бу ли ма па су та ко упа ре не зра чи ле не ка квом ве дри ном ме ђу блат ња ви лом свега 
оста лог. Осмех ну ле смо се јед на дру гој. 

Али то ни је би ло до вољ но. Меј бел опет по ка за гла вом пре ма сво јој ро би, те опет 
по чех пре вр та ти по кр хо ти на ма и по не ку узи ма ти у ру ке да бо ље по гле дам. На ђох 
је дан шта пић, не ве ћи од олов ке, али из у ви јан по ду жи ни. Оче ки ва ла сам да ће би ти 
груб на до дир, али бе ше гла дак као мер мер. Кад га при не сох ли цу да по бли же осмо-
трим ње гов чвор на ти крај, по глед ми уз вра ти јед но из бо ра но ли це. Бри ге ску пље не 
то ком це лог јед ног жи вот ног ве ка би ле су уре за не на стар че вом ли цу, а бра да му се 
упре да ла дуж пре во ја шта пи ћа. Ср це ми за и гра кад по ми слих ка ко би ле по из гле дао 
на та ти ном сто лу.

По гле дах Меј бел, а она ме до че ка бе зу бим осме хом и ис пру же ном ру ком.
Из ва ди ла сам нов чић из нов ча ни ка. „Нео бич но је леп.“
„Не знам ку’ ћу с ру ка ма сад кад ми ни ко не да сво ју ’алат ку’.“ Ни сам би ла си гур на 

да раз у мем шта хо ће да ка же па кад ни сам од ре а го ва ла она ко ка ко је оче ки ва ла, Меј-
бел по гле да у Ли зи. „Је л’ ту па ва?“, упи та. 

„Ма јок, са мо јој уши ни су на ви кле на твој је зик.“
Кад смо се вра ти ле у Са ни сајд, из ва ди ла сам кар ти цу и олов ку. Ли зи је од би ла да 

ми об ја сни шта зна чи реч алат ка, али ја сам по че ла да на га ђам, а она је кли ма ла или 
од ма хи ва ла гла вом. По бо ји ње ног ли ца сам пре по зна ла кад сам по го ди ла зна че ње. 
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По ста ле смо ре дов не му ште ри је на Меј бе ли ној те зги. Мој реч ник је бу јао, а та та се 
оду ше вља вао но вим ре зба ри ја ма. Шта пи ћи су се за јед но са ње го вим олов ка ма и хе миј-
ска ма гне зди ли у ста рој ча ши за ба ца ње коц ки ца ко ја је увек ста ја ла на ње го вом сто лу.

* * *

Меј бел би се по сле не ко ли ко ре чи ре дов но за ка шља ла и из ба ци ла по до ста шлај ма 
из гр ла. Већ ско ро го ди ну да на Ли зи и ја смо је по се ћи ва ле и ни кад је ни сам ви де ла 
да ћу ти, али сам по ми сли ла да би је ка шаљ мо гао спре чи ти да го во ри. То се ни је де-
си ло. Ка шаљ ју је са мо учи нио не раз го вет ни јом. Кад се опет за ка шља ла по ну дих јој 
сво ју ма ра ми цу, по ми слив ши да ће та ко пре ста ти да пљу је на плоч ник по ред сто ли це 
на ко јој је се де ла. По гле да ла је у ма ра ми цу, али не хте де да је узме.

„Ма, не тре ба, ду шо“, ре че. А он да се наг ну у стра ну па ис пљу ну све што јој се на-
ку пи ло у усти ма. Ја устук нух. Њој бе ше дра го. 

Док сам раз гле да ла ње не ре зба ри је, Меј бел је рас пре да ла о кри вич ним, фи нан сиј-
ским и сек су ал ним зго да ма и не зго да ма окол них те зга ра и тек по не кад се пре ки да ла 
да би ми ре кла ко ли ко не што ко шта. 

Ме ђу ње ним шлај ма вим ре чи ма на шла се јед на ко ју ми слим да сам већ чу ла – јед на 
ко ју Ли зи твр ди да ни кад ни је чу ла, али цр ве ни ло на ње ном ли цу го во ри да ла же.

