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Уру гвај ски про зни пи сац, пе сник и но ви нар Ма рио Бе не де ти (Ma rio Be ne det ti, 1920–
2009) при пад ник је Ге не ра ци је 1945 и ау тор опу са ко ји об у хва та без ма ло осам де сет 
књи га. Кра јем ше зде се тих го ди на XX ве ка био је про фе сор на Уни вер зи те ту у Мон те-
ви деу, а на кон др жав ног уда ра по чет ком се дам де се тих прог нан је из до мо ви не, те је 
жи вео у Бу е нос Ај ре су, Ха ва ни, Ма дри ду. 

Из ње го вог бо га тог опу са из два ја мо збир ке при ча По след ње пу то ва ње и дру ге при че 
(El últi mo vi a je y otros cu en tos, 1951), Мон те ви де ан ци (Mon te vi de a nos, 1959), Смрт и дру га 
из не на ђе ња (La mu er te y otras sor pre sas, 1968); збир ке пе са ма По јам отаџ би не (Noción 
de la pa tria, 1963), Ку ћа и циглa (La ca sa y el la dril lo, 1977), Љу бав, же не и жи вот (El amor, 
las mu je res y la vi da, 1995), 50 со не та (50 so ne tos, 2004); ро ма не При мир је (La Tre gua, 1960), 
Хва ла за ва тру (Gra ci as por el fu e go, 1965); есе је Књи жев ност ме ле ског кон ти нен та (Le tras 
del con ti nen te me sti zo, 1967), Кул ту ра из ме ђу две ва тре (Cul tu ra en tre dos fu e gos, 1986), 
Се ћа ње и на да (Me mo ria y espe ran za, 2004). 

До бит ник је ви ше де се ти на на гра да и при зна ња, а део сво је лич не би бли о те ке 
по кло нио је Уни вер зи те ту у Али кан теу (Шпа ни ја), где је осно ван Цен тар за ибе ро а ме-
рич ке сту ди је Ма рио Бе не де ти.

Овај те мат ски блок на стао је, с јед не стра не, у же љи да се ов да шњим чи та о ци ма 
пре до чи стил ски ра зно ли ка про за Ма ри ја Бе не де ти ја, ње го ва при по ве дач ка ве шти на 
и осо бен ху мор, а с дру ге у на ме ри да се мла дим пре во ди о ци ма пру жи при ли ка да 
упо тре бе и пред ста ве свој пре во ди лач ки дар. При че у на став ку пре ве ло је че тр на ест 
ап сол вент ки ња Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та, а пре во ди су на ста ли 
из ме ђу апри ла и ју ла 2020. го ди не.

Б. К. П.

1 При ре ди ла Бо ја на Ко ва че вић Пе тро вић.
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ПРЕ ВО ДИ

Увек му се де ша ва ло исто. Кад год би не ко пре вео не ку од ње го вих пе са ма на стра-
ни је зик, до ду ше онај је зик ко ји је знао, ње го ви соп стве ни сти хо ви зву ча ли су му бо ље 
не го у ори ги на лу. Сто га ни је био из не на ђен што му се фран цу ска вер зи ја ње го ве пе сме 
„Вре ме и зво но“ чи ни ла пре див но, љуп ко и са др жај но.

Две го ди не ка сни је, је дан ита ли јан ски пре во ди лац, ко ји ни је знао шпан ски, пре вео 
је ту фран цу ску вер зи ју. Иа ко он ни ка да ни је био љу би тељ ду плих пре во да, ни је за-
бо ра вио да је мно го го ди на ра ни је, упра во за хва љу ју ћи њи ма, упо знао де ла Тол сто ја, 
До сто јев ског и Кон фу чи ја. Ве о ма је ужи вао у сво јој пе сми in ita li co mo do.

Про шле су још три го ди не ка да је је дан ен гле ски пре во ди лац, ко ји, као ни ве ћи на 
ен гле ских пре во ди ла ца, ни је знао шпан ски, за сно вао свој пре вод на ита ли јан ској 
вер зи ји ко ја је би ла за сно ва на на фран цу ској вер зи ји пре во да. Иа ко се овај пре вод 
до ста раз ли ко вао од ори ги на ла, нај ви ше се сви део ау то ру пе сме са шпан ског го вор-
ног под руч ја. Је ди но га је ма ло за чу ди ло што овај но ви дво стру ки пре вод но си на зив 
Burnt Nor ton и што је на вод ни ау тор из ве сни Т. С. Ели от. Ту гре шку је при пи сао то ли ким 
пре во ди ма. Ме ђу тим, та вер зи ја му се то ли ко сви де ла да је од лу чио лич но да је пре-
ве де на шпан ски. 

(Са шпан ског пре ве ла Ксе ни ја Укро пи на)

ПРО ГО НИ ТЕЉ

Као и у мно гим ње го вим ноћ ним мо ра ма, он је пре стра вље но по чео да бје жи. Чи зме 
ње го вих про го ни те ља уда ра ле су и од је ки ва ле по су вом ли шћу. Све моћ ни ко ра ци 
при бли жа ва ли су се лу дач ким тем пом.

До не дав но, ка да год би имао ноћ ну мо ру, ње го во спа се ње се на ла зи ло у бу ђе њу, 
али до са да су про го ни те љи са зна ли за ту стра те ги ју, и ви ше ни су до зво ља ва ли да их 
из не на ди.

Ме ђу тим по но во је успио да их из не на ди. Упра во у тре нут ку ка да су про го ни те љи 
вје ро ва ли да ће се про бу ди ти, он је, јед но став но, са њао да спа ва.

(Са шпан ског пре ве ла Кри сти на Сто ја но вић)

СВА КИ ДА ШЊИ ЦА

Сре ди ном 1974. го ди не јед не је но ћи у Бу е нос Ај ре су екс пло ди ра ло де сет или два-
на ест бом би. Би ле су раз ли чи тих вр ста, али су екс пло ди ра ле. Бу ђе ње у два или три 
са та ују тро уз не ко ли ко лан ча них гр мља ви на би ло је го то во на ви ка. Чак су се и дје ца 
при ла го ди ла тој сва ки да шњи ци. 
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Је дан мој при ја тељ из Бу е нос Ај ре са по стао је свје стан овог при ла го ђа ва ња на кон 
што је јед не ве че ри у бли зи ни ње го вог ста на до шло до сна жне екс пло зи је, а ње гов 
син, ко ји је имао све га пет го ди на, про бу дио се пре стра шен.

