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КЕЈП КА НА ВЕ РАЛ
За Клер Д. 

Жи вот пи сца под сти че иде ју да су  
по раз и не сре ћа по год ни за умјет ност.

Брет Ис тон Елис 

На пи са ти В. По че ти ода тле. Са мо њен ини ци јал. Да би се са чу вао њен иден ти тет и 
да је не би из дао. Да је ни ко не мо же пре по зна ти и ни нај ма ње јој на у ди ти или кри шом 
јој се сми ја ти, или је јед но став но по при је ко гле да ти. Тво јом гре шком от кри ти јој ли це, 
јед ног да на, ту жних очи ју, скру ше них очи ју, очи ју ано ним ног пи сма или ка зне не екс-
пе ди ци је. Од већ има та квих очи ју без ли ца, сву да, стал но, све ви ше и ви ше, ко је бу де 
же љу да их ис ко па мо, ја ко гу ра ју ћи за тег ну те пал че ве у оч не ду пље. У те би иза зи ва ју 
же љу да их ис ко паш. Сво јим пал че ви ма. Не по чи њи да ге не ра ли зу јеш. Не под ле жи тој 
јад ној ма ни ји ко је већ до вољ но има и на ули ци и у књи га ма. На пи са ти В. Са мо то ве-
ли ко по чет но В и са мо то. Умје сто. Да би се та ко ђе ре кло да је ри јеч о њој и ни о ко ме 
дру гом. Да се она мо же са ма пре по зна ти и да зна да је не ми је шаш ни са јед ном дру гом, 
а на ро чи то не са не ким фик тив ним ли ком. Уко ли ко она икад бу де чи та ла ове ре до ве. 
Ни шта ни је ма ње из вје сно. Гдје је она са да? Баш у овом тре нут ку? Пој ма не маш. Ма ло 
те и бри га, ако ће мо пра во. Ра ди је би да не знаш, ако си искрен. Про шла при ча. Оста-
вље на иза. Не то ли ко да ле ко иза, али ипак. При ча за ро бље на у вре ме ну, и та ко је 
до бро. При ча ко ја сва ка ко ра ни је ни је ис при ча на. Ни ко ме. Ни пи сме но ни усме но. 
Мо жда из стра ха да се ри је чи ма не из бри ше из сје ћа ња. Мо гу ће. Већ ти се то де си ло. 
Украт ко, да се не из бри ше, јер ри је чи су гу ми це. Тре ба зна ти. Мо жда из тог стра ха. Или 
из не ког дру гог. Или пак страх не ма ве зе с тим. Ме ђу тим, овај вид прет по став ки од вео 
би те пре да ле ко. За два, три не у ро на одав де. И из гу био би нит. Нит ри је чи. Од већ је 
те шко др жа ти се кур са. По овом вје тру ко ји ду ва. Спри је да и по за ди. Без пре стан ка. 
Тај дру штве ни вје тар или ка ко би смо већ на зва ли ту си лу ко ја ба ца би ћа на бок. По 
стра ни њи хо вог пу та. Оба ра их на гло, или пак ве о ма спо ро, ње жним по те зи ма чет ки-
це, по пут им пре си о ни ста, а да они то га ско ро ни су ни свје сни. На кра ју се на ђу при-
ко ва ни за тло. Спљо ште ни као па ла чин ке. При је не го их тај вје тар ко ји ни је њи хов 
од не се, и не из о став но уда љи од њих са мих. Ви ди мо их у ва зду ху на трен уз не ми ре не, 
ка ко се обје ше њач ки сми ју, по не кад бла же ног осми је ха, као да су срећ ни што су осло-
бо ђе ни сво је суд би не, што је ра зу мљи во. По том по ста ју са мо јед на си ћу шна џан гри-
за ва и бр бљи ва тач ка на хо ри зон ту. Или цр ни при је те ћи дим као кад уга си мо сви је ћу 
пр сти ма. Шта год то би ло, ни ка да ни ком ни си ис при чао ту при чу. Ни си чак ни по ку шао. 
По ку шај овог пу та. Ма кар то би ло са мо да би се би пра вио дру штво. За ка чи се за не што 
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за шта мо жеш да ка жеш да је из вје сно. Да је мо гу ће од у при је ти се вје тру. Не го во риш: 
не и одр жа ва ти то пло ту. То би већ би ло пре тје ра но. 