„Пи зда“, ре че Меј бел кад је за мо лих да по но ви.
„Иде мо, Есме“, ре че Ли зи и згра би ме ис под ру ке као да не куд жу ри мо. 
„Пи зда“, ма ло гла сни је по но ви Меј бел. 
„Есме, мо ра мо да кре не мо. Че ка нас пу но по сла.“
„Шта то зна чи?“, упи тах Меј бел.
„Зна чи да је пра ва пи зда: је бе на куч ке ти на.“ Меј бел на тре ну так ба ци по глед пре ма 

те зги са цве ћем.
„Меј бел, ти ше ма ло“, про ша пу та Ли зи, „из ба ци ће те с пи ја це ако так’ при чаш, знаш 

и са ма.“ И да ље је по ку ша ва ла да ме од ву че ода тле. 
„Али шта то за пра во зна чи?“, по но во упи тах Меј бел.
По гле да ла ме и сва се пре тво ри ла у ши ро ки бе зу би осмех. Сва ки пут би се об ра-

до ва ла кад бих је упи та ла да ми об ја сни не ку реч. „Имаш па пир и олов ку, ду шо? Ову 
ћеш ’те ти да за пи шеш, ’оћеш бо га ми.“ 

Ис тр гла сам се из Ли зи не ру ке. „Иди ти, Ли зи. Сти ћи ћу те.“
„Есме, ак’ те ико ов де чу је да так’ при чаш... да знаш да ће то го спо ђа Ба лард са зна ти 

пре но што стиг не мо ку ћи.“
„Не бри ни, Ли зи. Меј бел и ја ће мо при ча ти ти хо“, не да дох се по ко ле ба ти, те окре-

нув ши се пре ма ста ри ци упи тах стро гим гла сом: „Је ли та ко, Меј бел?“
Клим ну ла је гла вом као си ро че ко је че ка та њир су пе. Же ле ла је да ње не ре чи бу ду 

за пи са не. 
Из ва ди ла сам чи сту кар ти цу из џе па и на пи са ла Пи зда у гор њем ле вом углу.
„То ти је же ља на“, об ја шња ва ла је Меј бел. 
По гле дах је у на ди да ће сми сао тих ре чи не ка ко до пре ти до ме не, као што се по-

не кад де ша ва ло на кон не ко ли ко тре ну та ка, али оста дох збу ње на. 
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„То ми ни шта не по ма же, Меј бел“. Из ва ди ла сам још јед ну кар ти цу и на пи са ла Же
ља на у гор њем ле вом углу. „Упо тре би пи зда у ре че ни ци“, за тра жих.

„Свр би ме пи зда“, ре че че шу ћи пред њи цу сук ње.
То је би ло од по мо ћи, али ни сам за пи са ла ре че ни цу. „Зна чи ли исто што и пре по не?“ 

про ша пу тах.
„Е, баш си ту па ви ца“, од вра ти Меј бел. „Ти имаш пи зду, ја имам пи зду, Ли зи има пи зду, 

ал’ ви’ш онај та мо ма то ри Нед не ма пи зду. Раз ’меш ли сад?“
Наг нух се бли же пре ма њој и за др жах дах да не удах нем њен смрад. 
„Је ли то исто што и ва ги на?“, про ша пу тах.
„Па ти си ге ни је, је бо те!“
Од ма кох се, али не до вољ но бр зо да из бег нем сал ву сме ха ко ја про ва ли из Меј бе-

ли них уста. За пух ну ме за дах ду ва на и на тру лих де сни. 
На пи сах: Жен ска ва ги на; по грд но. А он да пре цр тах Жен ска.
„Меј бел, дај ми ре че ни цу из ко је ће би ти ја сно као дан шта та реч зна чи“, ре кох. 
Она се за ми сли, кре ну не што да ка же, за ста де, па се опет за ми сли. По том ме по-

гле да, а на бо ра ни пеј заж ње ног ли ца оба сја деч ја ра дост. 
„Је си спрем на, ду шо?“, упи та ме. На сло них се на те згу и за пи сах ње не ре чи: Ма ла 

дро ца из се о ца у пи зду ле пак си па па ка же сва ком ко је пи па: све се пла ћа, и кад иде и кад 
се вра ћа. 

Од сме ја ња је до би ла та ко јак на пад ка шља да је тре ба ло не ко ли ко хи трих уда ра ца 
по ле ђи ма да би на пад по пу стио.  

Кад јој је би ло бо ље, ис под при ме ра упо тре бе на пи сах, Меј бел О’Шо не си, 1903.
„А же ља на?“, упи тах. „Је ли то исто?“
По ди же по глед пре ма ме ни и ви дех да се још увек за ба вља: „За то што је соч на и 

жељ на“, об ли зи ва ла је ис пу ца ле усне. „Мо ја виш’ ни је слат ка, би ло па про шло“, пал цем 
про тр ља два пр ста. „Док би ло со ка у же ља ни, би ло и ’ле ба. Му шки ма при ја да ми сле 
ка ко се па лиш на њи’.“

Чи ни ло ми се да сад раз у мем, па на пи сах: Ва ги на кад озна ча ва же љу и лу че ње то ком 
ин тим них од но са.