„Шта је то би ло?“, упи тао је. Мој при ја тељ га је узео у на руч је и по ми ло вао да би га 
сми рио, али у скла ду са сво јим вас пит ним прин ци пи ма, ре као му је исти ну : „Би ла је 
то бом ба.“ „Ка ква сре ћа!“, ре као је дје чак. „Ми слио сам да је гром.“

(Са шпан ског пре ве ла Кри сти на Сто ја но вић

ЊИ ХО ВА ЉУ БАВ НИ ЈЕ БИ ЛА ЈЕД НО СТАВ НА

При тво ри ли су их због не при стој ног по на ша ња. Ка да су му шка рац и же на по ку ша ли 
да об ја сне, ни ко им ни је вје ро вао. За пра во, њи хо ва љу бав ни је би ла јед но став на. Он 
је па тио од кла у стро фо би је, а она од аго ра фо би је. Са мо из тог раз ло га су блуд ни чи ли 
на пра го ви ма.

(Са шпан ског пре ве ла Кри сти на Сто ја но вић)

БЕ СТИ ЈА РИ ЈУМ

Пр ва сјед ни ца го ди шње скуп шти не умјет нич ке и књи жев не фа у не би ла је са зва на 
за 20 са ти, а дру га за 21 час, али је ди но је на дру гој сјед ни ци успио да се оства ри нео-
п ход ни кво рум. 

Сво је из о ста ја ње са сјед ни це на ја ви ли су Ба скер вил ски Пас, Сен Сан сов Ла буд и 
Мел ви лов Мо би Дик. Из о ста нак ни су при ја ви ле Сар тро ве Му ве и Шу бер то ва Па стрм ка. 
Би ли су при сут ни Фло бе ров Па па гај, Бу ри да нов Ма га рац, Пи ка со ва Па ло ма, Да ри је ви 
Кен та у ри, По ов Га вран, Јо не сков Но со рог и Ари сто фа но ве Осе.

На днев ном ре ду је би ла са мо јед на тач ка: име но ва ње Јо не ско вог Но со ро га за до-
жи вот ног и све моћ ног пред сјед ни ка.

Орео, Да ри јев Кен та ур, за по чео је скуп шти ну ре кав ши: „Ра зу ми јем тај ну зви је ри.“
Бу ри да нов Ма га рац ни је ре као ни шта, али је на го ви је стио да му се све то чи ни 

не у вјер љи во.
Фло бе ров Па па гај се не при мје ре но уба цио три пу та: „Дру же мој, ма ла ва ра ли це, 

је си ли до руч ко вао Ја ко?“ „Имам до брог ду ва на.“
Дру ги Да ри јев Кен та ур, Ка у ман тес, по др жао је свог ко ле гу Ор неа: „Чу до ви ште из-

ра жа ва же љу за Ор бе о вим ср цем.“
Јо не сков Но со рог по ла ко је по мје рао бли је ди, умр ља ни рог, као да же ли на суп-

ти лан на чин да ка же да он то све узи ма здра во за го то во. 
Пи ка со ва Па ло ма до ле ти, а њен из мет па де као од лу чу ју ћи ко мен тар на не про бој ну 

гла ву кан ди да та.
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Ипак, пред лог Да ри је вог Кен та у ра леб дио је у ва зду ху та ко да су Ари сто фа но ве 
Осе јед но гла сно од лу чи ле: „Не, ни ка да, до по сљед њег да ха.“

Фло бе ров Па па гај по ку шао је да се уми је ша, упор но по на вља ју ћи:
„Дру же мој, ма ла ва ра ли це“, али По ов Га вран на по сли јет ку је отво рио кљун. Сви 

су за ћу та ли, чак и Па па гај. 
Га вран је ре као: „Ни ка да ви ше.“

(Са шпан ског пре ве ла Зо ра на Аћи мо вић)

ТАН ГО

Бе ше то ли ко пи јан да чак ни је ус пео да до ђе ку ћи кри ву да ју ћи већ се те ту рао на-
пред-на зад. Ку ћа му бе ше пра зна, мрач на и на пу ште на. Мо жда је баш због то га ус пео 
не по вре ђен да стиг не до сто ли це за љу ља ње. 

Он за тво ри, отво ри, те по но во за тво ри очи. Оно што угле да не бе ше сан већ чу де сан 
врт. С ње го вом мај ком или без ње. То је за ви си ло од те жи не ње го вих оч них ка па ка. 
Ка да је пак ње го ва мај ка би ла ту, она би то на гла ша ва ла упи ру ћи ка жи пр стом уз под-
сме шљи ву гри ма су. Ни је имао по тре бу да го во ри. Знао је вр ло до бро о че му се ра ди. 
Пре зи рао ју је од де тињ ства, из у зет но ни по да шта вао и за не ма ри вао. Из ме ђу ње и 
ње га не бе ше мо сто ва, са мо по нор, ка њо ни и кли су ре. На ро чи то због то га, ње не зе-
ле не очи по ста до ше си ве и пу не мр жње. 

Он отво ри очи, по ми ло ва бол не кап ке, те упе ри свој не про зи ран по глед ка су прот-
ном зи ду, ко ји по че да се љу ља уме ре ним тем пом. Сли ка бе ше ту: древ на фи гу ра 
сна жног чо ве ка са леп тир-ма шном, се дом ко сом и на о ча ри ма за крат ко ви дост. По но-
во за тво ри очи и за ви ри у ка кав не ства ран про стор: та мо ни је би ло ни ма шни ни ти 
на о ча ра. Ка да је био тре зан, умео је на па мет да ре ци ту је све та кве пе сме, ме ђу тим 
са да сти хо ви бе ху са те ра ни у за бо рав. По лу сне ни чо век гле дао га је као да же ли да 
му се обра ти, из го ва ра ју ћи при том два сти ха, стро фу, од но сно страм бо то осред њег 
со не та. Он се пак по вла чио, скри вао, не же ле ћи ни шта да са зна о ка квом ту ђем на дах-
ну ћу. У том тре нут ку, мла дић до хва ти бич, пре ну се и отво ри очи. 