Из истих раз ло га не от кри ва ти ни шта што се ње ног фи зич ког из гле да ти че. Упр кос 
за до вољ ству ко је би осје тио да за но сним ри је чи ма ожи виш ов дје и са да, овог тре на, 
ње на уста, и ње ну ко жу и ње не ма ле гру ди, и ње ну ко су и ку ко ве, чак и по не ки ана-
том ски де таљ о ње ним бут ним ми ши ћи ма. Сми је шно ка ко се то га из не на да при сје ћаш, 
тог ана том ског де та ља, о ње ним бу ти на ма. Пот пу но си га за бо ра вио. Осим ако се то 
не зо ве дел то ид ни ми шић. Не знаш ви ше. Уви јек по бр каш. По хот ним ри је чи ма. За бо-
ра вио би да по твр диш ал тер на ти ву. Из ви ни. Ни шта не ре ћи ни о ње ној мла до сти, и 
ње ном обр ну то про пор ци о нал ном со ци јал ном ми љеу. Мо гао би упа сти у не во љу. Не 
за др жа вај се ту. Та ко ђе још ма ње го во ри ти о гра ду у ко јем си је срео. Као да је тај град 
нај ма ње би тан. Као да са ма В. ни је би ла ули це и аве ни је и лу ко ви и све тиљ ке и ау то-
бу ска ста ја ли шта и зло гла сни квар то ви у мра ку. Ба рем те но ћи. У тре нут ку кад ти је 
при шла, узе ла те за ру ку и од ве ла код се бе да ти по вје ри сво ју тај ну. Ни је си гур но да 
би то био слу чај да си је да нас срео. Све се одр жа ва са мо у гу би ци вре ме на. Ру ши се 
у тре нут ку по сли је. Нај че шће се ру ши. По твом ми шље њу. Су де ћи по твом ис ку ству. 
Али ов дје ни је ри јеч о те би. Ри јеч је о В. О но ћи у ко јој ти је от кри ла ро ма неск ну при-
ро ду свог по сто ја ња. Из раз је пом пе зан, али не на ла зиш ни је дан при клад ни ји. 

Кад смо код то га, да ли је па да ла ки ша или је био ју ни или фе бру ар? Не ма ни ка кве 
ве зе. То ни је ни нај ма ње бит но и да нас се то га уоп ште не сје ћаш, та ко да не из бје га вај 
по ен ту том вр стом де та ља. Во лиш по ен ту. Ри јеч и ствар. Не знаш за што. Ми слиш да 
ће се то јед но га да на осви је тли ти. Или јед не но ћи. Не са да. Гдје си стао? У тре нут ку 
ка да те од во ди код се бе. То је то. Ис пред вра та сте ње не згра де. Без пре ци зног сје ћа-
ња о тим вра ти ма. Вра та од згра де. Си гур но има ју кôд. Или не. Обо је сте на тро то а ру. 
Из но ва се љу би те. Ду го. Је зи ци се тра же, про на ла зе, ко тр ља ју, ли жу, уз не ми ру ју, за-
ба да ју, са пљу вач ком, ускла ђе но. Пљу вач ка. Ов дје ста ви ти ри јеч пљу вач ка. Тво је ру ке 
ис под ње ног џем пе ра. На ње ној ко жи. Тај до дир. Све ве ћи и ве ћи. Тво је ру ке у исто 
ври је ме као и ње не усне. На ро чи то ње не усне. Мо раш да се наг неш јер је то ли ко ни ска 
и сит на, и као да је оба ви јаш сви ле ним огр та чем. Огр та чем зло чин ца. Пре ни ска је за 
твој укус. Рас ту жу је те то. Нер ви ра. И не во лиш њен глас. Ни ис пр ва га ни си во лио. 
Пре ви со ко је по ста вљен. Без из ра жа јан. Због че га ти си чи ни да би и њој фа лио. Да не 
го во ри мо о слу ша ли ца ма ко је јој ви се око вра та. Да би шта слу ша ла? Шта да не би 
чу ла? Мо ра да по сто је ства ри ко је се ни њој код те бе не сви ђа ју. Мо жда тво је но здр ве. 
Тво ји кри ви зу би. Тво је руч но за ви је не ци га ре те. Или раз ми шља ка ко си пре стар за 
њу. Два де сет го ди на пре стар. Два де сет пет го ди на. У ду би ни ду ше зна. Из ра чу на ла је. 
Мо жда из но ва по ми сли ла док те љу би. Баш у том тре нут ку. Фи ли гран ски. Као не ки 
де таљ ко ји јој се ма ло га ди, ко јег је по ште ђе на на не ки на чин и на кра ју је раз у вје ра ва. 
Све то исто вре ме но. Не ка ко. Или ми сли не што дру го. За се бе и те бе. Уви јек по сто ји 
не што што не шти ма. У тре нут ку или пак ка сни је у тра ја њу. Сре ћом. Та ко ба рем не 
по лу ди мо пот пу но. Има шан се да др жи мо пра вац. Кад већ има вје тра. Али не тре ба 
ми сли ти на оно што не шти ма. Не ми сли ти. Ка сни је. Су тра. У во зу ко ји ће те вра ти ти у 
Па риз. И она и ти зна те да ћеш су тра от пу то ва ти. Да ћеш на пу сти ти град. Оста вља ју ћи 
је ту. Да се не ћеш уско ро вра ти ти. Осим из ним но. Ваш по љу бац не ма су тра шњи цу. 
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За гр љај без про шло сти, бу дућ но сти, без иче га. По сто ји ис кљу чи во тај за гр љај и са да-
шњост тог за гр ља ја. Ис кљу чи во сре ћа због тог осје ћа ја. Због те илу зи је без од го ва ра-
ју ће утје хе. Укра де не из там ни це. Дра го цје не упра во из тог раз ло га. Јед ном ри јеч ју 
аван ту ра. Тај тре ну так у ко јем жи вот обе ћа ва оно што је не мо гу ће да оства ри. На ро-
чи то не. Знак уз ви ка. 