„Је ли и то по грд но?“, упи тах.
„Не го шта“, од го во ри Меј бел. „Же ља је сра мо та у жен ски ња. Ми та ко ка же мо кад 

’оће мо да оцр ни мо.“ Тад по гле да у прав цу те зге са цве ћем. „Она је же ља на. Не ма с ким 
ни је би ла.“

До пи сах: По грд но.
„Хва ла, Меј бел“, ре кох и ста вих кар ти це у џеп.
„Не ћеш да ти дам ре че ни цу?“
„Да ла си ми и ви ше не го што тре ба. Ода бра ћу оно нај бо ље кад стиг нем ку ћи“, од-

го во рих.
„Сам’ ту ри мо је име“, ре че.
„Хо ћу. Ни ко дру ги не ће хте ти ту част.“
По ча сти ме још јед ним бе зу бим осме хом и по ка за ми је дан из ре зба ре ни шта пић: 

„Мор ска си ре на.“
Та та би се оду ше вио. Из ва ди ла сам два нов чи ћа из нов ча ни ка.
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„Ми слим да вре ди још ко ју па ру“, ре че Меј бел.
Пру жих јој још два нов чи ћа, за сва ку реч по је дан, а он да по ђох да по тра жим Ли зи.

* * *

„И шта ти на при ча Меј бел?“, упи та ме Ли зи у по врат ку. 
„Па, за пра во, и ви ше не го што сам се на да ла. По не ста ло ми је кар ти ца.“
Оче ки ва ла сам да ће ме Ли зи још ис пи ти ва ти, али на у чи ла је да је бо ље да ме не 

за пит ку је. Кад смо сти гле у Са ни сајд, по зва ла ме је на чај. 
„Мо рам не што да про ве рим у Скрип то ри ју му“, об ја сних. 
„Не ћеш да ста виш но ве ре чи у ко фер?“
„Не још. Хо ћу да ви дим ка ко је пи зда де фи ни са на за по тре бе Реч ни ка.“
„Есме.“ На ли цу јој се оцр та вао очај. „Не смеш то го во ри ти на глас.“
„Зна чи, ипак знаш ту реч?“ 
„Не знам. Знам да по сто ји. Знам да ни је реч ко ју тре ба из го ва ра ти у фи ном дру штву. 

Не смеш го во ри ти ту реч, Еси меј.“
„До бро“, по пу стих, оду ше вље на ре ак ци јом ко ју је реч иза зва ла. „Зо ви мо је она реч 

на П.“
„Ај де да је ни ка ко не зо ве мо. Не ма раз ло га да је икад зо ве мо.“
„Меј бел ка же да је то ве о ма ста ра реч. То зна чи да би тре ба ло да се на ла зи у то му П. 

Хо ћу да ви дим ко ли ко сам је пре ци зно де фи ни са ла.“
У Скри пи ју ни је би ло ни ко га прем да пре ко на сло на сто ли ца на ко ји ма су обич но 

се де ли та та и го спо дин Свет ман бе ху пре ба че ни њи хо ви ка пу ти. При шла сам по ли ца-
ма иза рад ног сто ла др Ма ри ја и из ва ди ла том П. Био је до ста ве ћи од прет ход на два; 
про шло је по ла мог де тињ ства док су са ста ви ли тај том. Пре тра жи ла сам га, али Меј-
бе ли на реч не бе ше та мо. 

Вра ти ла сам том на по ли цу и по че ла да пре тра жу јем пре тин це са кар ти ца ма за том 
П. Би ли су пра шња ви јер већ не ко вре ме ни ко ни је узи мао кар ти це из њих. 

„Тра жи те не што кон крет но?“ Био је то го спо дин Свет ман.
За тво рих ша ку са Меј бе ли ним кар ти ца ма и окре нух се пре ма ње му. „Ни шта што 

не мо же са че ка ти до по не дељ ка“, од го во рих. „Је ли та та са Ва ма?“
Го спо дин Свет ман узе ка пут са на сло на. „Свра тио је на крат ко до ку ће док то ра Ма-

ри ја да га не што упи та. Тре ба ло би да стиг не сва ког ча са.“ 
„Са че ка ћу га у ба шти“, ре кох.
„Ва жи. Ви ди мо се у по не де љак.“
Отво ри ла сам по кло пац свог рад ног сто ла и уба ци ла кар ти це ме ђу стра ни це књи ге. 

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