Сли ка не ста де, а зид пре ста да ле лу ја. По ми сли ка ко би му при ја ла гор ка ка фа, али 
ка ко до спе ти до апа ра та за ка фу, укљу чи ти плин, а при том не про су ти во ду ко ја је 
до пи ра ла из сла ви не. 

По пр ви пут за жа ли што је ма му ран. По но во за тво ри очи тра же ћи ка кав под сти цај. 
По тра ја ло је док му сан ни је на и шао, а ка да је на и шао, то бе ше по пут ка кве нео че ки-
ва не на гра де. Ис пред ње га, на до хват ру ке, ста ја ла је До ри та, при влач ни ја не го икад, 
че ка ју ћи га за ми шље ног из ра за ли ца, у ру жи ча стој спа ва ћи ци ко ја јој скли зну низ 
гру ди, са да чвр шћих не го у про шла вре ме на. Он хте де не што да ка же, али не из у сти 
ни шта. До ри та га је оча ра ла сво јом ле по том. Он од лу чи да ис пру жи ру ку ка ле вој бра-
да ви ци, али из ме ђу ње го вог ка жи пр ста и пал ца не бе ше ни че га. 
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Овог пу та отво ри очи јер га не ко по тап ша по ра ме ну. То је би ла, ни ма ње ни ви ше, 
ње го ва су пру га и не бе ше сан. 

− По но во ма му ран − уз вик ну она.
− По но во ма му ран − по твр ди он. − Ни је ме сра мо та да по пи јем пи ће. 
− А ко ли ко ти је сра мо те по треб но да по пи јеш две фла ше?
− Три.
− Три? Сра мо те или фла ше?
− Фла ше.
− До ка да ми слиш да ћу тр пе ти овај про кле ти жи вот?
− Љу ба ви, то је тво ја ствар.
− А ти, не маш ли са ве сти?
− Же лиш ли да ти ка жем исти ну? До ја ди ло ми је. 
− Не маш ни шта ви ше да ми ка жеш?
− Ка ко не мам... Знаш да ја увек ци ти рам кла си ке. На при мер, Ка ту ла Ка сти ља (му-

зи ка Ани ба ла Троилa), он је за у век обе ле жио овај тре ну так за до вољ ства: „Знам да те 
рас ту жу је / да те бо ли / ка да опла ку јеш мо ју про по вед о ви ну.“

− То је тач но. Но, ни је ни ва жно. Оста вљам те ов де, са овим курд ским ве те ра ном 
ко ји је већ део твог жи во та. Го то во је. Не бри ни. Ка да обо је умре мо, знам да ћу те про-
на ћи у не ком рај ском ба ру. 

(Са шпан ског пре ве ла Са ња Ми ла ши но вић)

СА СВИМ СУ ПРОТ НО

– Да ви ди мо – ре че про фе сор. – Да ли не ко од вас зна шта је су прот но од IN?
– OUT – бр зо од го во ри је дан сту дент.
– Ни је ну жно раз ми шља ти на ен гле ском. У шпан ском је зи ку, су прот но од IN обич но 

је иста реч (као соп стве ни пре фикс, на рав но), са мо без тог сло га.
– Да, знам: ин ди скре тан и дис кре тан, инак ти ван и ак ти ван, зар не?
– Де ли мич но сте у пра ву. Мла ди ћу, не мој те за бо ра ви ти да су прот но од ин те гра ци ја 

ни је те гра ци ја већ дез ин те гра ци ја.
– Не ша ли те се с на ма, про фе со ре.
– Хај де да ви ди мо. Да ли би сте мо гли да фор ми ра те ре че ни цу, ма ње или ви ше по ве-

за ну, ре чи ма ко је по твр ђу ју гра ма тич ку исти ни тост, ако им се оду зме пре фикс IN? 
– По ку ша ћу, про фе со ре: „Та ди ви дуа је упам ти ла сво је ког ни те, осе ћа ла се нео до-

љи во али до лент но, из вр ши ла је вен тар по ро ди ца због ко јих су је то ли ко диг ни ра ли, 
и ма да се по ми ри ла с тим ка ко би по ста ла ди фе рент на, ипак би но ћу па ти ла од сом-
ни је, јер се бри нуо због фла ци је и ње ног кре мен та.“

– Кон ве ни јен то, али ге ни о зно – при знао је про фе сор не ра до.

(Са шпан ског пре ве ла Ма ри ја на Ни ко лић)
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БО ЛИ ВИ ЈАЦ СА ИЗ ЛА ЗОМ НА МО РЕ

Ка да не ки Бо ли ви јац стиг не до мо ра, чак и ако је пут ве о ма да лек, увек је реч о 
бел цу, ни ка да о Ин ди јан цу. Ме ђу тим, по сто јао је је дан Ин ди ја нац, ро ђен по крај руд-
ни ка у Ору ру, ко ји је не ким чу дом ус пео да до ђе до мо ра. 

Мо ра да је био драг и на о чит де чак, чим га је да ма из Ла Па са (ко ја је про ла зи ла 
Ору ром, а при па да ла је имућ ној по ро ди ци), са свим слу чај но при ме ти ла и од ве ла га у 
пре сто ни цу, та мо не где пе де се тих го ди на. Про ме нио је име у Гу ал бер то Ани се то Мо-
ра лес, на у чио је да чи та и да слу жи. То ли ко је то до бро ра дио да су га ње го ве га зде 
во ди ле са со бом ка да би пу то ва ли у Евро пу, не са мо да би му про ши ри ли ви ди ке, већ 
и да би им по ма гао око кућ них по сло ва. 