Ко ра ци на ули ци. Сте жеш је уза се бе да не би знао ни ко ни шта про ла зи по ред вас. 
Овлаш вас окр знув ши. Опет још и вје тар ко ји же ли да се упле те и на мет не и да опо-
ме не на ред. Уви јек вје тар. Овог пу та у ви ду јеф ти ног ис па ре ња. Слат ка сти по вје та рац. 
Од сту пи. Два или три са та при је то га сте се по љу би ли пр ви пут. Би ло је то у јед ном 
ка фи ћу у гра ду. Усред ре че ни це уба цио си да би је ра до по љу био. Бо ље искре но го-
во ри ти. Ре ћи без уз ми ца ња. На ја ви ти бо ју. Ба ци ти кар те на сто. Ски ну ти ма ске. Итд. 
Већ не ко ври је ме си по ку ша вао да спо ме неш ту ре че ни цу у раз го во ру. Да је не хо ти це 
уба циш. А за пра во из под му кло сти. На сми је ши ла се. Што је тач но зна чио тај осми јех? 
Ни сте се од мах по љу би ли. На ста ви ли сте да раз го ва ра те као да се ни шта ни је де си ло. 
И да пи је те. Пи во и ко њак. На ро чи то ти. Ни ка кво пре ци зно сје ћа ње ни о ка фи ћу. Тим 
бо ље. То ће уште дје ти ври је ме. Ко ра ци су се уда љи ли. Уз не ми ре но по ку ша ваш да то 
при мје тиш. Не вољ но. 

Ко би ре као да је не ко ли ко са ти ра ни је ни си ни по зна вао. Ни си чак ни прет по ста-
вљао ње но по сто ја ње. Мо жда ћеш је за шест мје се ци за бо ра ви ти. Не за и ста за бо рави-
ти, али ско ро. Да нас знаш да то ни је та ко. Из но ва, као да је ју че би ло, ви диш тре ну так 
ка да се по ја ви ла пред то бом. Хтје ла је да јој пот пи шеш књи гу. Др жа ла ју је на гру ди ма, 
при је не го што ју је пру жи ла. Пре са ви је них стра ни ца. Од мах си при мје тио ње на уста. 
Ње на чу де сна уста. На чин на ко ји не при мјет но ис ту ра усне док го во ри. И на ко ји их 
за др жи, дрх та ве, у ва зду ху. Тај дрх тај. Еро ти зам тог дрх та ја. Као да мо ли за за ло гај. 
Пи ју че кри шом. Лу до пи ју че. Баш та ри јеч – пи ју ка ти. Тај по крет уса на док из го ва ра ју 
ту ри јеч. То је из ван ње са ме. Не мо же то да спри је чи. Не свје сно. Кла дио би се. За клео 
би се да она не при мје ћу је да је из глад ње ли вра бац отео ње не усне и др жи их као та о це. 
Не пре ста је да чи ни сит не по кре те. Да ша ље на ив не по љуп це та ко да сва ко чу је. Да 
очи ју ка. Све у све му, мно го по хот них ства ри. По твом ми шље њу по хот них. По тво јим 
кри те ри ју ми ма. За до вољ ство да ов дје ожи виш ту ви зи ју. Ту бај ко ви тост ње них уса на 
ко је су, не свје сно, али на о чи глед свих, у се би, уми ра ле од гла ди. Од мах си за ро бљен. 
На е лек три сан. За глу пио. Већ ку ку ри чеш у сво јим ве на ма. Не спо со бан да скре неш 
по глед. Пре тва раш се да слу шаш шта она го во ри о окру глом сто лу на ко јем си упра во 
уче ство вао. Уче ство вао у свој ству пи сца. Без ша ле. По зван као и дру ги ко ји су из гле да 
исто га ква ли те та. Без ша ле. Због то га си у том не по зна том гра ду. То ли ко да одеш и да се 
вра тиш. Ко ли ко да го во риш у ми кро фон, љу ди ма ко ји сје де на пла стич ним сто ли ца ма 
на рас кла па ње, о па те тич ном у са вре ме ној фран цу ској књи жев но сти. Осим уко ли ко 
ни је ри јеч о ци ни зму те епо хе. Јед но не иде без дру гог. Јед но иде с дру гим. За јед но 
чи не пар. Ко ли ко год на из глед би ло су прот но. Ша лиш се. За ба вљаш се. Из ми шљаш. 
Јер те ма тог окру глог сто ла ни ка ко ни је би ла не при клад на. Ко би то вје ро вао? У вре-
ме ну ко је про ла зи. Ако се то на зи ва про ла зно шћу. Па ипак си при хва тио да уче ству јеш. 
Као што сва ки пут при хва таш та кве по зи ве из на де и ис кљу чи во из на де да ће се не што 
де си ти, би ло шта, не ки су срет, али не ну жно. Но, ра ди је не ки су срет. Под усло вом да 
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ни је ни дру штвен ни ин те ре сан тан. Под усло вом да је бес пла тан и ли чан. Не ка се ври-
је ме по кре не, не ка жи вот ис ко чи из ши на, не ка се обла ци по ми ре. Ма кар и на дје лић 
се кун де. И то бје ше В. У то ку до брог ди је ла но ћи. Ово га пу та је твој са ста нак с њом. С 
ње ним усна ма, да би се упе цао.

Ов дје би тре ба ло има ти бо ји це. Пла ву, цр ве ну, зе ле ну и жу ту. Да, ис при ча ти оно 
што сли је ди у бо ја ма. Да би се на гла си ла про мје на. Пре кид. На зна чи ти да су са да на 
ре ду озбиљ не ства ри. Ве се ле ства ри. Ства ри ко је су ври јед не му ке, иа ко то са мо по 
се би и ни је му ка. Екс пли цит но ни је по треб но. Са мо на го ви је сти ти. Хва ла гра фи ча ру, 
што ра ди што је у ње го вој мо ћи. За тво ри за гра ду. По но во ви диш сте пе ни це ко ји ма те 
је по ве ла за ру ку. Ве ли ке про зо ре у хо лу згра де, по том огром не сте пе ни це, и из мир ске 
мо ти ве до ми нант но цр ве не бо је на те пи ху сте пе ни ца. Уби је ђен си да се ти ком пли ко-
ва ни мо ти ви на зи ва ју из мир ски, ис тра жио си. У сва ком слу ча ју те пих на сте пе ни ца ма 
ко јим се или ри јет ко га зи ло, или је пак ско ро про ми је њен јер је не вје ро ват но ме кан 
под но га ма. Жи во пи сан ис под ви со ких лу сте ра. Бље штав са сво јим са вр ше но одр жа-
ва ним ме син га ним др жа чи ма. Сте пе ни ште ко је сло бод но мо жеш на зва ти бур жо а ским 
а да не ри зи ку јеш пре ви ше са ри је чи ма. Пре ва лио си га пје шке. Сте пе ни цу по сте пе ни-
цу. Пре ска чу ћи сва ку дру гу или тре ћу. Да би сте се до хва ти ли. Да би сте се по љу би ли. 
Игра ли жив ци ма и одје ћом. Ње ним на ро чи то. Ов дје иде ри јеч уз бу ђе ње. По зна та 
му зи ка. Не по треб но је од ње пра ви ти фа му. Све док не до ђе те до ње ног спра та. Не што 
се ту де ша ва. Не при мјет но, али осјет но. Про ла зно, али до дир љи во. У тре нут ку ка да 
ста вља кључ у бра ву. Од јед ном те гле да упор но. По гле дом под јед на ко те шким и неја-
сним. Озбиљ ним. Ско ро ру жним. Као да же ли да про вје ри не што у ве зи с то бом. Да те 
обје ло да ни. А да ни је ри јеч о да ну. При је о тај ни. Осје ћај опа сно сти. Тај осје ћај у том 
тре нут ку. У те би и око те бе. Не ка жеш при јет ња већ опа сност. Ни јан са у зна че њу. Не ка 
ра зу ми је ко мо же. Ни је да она окли је ва док отва ра вра та. Ни је то. Ри јеч је о не че му 
дру гом. Ин тим ни јем. О од лу ци ко ју упра во до но си. Баш то. Осје ћаш. Ин ту и тив но. Од-
лу ку ко ја те се ти че, а ко ја њу уз не ми ра ва и због ко је јој је по глед густ, што те чи ни нер-
во зним. За то ври је ме, вр хо ви гру ди не пре ста ју да јој се укру ћу ју, да те иза зи ва ју и да 
ла ска ју чи та вом твом би ћу. У че му се са сто ји та од лу ка? Ни си још ни по ста вио то пи-
та ње, а она је већ отво ри ла вра та. Из пре до стро жно сти да не на пра ви ни нај ма њи мо-
гу ћи шум док их отва ра. То ти не про ми че. Ма шеш ру ка ма, али ти она по ка зу је да бу деш 
тих, да не ка жеш ви ше ни ри јеч, и да од са да пре ста неш да се по на шаш као бу да ла. У 
ре ду. По ко ран на ре ђе њу. На при јед за тај на ма и из не на ђе њи ма. Кли маш гла вом. По ко-
ра ваш се. Већ си схва тио да не ко га има у ста ну. Да тре ба па зи ти да се не ко не про бу ди. 
Ка ко мо лим! На рав но да не же лиш да уз бу ниш ма су. На ро чи то ако је ри јеч о ње ним 
ро ди те љи ма. Да, си гур но је ри јеч о ње ним ро ди те љи ма. Мр штиш се у се би. Не до па-
да ти се баш ова си ту а ци ја. Ви ше од баш. Ка ква иде ја, за ве сти цу ри цу! Ипак не до ла зи 
у об зир да са да не ста неш. Под ко јим из го во ром? 