Та ко је де чак (ко ји та да већ бе ше на пу нио пет на ест го ди на) био у мо гућ но сти да 
чу ва у се ћа њу сли ке мо ра: од зе ле не то пли не Ме ди те ра на до за ле ђе них бал тич ких 
за ли ва. Ка да су се по сле го ди ну да на ње го ви хра ни те љи вра ти ли, Гу ал бер то Ани се то 
их је за мо лио да га пу сте да от пу ту је у сво је се ло ка ко би ви део сво ју по ро ди цу. 

Та мо, у свом искон ском си ро ма штву, у скром ном и ого ље ном ку ћер ку, пред не мим 
по гле дом и у по сто ја ној ти ши ни сво је по ро ди це, пут ник је ду го и де таљ но при по ве дао 
о ли ти ца ма, та ла си ма, дел фи ни ма, бро до гра ди ли шти ма, пли ма ма и осе ка ма, ле те ћим 
ри ба ма, тан ке ри ма, до ко ви ма, тре пе ра вим све ти о ни ци ма, ај ку ла ма, га ле бо ви ма и 
огром ним пре ко о ке ан ским бро до ви ма.

Ме ђу тим, јед не но ћи је остао без успо ме на и за ћу тао. Ипак, ње го ви нај бли жи ни су 
пре ста ли да се на да ју и на ста ви ли су да га по сма тра ју, оку пље ни око ње га на зе мља-
ном тлу, обра за утр ну лих од ко ке. Из стра жњег де ла про сто ри је до пи рао је де дин глас, 
још увек не у мо љив, упр кос ње го вим из му че ним плу ћи ма: „И, шта си још до жи вео?“

Гу ал бер то Ани се то је осе ћао да не сме да их раз о ча ра. Знао је из ис ку ства да је 
но стал ги ја за мо рем бес крај на. И та да, тек та да, по чео је да им при ча о си ре на ма.

(Са шпан ског пре ве ла Ања Гар ди но вач ки)

ЧО ВЈЕК КО ЈИ ЈЕ НА У ЧИО ДА ЛА ЈЕ

Исти на је да су то би ле го ди не на пор ног и праг ма тич ног уче ња, пу не успо на и падо-
ва због ко јих го то во да је од у стао. Али на кра ју је по би је ди ла упор ност и Рај мун до је 
на у чио да ла је. Не да ими ти ра ла ја ње, ка ко то че сто чи не не ки пра ви или уми шље ни 
ко ми ча ри, већ за и ста да ла је. Шта га је на гна ло да то на у чи? Пред сво јим при ја те љи ма 
је кри ти ко вао се бе кроз ху мор: „Ја за пра во ла јем да не бих пла као.“ Ме ђу тим, нај бит-
ни ји раз лог за то би ла је ње го ва љу бав, ско ро по бо жна, пре ма пси ма, сво јој бра ћи. А 
љу бав је ко му ни ка ци ја.

Ка ко во ље ти без ко му ни ци ра ња? 
За Рај мун да је био ве ли ки дан ка да је ње го во ла ја ње по ста ло нај зад ра зу мљи во за 

Леа, ње го вог бра та пса, а (што је би ло још нео бич ни је) и он је ра зу мио Ле ов ла веж. Од 
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тог да на Рај мун до и Лео би се, по оби ча ју, опру жи ли то ком за ла ска сун ца ис под сје ни це 
и раз гла ба ли о оп штим те ма ма. Упр кос сво јој љу ба ви пре ма бра ћи пси ма, Рај мун до 
ни кад ни је мо гао да за ми сли да је Лео имао та ко му дар по глед на сви јет. 

Нај зад, јед ног по по дне ва се охра брио да га упи та у не ко ли ко про стих ла ве жа: „Реци 
ми са свим отво ре но, Лео, шта ми слиш о на чи ну на ко ји ла јем?“ Ле ов од го вор је био при-
лич но кра так и искрен: „Ре као бих да је ве о ма до бар, али тре ба ло би га по бољ ша ти. 
Ка да ла јеш, још увек се при мје ћу је људ ски ак це нат.“ 

(Са шпан ског пре ве ла Си мо на Пе ро вић)

ДРУ ГО ЈА

Ра ди ло се о јед ном обич ном мом ку: пан та ло не су му на ко ле ни ма би ле по де ра не, 
чи тао је стри по ве, пра вио је бу ку за вре ме је ла, чач као је нос, хр као за вре ме по по-
днев не дрем ке, звао се Ар ман до Ко ри јен те2 у све му осим у јед ној ства ри: имао је 
Дру го Ја.

Дру го Ја је но си ло из ве сну по е зи ју у по гле ду, за љу бљи ва ло се у глу ми це, опре зно 
је ла га ло, у пред ве чер је би по ста ја ло емо тив но. Тог мом ка је ве о ма бри ну ло ње го во 
Дру го Ја и због ње га је осе ћао не ла го ду пред сво јим при ја те љи ма. С дру ге стра не, 
Дру го Ја је би ло сет но и због то га Ар ман до ни је мо гао да бу де оно ли ко прост ко ли ко 
је же лео.

Јед ног по по дне ва, Ар ман до је умо ран до шао ку ћи с по сла, ски нуо ци пе ле, по ла ко 
раз мр дао пр сте на но га ма и укљу чио ра дио. На ра ди ју су пу шта ли Мо цар та, али мо мак 
је за спао. Ка да се про бу дио, Дру го Ја је не у те шно пла ка ло. У пр ви мах мо мак ни је знао 
шта да учи ни, али по сле се са брао и уред но из вре ђао Дру го Ја. Оно му не ре че ни шта, 
али сле де ћег да на се уби ло.

Смрт Дру гог Ја је у по чет ку био јак уда рац за јад ног Ар ман да, али је за тим по ми-
слио да од са да мо же да бу де не из мер но прост. Та по ми сао га је охра бри ла.

По сле са мо пет да на жа ло сти, иза шао је на ули цу у на ме ри да при ка же сви ма сво ју 
но ву и це ло ви ту про сто ту. Из да љи не је ви део да се при бли жа ва ју ње го ви при ја те љи. 
То га је ис пу ни ло сре ћом и истог тре на је пра снуо у смех.