Се кун де су на би је не елек три ци те том док те на вр хо ви ма пр сти ју во ди у стан уто-
нуо у тми ну. Во ди те за ру ку. Ње на ру ка је хлад на и вла жна. Си ћу шна у твом дла ну. 
Пу шташ да те у мрак во ди кроз ход ник, јед ну со бу, још јед ну ве ћу. Од би јаш да се за чу-
диш за што не па ли ни ка кво свје тло. Не од у пи реш се ни че му. При је би се сми јао та квом 
обр ту до га ђа ја. Сми јеш се не гдје у ве на ма. Па зе ћи све ври је ме ку да га зиш. Да се не 
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са пле теш о те пих. Да се не уда риш у фо те љу. Да не пре вр неш лам пу, или ка кав украс. 
Да не пре ки неш смо та но шћу са вр ше ну ти ши ну тре нут ка. Да слу чај но не иза ђеш из 
си ћу шног бли је дог од сја ја ко ји до ла зи с ули це, и про ди ру ћи кроз ве ли ке про зо ре с 
ли је ве стра не на ма хо ве освје тља ва де кор. Ако се то мо же на зва ти освје тља ва њем. У 
сва ком слу ча ју от кри ва чуд ност пред ме та. Њи хо во ноћ но би ти са ње по пут успа ва них 
жи во ти ња. Утва ра спрем них на уз бу ну. Жи вих би ћа ко ја се кри шом по мје ра ју на пе-
ри фе ри ји тво јих ро жња ча. Још би са мо фа ли ло да на га зиш на мач кин реп. Ако има 
мач ке у ку ћи. Из гле да да не. Ни пса. Већ би ти ба лио и њу шио око но гу да га има. Да не 
го во ри мо о ла ја њу. Га дост! Та ми сао по ред свих дру гих. Као и она о про ва ли. Уз бу ђе ње. 
По но во ис ку си ти, раз ми шљаш. За и ста, ми слиш. Да би до кра ја ис ку сио ту емо ци ју 
ко ја рас пр ша ва и про стор и ври је ме док ис пи па ваш не из вје сно. Упи њеш се да про ђеш 
кроз тми ну, као да је ри јеч о по зна тој ме та фо ри. Док ти она ис пу шта ру ку. На ги ње се 
ка те би. Ша пу ће у да ху да се не по мје раш. Њен не пре по зна тљи ви глас у ти ши ни. Као 
крик. Али већ је не ста ла. Као да се оне сви је сти ла. Као да ју је ноћ про гу та ла. Умје сто 
ње, бу кет цви је ћа у твом ви до кру гу. Да, то је бу кет цви је ћа. Ста вљен на на мје штај. 
Пре по зна јеш об лик у тми ни. Из ра ња из сјен ке тач но у тре нут ку у ко јем је В. не ста ла. 
Као ма ги јом је за мје њу ју ћи, и у не мјер љи во крат ком тре ну, имаш ути сак да се В. упра во 
пре о бра зи ла у бу кет цви је ћа. За и ста се упра во у тре ну ока пре о бра зи ла у ста бљи ке 
и ла ти це, у цваст и ли шће, за ди вље на сјен ком на цр ној по за ди ни. У крат ком не мјер љи-
вом тре ну то убје ђе ње за чу ђу је. Не вје ро ват но је и за ди ха но. Ови ди јев ско. При је не го 
што схва тиш да је ри јеч о уо бра зи љи. Удру же ној са оп тич ком вар ком. Ште та. 

У тре нут ку ка да се по но во по ја ви, ли це јој не ли чи ни на шта. Ни на шта те би по зна то. 
Исто вре ме но је глат ко и из бо ра но. Ин тен зив но и на сми ја но. Је два на сми ја но. Ако је 
то уоп ште осми јех. Ба рем оно што успи је ваш да раз лу чиш. Хва та те за ру ку. Сте же је. 
„Же лим не што да вам по ка жем.“ Глас јој је од јед ном про му као. Чуд но ми ран. Ово га 
пу та ни ма ло ша пу тав. Ни ма ло пи скав. Ви ше при гу шен. Тих, али чу јан. Ве о ма тих, али 
ве о ма чу јан. Као да се ви ше не пла ши мра ка. Као да се не пла ши да ће на ру ши ти ти-
ши ну. Да ће не ког про бу ди ти. Ско ро да не ма ви ше те бо ја зни. Сјај но. По ка зу јеш јој да 
се сла жеш. На рав но да се сла жеш. На ро чи то ако је опа сност про шла. Ако је про лаз 
сло бо дан. Хај де да ви ди мо. Из ових сто па. Од мах. Бр зо. У тре ну у ком је си. Не де ша ва 
се сва ки дан да не ко хо ће не што да ти по ка же. Обич но је су прот но. При кри ва ње и 
ли це мјер ство. Ла жне тај не и исти ни те об ма не. Пре ско чи мо. Трен ка сни је пре ла зи те 
праг гдје су вра та бла го од шкри ну та. Вра та од со бе. Си гур но је со ба. Не за ми сли во је 
да мо же не гдје дру го да те од ве де. У рад ну со бу или у оста ву. Очи глед но је со ба. Чи ји 
праг пре ла зиш за њом. Пре ла зиш га бес крај но опре зно. Као што је В. упра во учи ни ла. 
При том баш и не ра зу ми јеш за што. Или пак ра зу ми јеш не ја сно. Јер та со ба ни је ње на. 
То ни је со ба од В. Не ма скло ни шта ко јем си се на дао. Тог же ље ног све ти шта. Не де фи-
ни са но је. Због ве ли ке тми не. Или због гу сти не ћу та ња. Као да се ока ме ни ла. Због 
гу сти не ва зду ха. Пре ви ше су вог. Или пре ви ше вла жног. На пу ње ног у сва ком слу ча ју. 
Та ла си ма. Ис па ре њи ма. Ау ром. При су ством. Од јед ном се штрец неш. Схва таш. У тој 
со би има не ког. То је очи глед но. Не ко спа ва. Ту. Од мах по ред. У сјен ци. Бла ги бо же. 
Ру ком хва таш В. Не на мјер но си је ухва тио за гру ди. Ци је лом ша ком. Упс. Али не сти жеш 
ни шта, јер за ма ње од тре на осје ћаш ње ну ша ку за ли је пље ну пре ко тво јих уса на. Док 
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ти ста ло же но ви че у шу пљи ну уха. „Шшш. То ми је мај ка.“ За те бе, та ре че ни ца од тог 
тре нут ка по ста је не за бо рав на. Под јед на ко као и „Бо же, то је мој муж.“ У пот пу но дру-
гом ре ги стру. 

Да нас се то ме сми јеш. Ме ђу тим, у том тре нут ку на пад па ни ке. У тво јој кр ви. У тво-
јим нер ви ма. Тво јим ми ши ћи ма. Огром на па ни ка. Про ис те кла из твог соп стве ног дје-
тињ ства. Као ожи вје ла. Мо жеш то ре ћи. При зна ти. А у исто ври је ме гла ва са свим хлад на. 
Дух ве о ма ми ран. Иде је ве о ма ја сне. Ми сли са вр ше но лу цид не. Оно ли ко ко ли ко по 
сје ћа њу мо жеш да про су диш. Ка ко би из ба лан си рао на пе ти ин тен зи тет сва ке се кун де 
ко ја про ла зи. Сва ка тра је лу дач ки ду го. Ври је ме се свом те жи ном об ру ши ло на твој 
по ти љак. За ри ва се ду бо ким игла ма под ко жу. Не што слич но то ме. Ђа вол ска не до стат-
ност ри је чи. Њи хо ва не до вољ ност. Или тво ја. По из бо ру. В. се при бли жи ла кре ве ту. 
Ти та ко ђе. Ви ше хо да ју ћи уна тра шке. На дис тан ци. Су вог гр ла. Спре ман на би јег. Су прот-
но то ме В. се осје ћа ве о ма ко мот но. Ка ко ти се чи ни. Као да ју је баш бри га. Док јој 
сва ки по крет од зва ња у про сто ри ји. Пра ви ђа вол ску бу ку. Ка ко ти се чи ни. Бла ги бо же. 
Же лиш да јој вик неш да пре ста не. Дру га ће се про бу ди ти. Си гур но. Не ра диш то. Искре-
но. Не би же лио. Искре но. Све се мо же пре бр зо по ква ри ти. На ши ре флек си има ју 
соп стве ну сви јест, и у тре ну, дух ти об у зи ма сли ка ја сту ка ка ко гу ши же ну не би ли је 
спри је чио да ври шти. Сми ри се. Че га се пла шиш? Су о ча ва ња са чи ме тач но? Ни шта 
озбиљ но се ре ал но не мо же де си ти. Би ће то са мо је дан ру жан тре ну так ко ји тре ба 
про ве сти. Не при ја тан, си гур но. Ну жно бо лан и од вра тан. Иа ко не и не за ни мљив, на 
не ки на чин. Ко ми чан, ако бо ље раз ми слиш. У сва ком слу ча ју ни је крај сви је та. Ни ко 
не уми ре. По ми шљаш. Свом бр зи ном. Док те В. из не на да ву че у мрак. Ли је пи се за те бе. 
Ње на ру ка тра жи тво ју. Пр сти се пре пли ћу. Она дрх ти. Или си то ти. Или њен глас. Њен 
дах ко ји осје ћаш на ли цу. Ша пу ће ти не што што у пр ви мах не ра зу ми јеш. Са мо ра зу-
ми јеш за успа вљи ва ње, стон ди ра ност, не бој се ни че га. Од ми чеш се ма ло. Да би по-
ку шао да ви диш ње но ли це у не ка квој свје тло сти, ко ја до ла зи од отво ре них вра та и 
ма ло-по ма ло осва ја тми ну у со би. Она се сми је ши. Те би се сми је ши. Усне јој дрх те. Очи 
су јој жу те. На иви ци су за. Имаш ути сак да те иза зи ва, а да не знаш на шта. Ка кав је ово 
цир кус?

У кре ве ту же на. Ни је мр тва. На трен си то по ми слио. Да је не ка вр ста мр твач ког 
бде ња. Или се пак ка же по греб ног. У сва ком слу ча ју, ја ви ла ти се та по ми сао. Ко ја ти 
па да на па мет. Про ла зи кроз гла ву. При том те то не уз бу ђу је пре тје ра но. Као да је нај-
го ре и да ље из вје сно. Уви јек при јем чи ви је. От кри ва ло се ов дје као и дру гдје нај ма ње 
зло. По го дан на чин да се за го нет ка раз ри је ши. Да се јеф ти но смр ви. Баш је шик гла гол 
смр ви ти. Не тре ба га по ми је ша ти са гла го лом уни шти ти. То би зна чи ло то, за оне ко је 
ово бли же за ни ма. Не. Же на је за и ста жи ва. Ни ка ко мр тва. Ње но ди са ње се чу је у мра-
ку. Об у зи ма сва тво ја чу ла. Сла бо. Спо ро. Рав но мјер но. По не кад по ср ће. Не ста је. По пут 
бље ска свје ти о ни ка у но ћи. И он да од јед ном поч не да зви жди. Та ко опи пљи во да га 
мо жеш ухва ти ти. По кло пи ти ша ком. Тај ути сак. То оча ја ње, узев ши у об зир си ту а ци ју. 
Док је В. на иви ци кре ве та. На са мој иви ци. Ње на си лу е та не по мич на у мра ку. Ти ха. 
Као усред сре ђе на. Та ри јеч ов дје. Да. Као да се при би ра ис пред тог об ли ка ко ји на слу-
ћу јеш на кре ве ту. Од но сно за ми шљаш ис под пре кри ва ча. Азур но пла вог или ма сли-
на сто зе ле ног пре кри ва ча. Про ште па ног. Та вр ста. При лич но ру жан. Не знаш баш шта 
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да ра диш. Са че кај. Ако се то зо ве че ка њем. Очи раз ро га че не. Уши на чу ље не. Вре ба ју 
нај ма њу бу ку ко ја би мо гла по ти ца ти са кре ве та. Без ијед ног по кре та. Ни нај ма њи треп-
тај. Чак и не ди шеш. Већ и тво ји от ку ца ји ср ца ру ше зи до ве. На кра ју ће је про бу ди ти 
ако на ста ве. Си гур но. Али не. Жи вје ли ли је ко ви за спа ва ње! Ни шта се не де ша ва. Осим 
се кун ди. Као да ври је ме из но ва от ку ца ва. Ма ло-по ма ло ве че рас та че. Пре ста је да ти 
сје ди за вра том. Из вла чи јед ну по јед ну ка заљ ку. По но во до пу шта да зрак про ла зи. Тај 
сми рај. Крат ког је да ха. Јер по ред те бе В. се наг ну ла пре ко сво је мај ке. На гло се наг-
ну ла. Да би је по сма тра ла у мра ку. Пре тра жи ва ла јој је ли це или не знаш већ шта. Да 
би по ми је ша ла свој дах са ње ним. То тра је су лу до ду го. Шта би мо гла да из ми сли? По-
чи ње да ти све га би ва до ста. Да, сад је до вољ но. Дје ти ња сто из мо та ва ње. Док схва таш 
да В. упра во по вла чи цен ти ме тар по цен ти ме тар пре кри ва ча. Цен ти ме тар по цен ти-
ме тар по вла чи пре кри вач да би от кри ла ти је ло сво је мај ке. Ти си ска ме њен. Гле да ју ћи 
је ка ко то ра ди. При бли жа ваш се про тив сво је во ље. Те шко је ура ди ти би ло шта дру го. 