Ме ђу тим, ка да су про шли по ред ње га, ни су осе ти ли ње го во при су ство. Да зло буде 
ве ће, мо мак је ус пео да чу је њи хо ве ко мен та ре: „Ја дан Ар ман до. А чо век би по ми слио 
да је из гле дао та ко сна жно и здра во.“

Мом ку ни је пре о ста ло ни шта дру го не го да пре ста не да се сме је, а у исто вре ме је 
у гру ди ма осе тио гу ше ње ко је је до ста ли чи ло на но стал ги ју. Ипак, ни је мо гао да осе-
ти пра ву се ту, јер је сву се ту од не ло Дру го Ја.

(Са шпан ског пре ве ла Ања Ми тић)

2 Ко ри јен те у пре во ду зна чи „обич ни“ (Прим. прев.)
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ЉУ БАВ НИ ЧИН АН ЂЕ ЛА

Јед на од ин фор ма ци ја ко је, на ве ли ку жа лост, не до ста ју му шкар ци ма и же на ма 
свих епо ха, ве зу је се за љу бав ни чин ан ђе ла. Чи ње ни ца, ни кад по твр ђе на, да ан ђе ли 
не во де љу бав, мо жда зна чи да је не во де на исти на чин као и смрт ни ци.

Дру га вер зи ја, та ко ђе не по твр ђе на али ве ро до стој ни ја, го во ри да иа ко ан ђе ли не 
во де љу бав сво јим те ли ма (на про сто сто га што их не ма ју), они то чи не ре чи ма, од но-
сно при клад ним ре чи ма.

Та ко, сва ки пут ка да се Ан ђео и Ан ђе ла срет ну из ме ђу две про зир не ствар но сти, 
по чи њу да се гле да ју, за во де ћи се и ис ку ша ва ју ћи јед но дру го раз ме ном по гле да ко ји 
су, да ка ко, ан ђе о ски.

И та ко Ан ђео, да би за по чео чин, ка же: „Се ме“, Ан ђе ла, да би уз вра ти ла, од го во ри: 
„Бра зда.“ Он ка же: „Ла ви на“, а она не жно из го во ри: „Ам бис.“

Ре чи се сме њу ју вр то гла во као ме те о ри или не жно као па ху ље.
Ан ђео ка же: „Др во.“ А Ан ђе ла: „Пе ћи на.“
По крај њих за ле пе ћу кри ли ма Ан ђео чу вар, до сто јан ствен и тих, и Ан ђео смр ти, 

за стра шу ју ћи удо вац. Али љу бав ном па ру то не сме та, они на ста вља ју да сри чу сво ју 
љу бав.

Он ре че: „Из вор.“ А она: „Слив.“
Сло го ви се ту и та мо ута па ју у ро су, из ме ђу сне жних кри ста ла, док ва зду хом струје 

и њи хо ве на де.
Ан ђео ка же: „Мач“, а Ан ђе ла ве се ло од вра ти: „Ра на.“ Он ка же: „Звон це“, а она: „Уз бу на.“
И у од ре ђе ном тре нут ку из ван зе маљ ског ор га зма, ци рус и ку му лус, стра ту си и ним-

бу си, по дрх та ва ју, ле пр ша ју, екс пло ди ра ју, док љу бав ан ђе ла по пут ки ше за си па свет.

(Са шпан ског пре ве ла Лен ка За бр дац)