Од тог тре нут ка при ви ђе ња. Ис кљу чи во при ви ђе ња. Исто вре ме но спо ра и ис пре-
ки да на. Као да је ври је ме по че ло да шту ца. Да пре ска че као ла нац на би ци клу. Упра во 
тај ути сак по ква ре ног ме ха ни зма. A po ste ri o ri. Зна ју ћи да си упра во ти тај ко ји је на иви-
ци жи ва ца у том тре ну. Ти си иш ча шен. Ти си пли јен слу ђе но сти. Ну жно. У сва ком слу-
ча ју, при ви ђе ња. При ви ђе ње мај ке од В. У би је лој са тен ској спа ва ћи ци. Ко ја се коп ча 
из ме ђу но гу. Због че га из гле да као огром на сре бр на ри ба у по лу та ми. Ње но де бе ло 
ти је ло. Те шко. Ви ше је без о блич но. Го то во мли та во. За си ће но хе миј ском оба мр ло шћу. 
Бе стид но усну ло у ско ро флу о ре сцент ној ба ри чар ша ва. У чуд ном по ло жа ју. По твом 
ми шље њу не у доб ном. На ле ђи ма. По гну те гла ве. Ко ја се гу би у ја сту ку. Ли је ва ру ка 
са ви је на је у ни воу ра ме на. Пра ви чу дан угао. Мо же да се ви ди там ни жбун ње ног па-
зу ха. Чак и да нас не при клад на ви зи ја ду гач ких ко вр џа. Ра су тих пре ма не ка квом чуд но-
ва том ал ге бар ском пра ви лу. Као да те не ки африч ки врач по сма тра кроз жбун. Ба ца 
чи ни на те бе. Не што та ко злоб но. Иа ко ни кад ни си срео африч ког вра ча. А она ти хо 
хр че. А В.... А ње на ћер ка... Ка ко то ре ћи? А ипак тре ба ре ћи. Ус пје ти то ре ћи. По ку ша ти. 
Ри је чи ма. Јед но став но. Она кве ка кве су. Рас по ре ђу ју ћи их под јед на ко еко но мич но, јер 
је ов дје ри јеч о же ље ном сти лу. То је тра же ни ефе кат. У овом до бу бо га тих ре стрик ци ја. 
Чу па ју ћи ти их из ока. Ка ко мо жеш. Ка ко се де си ло. Да. Док В. по чи ње да ма зи сво ју 
мај ку. Да је екс пли цит но ма зи. Бес ко нач ном не жно шћу. Очај нич ком. Ди вљом. И по том 
све том. И по том сек су ал ном. Све то збр ка но. Ре че но је. Да. То при ви ђе ње. В. ко ја по-
чи ње да зло ста вља сво ју мај ку у мра ку. Да је у ти ши ни си лу је. Ско ро си лу је. Без ика кве 
си ле. По кре ти ма рас трг ну тим од уз бу ђе ња. По кре ти ма би је ле кре де жвр ља по та бли. 
За др жа ва ју ћи дах. Не при мјет но сте њу ћи. По не кад уз дах. Или пак је цај. Мо жда мо ли-
тва. Не би знао ре ћи. Чак и да нас не знаш ре ћи. Док јој ру ка овлаш до ди ру је гру ди. За-
др жа ва се на њи ма. Гра би их. Јед ну па дру гу. Ис под спа ва ћи це. По том сто мак. Бу ти не. 
Ва ги ну. Ру но. По што је за ди гла спа ва ћи цу. От кри ла је ко ли ко је то мо гу ће. А да ње на 
мај ка не од ре а гу је. Не схва ти. Не по мје ри се ни ма кац. Не ис пу сти ни уз дах. Као мр тва. 
А да за пра во ни је. Чак ни ка да В. скли зне прст у ње ну пу ко ти ну. Уба цу је га по што га је 
овла жи ла пљу вач ком. Гу ра га. Ту га и оста вља. Не по мје ра се ви ше. Та лу дост у то ку 
огав ног вре ме на. То све то гр ђе дје вој чи це. Ко је В. не чи ни пр ви пут. То је очи глед но. 
Чи ни ти се то од јед ном очи глед ним. Бо го ви на не бе си ма. В. по чи ње да ди ше убр за но. 
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Кроз нос, све ја че. Све ја че и ја че. Као да свр ша ва у ти ши ни. Ско ро свр ша ва. Ско ро у 
ти ши ни. Тај ока ме ње ни за нос у тми ни. Ти ко ји све му то ме при су ству јеш. Гру ди пре пла-
вље не кр вљу. Об у зет ди вље њем. Не чим по пут ди вље ња. Још го ре од ди вље ња. Мо раш 
то ре ћи. При зна ти. Као и ту пул си ра ју ћу ерек ци ју. Упр кос се би. Из ван свог уда. Ето. У 
не ко ли ко ри је чи. 

По том? Ви ше и не знаш баш до бро. Ви диш вас по но во у ку хи њи. Сје ди те на по ду. 
На пло чи ца ма. Пу ши те ци га ре те. На жу тој свје тло сти аспи ра то ра ко ји је В. укљу чи ла. 
Трен у ко ме се свје тлост вра ћа. Раз ло же но. Не баш за сље пљу ју ћа. При је шкр та. Ско ро 
пр ља ва. Та ко ре ћи ту жна. Али сва ка ко свје тлост. Тај осје ћај у том тре нут ку. Не са кри-
ваш ме та фо ру. Тре ну так ко ји сва ка ко при па да В.-ином ли цу. Ре кло би се је гу ља. Или 
по жар. И ти вје ро ват но не из гле даш ли је по. Та ми сао у про ла зу. Док је слу шаш ка ко 
го во ри о пр вом пу ту. Ти хим гла сом. Мир ним гла сом. Ла ким. Ско ро раз дра га ним. Још 
пи ска ви јим. Или ти се та квим ба рем чи ни. Има от при ли ке шест мје се ци ка ко се то 
де си ло. Јед ног ра ног ју тра. Хтје ла је да про бу ди мај ку да јој пот пи ше не ки до ку мент, 
али то је би ло не мо гу ће због та бле та за спа ва ње и миц по миц, без пред у ми шља ја, 
ви ше ра ди игре, из раз дра же но сти, ку не се, а по том и из ра до зна ло сти, а по том и као 
очи глед ност, не што та ко, на пре чац, и јед ном уве че, мај ка јој је спре ми ла да је де и то 
је би ло сми је шно, све је би ло пре чуд но, и не ду го по том је то по но во по че ла, исти ну 
го во ре ћи, а ура ди ла је то укуп но че ти ри или пет пу та, ра чу на ју ћи и ову ноћ. Ти не знаш 
шта да ка жеш. Не го во риш ни шта. Ра ди је не би ни шта ре као. До вољ но ти је да слу шаш. 
Или да се пра виш да слу шаш. Гла ва ти је пре пу на оно га што она го во ри. И оно га што 
не ка же. Све га што си ви дио. И тог по но ра из ме ђу ри је чи и дје ла. Уви јек тај по нор. 
Ов дје као и сву да. Ри је чи та ко не до ра сле чи ње ни ца ма. Та ко не до ра сле ха о су сви је та. 
Не су че ља ваш се с њи ма. За до во ља ваш се да про ву чеш као па ра ле лу. Не ка жње но. 
На ду ва не су са ме од се бе. Као и обич но не тру диш се да схва тиш шта же ле да ка жу. 
Шта по ку ша ва ју да ка жу. Као ка да је В. на ву кла пре кри вач пре ко ти је ла сво је мај ке. То 
је би ло од мах при је не го што је на пу сти ла со бу. Њен та да шњи по крет. Та ко ње жан. 
Пра ви по крет па жљи ве мај ке пре ма сво ме за спа ло ме дје те ту. Тач но та по ру ка љу ба ви. 
Из ме ђу оста лих. Ми слиш о све му то ме, не гле да ју ћи је. Из бје га ва ју ћи да је по гле даш. 
За гле дан у слу ша ли це ко је јој ви се око вра та као да зна ју не што. По ку ша ва ју ћи да ра-
зу ми јеш. Лу дач ки тра же ћи из лаз. За што ти? За што је те бе иза бра ла? Јер ни ко дру ги 
ни је у оп ти ца ју. Ако јој вје ру јеш. Тај В.-ин по глед у том тре нут ку. То ли ко из не на ђе на 
што уоп ште мо жеш да по ста виш то пи та ње. Као да се из не на да смрт но раз о ча ра ла. 
На иви ци ужа са. Као да си ти тај ко ји је бо го ху лан. Као да си ти од го во ран за ту под ва-
лу с ти је лом ње не мај ке. Од го ва ра ти с кне длом у гр лу: али то је због Ва ше књи ге. Због 
то га о че му пи ше те. Зна те Ви до бро.

(С фран цу ског пре ве ла Дан ка Ива но вић)