БЕ А ТРИС, ПО ЛУ ЦИ ЈА

Tетак Ро лан до је pекао да овај је град по стао не сно сан због по лу ци је ко ја у ње му 
по сто ји. Ни сам ни шта ре кла да не ис пад нем ма га рац, али из це ле ре че ни це је ди но 
сам раз у ме ла реч град. Ка сни је сам тра жи ла у реч ни ку реч не сно сан и не ма је. У не де-
љу, кад сам по се ти ла ба бу и пи та ла је шта је Ро лан до хтео да ка же реч ју не сно сан, она 
се сме ја ла и ле по ми об ја сни ла да је хтео да ка же не под но шљив. Са да сам већ бо ље 
раз у ме ла зна че ње, јер Гра си је ла, то јест мо ја мај ка, ре кла ми је ту реч не ко ли ко пу та 
или бо ље ре че но го во ри ми је ско ро сва ки дан, мо лим те Бе а трис, мо лим те, по не кад 
си ствар но не под но шљи ва. Шта ви ше, упо тре би ла је ту реч те исте не де ље по сле под-
не, до ду ше по но ви ла ју је три пу та, мо лим те, мо лим те, мо лим те, Бе а трис, по не кад 
си ствар но не под но шљи ва, а ја сам опу ште но од вра ти ла, хте ла си да ка жеш да сам 
не сно сна, и то јој је би ло сме шно, иа ко не пре ви ше, али ми је при зна ла да је сте и то 
је би ло ва жно. Дру га реч, по лу ци ја, би ла је мно го те жа. А њу сам про на шла у реч ни ку. 
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Ка же, по лу ци ја: ефу зи ја се ме на. Шта је ефу зи ја и шта је се ме. Тра жи ла сам ефу зи ју и 
ка же: из ли ва ње теч но сти. Гле да ла сам и за се ме, и ка же: се ме, зр но, теч ност ко ја слу-
жи за раз мно жа ва ње. Ми слим да то што је ре као те так Ро лан до, у пре во ду зна чи сле-
де ће: овај град је по стао не под но шљив од из ли ва ња се ме на. Ни шта ни сам раз у ме ла, 
и та ко чим сам се ви де ла са сво јом дру га ри цом Ро си том, ис при ча ла сам јој овај озби-
љан про блем ко ји ме му чи, и све што сам на шла у реч ни ку. Тек она ће на то: ја ми слим 
да је се мен сен зу ал на реч, али ни сам си гур на у ње но зна че ње. За тим ми је обе ћа ла да 
ће пи та ти ро ђа ку Сан дру, јер је она ста ри ја, и у шко ли по ха ђа пред мет ко ји се зо ве 
сен зу ал на еду ка ци ја. Ро си та је до шла код ме не у че твр так, сва та јан стве на, до бро знам 
ка ко из гле да ка да са зна не ку тај ну, нос јој се на бо ра, а по што је Гра си је ла би ла код 
ку ће, че ка ла је стр пљи во да она оде у ку хи њу да спре ми по хо ва но ме со, а он да ми је 
ре кла да је от кри ла зна че ње ре чи се мен, и да је то не што што са мо од ра сли му шкар ци 
има ју, не де ча ци, а ја сам јој од го во ри ла да ми још увек не ма мо се мен, а она ће на то, 
не бу ди ма га рац, ни сад ни ни кад, се мен има ју са мо му шкар ци, они ста ри ји, као мој 
или твој отац, де вој чи це не ма ју се мен, и не ће мо га има ти ни ка да бу де мо ба бе, а ја, ех 
ка ко је чуд но, а она, Сан дра је ре кла да сви де ча ци и де вој чи це по ти чу од се ме на, јер 
та теч ност са др жи ће ли је ко ји се зо ву спер ма то зо и ди, и Сан дра је би ла за до вољ на јер на 
ча су је на у чи ла да спер ма то зо ид се пи ше са „з“. Ка да је Ро си та оти шла ку ћи, на ста ви-
ла сам да раз ми шљам о то ме и чи ни ло ми се да је те так Ро лан до ваљ да хтео да ка же 
да је град по стао не под но шљив због то ли ких спер ма то зо и да (са „з“) ко ји по сто је. И 
та ко сам опет оти шла код де де, јер он ме увек раз у ме и по ма же ми, ма да не пре те ра-
но, и ка да сам му ис при ча ла то што ми је Ро лан до ре као и пи та ла га да ли је исти на да 
је град по стао не сно сан због по сто ја ња то ли ких спер ма то зо и да, де да је по чео то ли ко 
да се сме је да се ско ро за це нио, мо ра ла сам да му дам ча шу во де, а ја сам по цр ве не ла 
и упла ши ла сам се да ће се угу ши ти, и да ће ме оста ви ти у те шкој си ту а ци ји. Сре ћом, 
бр зо се сми рио и ка да је већ мо гао да го во ри ре као ми је, из ме ђу ка шља ња, да је то 
што је те так Ро лан до хтео да ми ка же ве за но за за га ђе ност ат мос фе ре. Осе ћа ла сам 
се још ви ше по сти ђе но, али у на став ку ми је об ја снио да је ат мос фе ра ва здух и да у 
овом гра ду има пре ви ше фа бри ка и ау то мо би ла, чи ји дим пр ља ва здух, то јест ат мос фе-
ру и то је та про кле та по лу ци ја, а не се мен, као што је пи са ло у реч ни ку, и не би тре-
ба ло то да уди ше мо, али по што ће мо умре ти ако не ди ше мо, не ма мо дру гог из бо ра 
не го да уди ше мо сву ту пр љав шти ну. Он да сам ре кла де ди да ми је сад ја сно за што је 
мој отац имао про зор чић та мо где је био за тво ре ник, раз лог је то што на та мо не ма 
пу но фа бри ка, ни ау то мо би ла, јер је род би на по ли тич ких за тво ре ни ка си ро ма шна и 
не ма ју ко ла. Де да је ре као да је то тач но и да сам са свим у пра ву, и да у све му мо ра мо 
на ћи до бру стра ну. За тим сам га сна жно по љу би ла, а ње го ва бра да ме је боц ка ла ви ше 
не го икад. По шла сам да про на ђем Ро си ту, а по што је код ку ће би ла ње на мај ка, ко ја 
се зо ве Асун си он, исто као и глав ни град Па ра гва ја, нас две смо стр пљи во са че ка ле 
да она иза ђе да за ли је цве ће, да бих ја та да, ја ко та јан стве но, ре кла да је ро ђа ка Сан-
дра још ве ћи ма га рац од нас две, јер сам ко нач но све са зна ла, и исти на је да не по ти-
че мо од се ме на, не го од ат мос фе ре.

(Са шпан ског пре ве ла Бе а трикс Ку ти)
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БЕ А ТРИС, ЈЕД НА ВЕ ЛИ КА РЕЧ

Сло бо да је јед на ве ли ка реч. На при мер, ка да се за вр ше ча со ви, ка же се да је не ко 
на сло бо ди. Док тра је та сло бо да не ко се ше та, игра се, не ма раз ло га да учи. Ка же се 
да је јед на зе мља сло бод на ка да би ло ко ја же на или му шка рац мо гу да ра де шта год 
по же ле. Али чак и сло бод не зе мље стро го за бра њу ју не ке ства ри. Уби ство на при мер. 
Ипак, ко мар ци и бу ба шва бе се мо гу уби ја ти, као и кра ве да би се од њих пра вио биф-
тек. На при мер, за бра ње но је кра сти, иа ко ни је стра шно за др жа ти ку сур ка да ме Гра-
си је ла, мо ја ма ма, по ша ље да не што ку пим. За бра ње но је, на при мер, за ка сни ти у 
шко лу, иа ко би у том слу ча ју тре ба ло на пи са ти пи сам це, бо ље ре че но Гра си је ла би 
тре ба ло да га на пи ше, прав да ју ћи мо је за ка шње ње. Та ко ка же учи те љи ца: прав да ју ћи. 

Сло бо да мо же зна чи ти мно го то га. На при мер, ако не ко ни је у за тво ру, ка же се да 
је на сло бо ди. Али мој та та је у за тво ру, а упр кос то ме на ла зи се у Сло бо ди, јер се та ко 
зо ве за твор где је сме штен већ ду го го ди на. То мој стриц Ро лан до на зи ва сар ка змом. 
Јед ног да на ис при ча ла сам сво јој дру га ри ци Ан хе ли ки да се за твор у ко ме се на ла зи 
мој та та зо ве Сло бо да и да је мој стриц Ро лан до ре као да је то сар ка зам, а њој се та 
реч то ли ко сви де ла да је та ко на зва ла ма ле ног пса ко јег јој је по кло нио кум. Мој та та 
је за тво ре ник, али не за то што је не ко га убио или по крао, ни ти за то што је за ка снио у 
шко лу. Гра си је ла ка же да је мој та та у Сло бо ди, од но сно да је за тво ре ник, због сво јих 
иде ја. Чи ни се да је мој та та био по знат по сво јим иде ја ма. Не ка да и ја имам сво је иде-
је, али још увек ни сам по зна та. За то и ни сам у Сло бо ди, од но сно ни сам за тво ре ни ца. 

Ка да бих ја би ла у за тво ру, во ле ла бих да и мо је две лут ке, То ти и Мо ни ка, та ко ђе 
бу ду по ли тич ке за тво ре ни це. Во лим да за спим гр ле ћи бар То ти, Мо ни ку не то ли ко јер 
је стра шно мр зо вољ на. Ја њу ни ка да не ту чем, по нај ви ше ка ко бих да ла до бар при мер 
Гра си је ли. 

Рет ко ка да ме је ту кла, али кад год то ура ди по же лим да имам баш мно го сло бо де. 
Ка да ме ту че или гр ди зо вем је Она, за то што се њој не сви ђа да је та ко зо вем. Ја сно 
је да мо рам да бу дем скроз ша ша ва ка ко бих је зва ла Она. Ако, на при мер, до ђе мој 
де да и пи та ме Где ти је мај ка и ја му од го во рим Она је у ку хи њи, већ сви зна ју да сам 
по ша ша ви ла јер ка да ни сам ка жем са мо Гра си је ла је у ку хи њи. Де да увек ка же да сам 
ис па ла нај ша ша ви ја у по ро ди ци и ја та да бу дем вр ло срећ на. Ни Гра си је ли се не сви ђа 
пре ви ше да је зо вем Гра си је ла, али ја је та ко зо вем јер је то јед но вр ло ле по име. Са мо 
ка да је мно го во лим, ка да је обо жа вам, љу бим и сте жем и она ми ка же Јој ма ле на, 
не мој ме та ко сте за ти, та да је зо вем ма ма или ма ми ца; та да Гра си је ла бу де га ну та и 
по ста не вр ло не жна, ма зи ме по ко си, а то не би ра ди ла ни ти би све би ло та ко ле по 
ка да бих је зва ла ма ма или ма ми ца за сва ку сит ни цу. 

Да кле сло бо да је јед на ве ли ка реч. Гра си је ла ка же да ни је ни ка ква сра мо та би ти 
по ли тич ки за тво ре ник као мој та та. Да би се ти ме ско ро па тре ба ло по но си ти. За што 
ско ро? Или је по нос или сра мо та. Да ли би се њој сви де ло ка да бих ја ре кла да је то 
ско ро па сра мо та? Ја сам по но сна, а не ско ро па по но сна, на свог та ту јер је имао мно ге 
иде је, то ли ке и та кве да су га због њих за тво ри ли. Ве ру јем да ће са да мој та та на ста-
ви ти да до би ја иде је, али је ско ро па си гур но да их ни ко ме не ће ре ћи, јер ако их ка же, 
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ка да иза ђе из Сло бо де да би жи вео на сло бо ди, мо гли би га опет стр па ти у Сло бо ду. 
Ви ди те ли ка ко је ве ли ка?

(Са шпан ског пре ве ла Ан ге ли на По по вић)

ВА ТРО ГА СЦИ

Осим што је имао од ли чан осе ћај за пред ви ђа ње, Оле га рио је од у век био по но сан 
на ту сво ју моћ. По не ка да би се на тре ну так за ми слио, а за тим би ре као: „Су тра ће 
па да ти ки ша.“ И ствар но је па да ла ки ша. Дру ги пут би се по че шао по вра ту и на ја вио: 
„У уто рак ће на ло тоу би ти из ву чен број 57.“ И у уто рак је ствар но из ву чен број 57. 
При ја те љи су му се не из мер но ди ви ли. 

Не ки од њих се се ћа ју ње го вог нај ве ћег по гот ка. Ше та ли су се с њим ис пред уни-
вер зи те та, ка да је ју тар њи ва здух из не на да за па ра ло за ви ја ње си ре не и јур ња ва ва-
тро га сних ко ла. Оле га рио се го то во не при мет но на сме ши и ре че: „Мо гу ће је да се 
мо ја ку ћа за па ли ла.“

По зва ли су так си и на ло жи ли во за чу да па жљи во пра ти ва тро га сце. За пу ти ли су 
се Ули цом Ри ве ра и Оле га рио ре че: „Го то во је си гур но да мо ја ку ћа го ри.“ Ње го ви 
при ја те љи су га окру жи ли, из по што ва ња, при јат ном ти ши ном. 

Ва тро га сци су на ста ви ли Ули цом Пе ре и ра, а нер во за је до сти гла вр ху нац. Ка да су 
скре ну ли у ули цу у ко јој је жи вео Оле га рио, ње го ви при ја те љи су се ска ме ни ли од 
иш че ки ва ња. На по кон, ис пред Оле га ри о ве ку ће, ко ја је би ла у пла ме ну, ва тро га сно 
во зи ло се за у ста ви ло, а ва тро га сци су мир но и бр зо за по че ли при пре ме. По не кад би 
са про зо ра гор њег спра та про ле те ла по ко ја иве ри ца кроз ва здух.

Са свим сми рен Оле га рио је иза шао из так си ја. По пра вио је кра ва ту, а за тим, по-
ста вив ши се као скром ни по бед ник, при пре мио се да при ми че стит ке и за гр ља је 
сво јих до брих при ја те ља. 

(Са шпан ског пре ве ла Алек сан дра Бог да нов)

ЛИН ГВИ СТИ

На кон за вр шних ова ци ја ко је су озна чи ле крај пле нар ног пре да ва ња на на ци о нал-
ном кон гре су лин гви сти ке и слич них на у ка, ле па сте но граф ки ња по ку пи ла је сво је 
олов ке и па пи ре и упу ти ла се ка из ла зу, про кр чив ши пут ме ђу сто ти ну лин гви ста, 
фи ло ло га, ено ло га, кри ти ча ра струк ту ра ли ста и де кон струк ци о ни ста, свих оних ко ји 
су пра ти ли ње но гра ци о зно кре та ње уз ди вље ње ко је је би ло на иви ци гло се ма ти ке. 
Од јед ном, раз не на ци о нал не твор бе ре чи по при ми ле су фо нет ску ва лид ност: ка ква 
син таг ма, ка ква по ли се ми ја, ка кав је зич ки знак, ка ква ди ја хро ни ја, ка кав цен тар це-
те ро рум, ка кав зун ген спит зе, ка ква мор фе ма! Ле па сте но граф ки ња па ра ди ра ла је 



не у стра ши во и гор до у тој фо нет ској џун гли. Је ди но се мо гла ви де ти ка ко се осме ху је, 
по ла ска на, и мо жда ра њи ва, ка да јој је мла ди чи нов ник, пре не го што ће јој отво ри ти 
вра та, про мр мљао ско ро у ухо: „Ле по ти це!“

(Са шпан ског пре ве ла Ма ја Ми ја и ло вић)

ДРА ГО МИ ЈЕ

Сре ли су се за шан ком у ба ру, сва ки ис пред сво је кри гле пи ва, и пр во по че ли да 
при ча ју, као што је и нор мал но, о вре ме ну и кри зи; он да о ра зним те ма ма ко је ни су 
увек сми сле но по ве за не. Из гле да да је мр ша ви био пи сац, а дру ги не ки оби чан чо век. 
Ка ко ни је са си гур но шћу знао да ли је мр шав ко књи жев ник, не ки чо век је по чео да 
хва ли по ло жај умет ни ка, на зи ва ју ћи га јед но став но при ви ле ги јом уме ћа пи са ња. 

Не мој те би ти си гур ни да је пи са ње та ко сјај но – ре че мр шав ко – пи сци та ко ђе има-
ју тре нут ке ду бо ке бес по моћ но сти у ко јој до ла зе до за кључ ка да је све што су на пи-
са ли сме ће; ве ро ват но ни су у пра ву, али по не кад ве ру ју да је та ко. До вољ но је да вам 
ка жем да сам, не та ко дав но, об је ди нио сва сво ја нео бја вље на де ла, што је био по сао 
од не ко ли ко го ди на, а по том сам на звао свог нај бо љег при ја те ља и ре као му: Ви ди, 
ово ни шта не вре ди, али ћеш раз у ме ти да је за ме не пре ви ше бол но да уни штим сво-
ја де ла, па те мо лим да ми учи ниш услу гу: спа ли их, за ку ни ми се да ћеш их спа ли ти, и 
обе ћао ми је да хо ће. 

До тич ни чо век је био им пре си о ни ран тим са мо кри тич ним ге стом, али ни је се усу-
дио да пру жи ни ка кав ко мен тар. Не ко вре ме су ћу та ли, а он да се по че шао по вра ту и 
пре вр нуо кри глу пи ва. 

Слу шај те, го спо ди не – ре че не треп нув ши – већ ду го раз го ва ра мо, а чак се ни смо 
ни пред ста ви ли, мо је име је Ер не сто Ча вес, тр го вач ки пут ник, ре че и пру жи му ру ку.

Дра го ми је – ре че дру ги, сти ска ју ћи га са сво јим ко шча тим пр сти ма, Франц Каф ка, 
ва ма на услу зи. 

(Са шпан ског пре ве ла Ја на Ста јић)

ЛА СА РО

Из ве сни Ла са ро Ве лес уста де из гро ба, ски де по ла ко сво ју пла шта ни цу, на пу сти 
гро бље и за пу ти се у прав цу сво је ку ће. По чев ши да га пре по зна ју, ком ши је су при ла-
зи ле да га за гр ле, да ва ли су му оде ћу ка ко би по крио го ло ти њу, че сти та ли му и тап-
ша ли га по ко шча тим ле ђи ма. 

Ме ђу тим, ка ко се глас ши рио, до чек је био све ма ње при ја тан. Не ки чо век, ко ји је 
за у зео ње го во ме сто у фи ли ја ли по ште, оштро га је пре ко рио: „Твој по вра так ме не 
ра ду је. Тра жи ћеш на зад свој по сао и мо жда ће ти га вра ти ти. Да кле, ја ћу оста ти на 
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ули ци. Не за бо ра ви да код ку ће имам пе то ро уста да на хра ним. Ви ше бих во лео да 
одеш.“

Удо ви ца Ла за ра Ве ле са, ко ја се на кон од ре ђе ног вре ме на пре у да ла, пре ко ри га: 
„И, шта сад? Мо жда же лиш да ме осу де због би га ми је? Ако же лиш да бу дем срећ на, 
не ста ни из мог жи во та, мо лим те.“

Ње гов ро ђак, ко ји је у то вре ме на сле дио ње го ве че ти ри кра ве и шест ова ца, при-
го во рио му је љу ти то: „Не оче ку јеш ваљ да да ти вра тим оно што је са да за кон ски 
мо је? Од ла зи, ста ри, и пре ста ни да нас уз не ми ра ваш.“

Ла са ро Ве лес од лу чи да не по ђе да ље. Шта ви ше, по че да се уда ља ва, и вра ћа ју ћи 
се истим пу тем ко јим је и до шао, по че да ски да оде ћу ко ју су му на по чет ку да ли. 

На по кон, је дан ста ри при ја тељ, ко ји га је пре по знао и ко ји му ни шта ни је за ме рио 
(мо жда јер ни шта ни је ни имао), при бли жи се и упи та га: „И, сад? Ку да ћеш?“ А Ла са ро 
Ве лес му од го во ри: „Да про на ђем сво ју пла шта ни цу.“

(Са шпан ског пре ве ла Та ма ра Ко са но вић)
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