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ФАН ТА ОД РИ БИ ЗЛЕ
Би ла нам је се стра и при ја те љи ца, али још од ка ко смо би ли то тои,1 Ме ри ни је 

би ла као ми. Ка да би нас До бри Са ма ри ћа ни, ко ји су до ла зи ли и не де љом нам да ва ли 
хра ну и оде ћу, пи та ли шта же ли мо од Бо га, не ке од нас су го во ри ле да иду у шко лу; 
не ке су же ле ле до вољ но нов ца да би мо гле да жи ве у со би у пред гра ђу Ма та ре; а неке 
од нас, оне ко је су же ле ле да се по ка жу као пре по ро ђе не, го во ри ле су да же ле да оду 
у рај. Али Ме ри, она је са мо же ле ла ве ли ку фан ту од ри би зле, да је пи је сва ки дан и 
да јој је ни кад не по не ста не.

Бо гу се Ме ри увек до па да ла. Ка да смо на ули ци пру жа ле ру ке и про си ле но вац од 
љу ди, увек су би ли да ре жљи ви ји пре ма Ме ри. При ме ти ли би то ње но ле по сме ђе 
мзун гу2 ли це и раз мак ме ђу зу би ма. Пи та ли би где јој је отац и где јој је мај ка. Да ли би 
јој де сет кин ти, по не кад чак и два де сет. На ма ко је смо би ле цр не, са мо пет кин ти.

Све смо би ле љу бо мор не на Ме ри, би ла нам је као кне дла у гр лу. Кра ле смо јој 
ства ри из нај лон ке се. Са мо сит ни це: хлеб, бри јач, кон зер ву за ку ва ње. Али не ке од 
нас би ле су још љу бо мор ни је на Ме ри и же ле ле смо да је за де се ло ше ства ри.

А он да су јед ног да на Ме ри ста ви ли на те ле ви зи ју. Би ло је то ова ко: мом ка по име-
ну Ва ну гу уби ла је по ли ци ја. Тај Ва ну гу, он нам ни је био брат ни ти при ја тељ, али су 
не ки мом ци до шли та мо где бо ра ви мо но се ћи мот ке и ка ме ње и но же ве. Ре кли су да 
све чо ко ре,3 и де ча ци и де вој чи це, мо ра ју да иду да про те сту ју због Ва ну гуа на ули-
ца ма. У стра ху од њих, оти шле смо и уз ви ки ва ле: „Уби це, уби це, па и чо ко ре су љу ди“, 
све док љу ди са те ле ви зи је ни су до шли и упе ри ли нам ка ме ре у ли ца.

Све смо же ле ле да нас ста ве на те ле ви зи ју. Бр зо, бр зо смо отре сле пра ши ну с оде-
ће; пре ста ле смо да се гла сно сме је мо да са кри је мо цр не зу бе; у но се ве смо уву кле 
слуз. Све смо же ле ле да ис при ча мо при чу о Ва ну гуу, ка ко су га уби ли пу шком ко ја се 
зо ве АК-47 док је са мо се део у Ђи ван ђи је вом пар ку, ду вао ле пак и слу шао про по вед-
ни ка док при ча ка ко је рај пре ди ван. Ни је чак ни по ми слио са ког ау та би мо гао да 
ма зне фа ро ве, или ре тро ви зо ре или гу ме. Све смо ис при ча ле ту при чу, али ка да смо 
уве че оти шле до про дав ни це бе ле тех ни ке да се ви ди мо на те ле ви зо ри ма у из ло гу, 
ви де ле смо са мо Ме ри. Пе ва ла је на ен гле ском:

Me ri ha da ri tro ramp, ri tro ramp, ri tro ramp.

Не ке ме ђу на ма су гле да ле у Ме ри раз ро га че них очи ју јер ни смо чу ле да је пре 
не го што је до шла на ули цу ишла у шко лу пр ва три раз ре да.

1 То то (сва хи ли) – де те, бе ба. (Прим. прев.)
2 Мзун гу (сва хи ли) – бе ли чо век, бе лац. (Прим. прев.)
3 Чо ко ра – пе жо ра тив ни из раз за нај си ро ма шни ји слој љу ди у Ке ни ји, „чо ко лад ни“. (Прим. прев.)
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Ка за ли смо: „Ме ри, при чаш ен гре ски, ево и ми те чу је мо.“
Лу пи ле смо јој не ко ли ко ћу шки и на сме ја ле се, али смо у се би све по че ле да се 

пла ши мо да ће не ко до ћи и спа си ти Ме ри са ули це. Све смо се се ћа ле ка ко су про шле 
го ди не љу ди до шли да спа су пса јер је про на шао то тоа ба че ног на ђу бри ште. Би ле 
смо љу бо мор не на Ме ри. Ни кад ни је ни шта има ла у гла ви. Иа ко нам је би ла се стра и 
при ја те љи ца, би ла је бес ко ри сна, стал но је ду ва ла ле пак и раз ми шља ла где мо же да 
на ђе фан ту од ри би зле. Ако би не ко до шао да спа се Ме ри, сва ка од нас би ре кла за 
се бе да је Ме ри. Не ке од нас су по че ле да се пе ру у ре ци Нај ро би сва ког да на да би 
пре ста ле да ми ри шу као чо ко ре; не ке су ишле до про дав ни ца бе ле тех ни ке да слу ша-
ју љу де ка ко при ча ју ен гре ски на те ле ви зи ји; не ке од нас су по че ле да при ча ју ду ге 
при че о то ме ка ко смо одав но чак и ми жи ве ле у ве ли ким ку ћа ма.

Дан је за да ном про ла зио и го ди на за го ди ном. Али ни ко ни је до шао да спа се Ме ри. 
Ни смо ви ше би ли то тои и крв је по че ла да нам те че из ме ђу но гу. А Ме ри је, од сва-
ко днев ног ста ја ња на сун цу, од сме ђе по ста ла цр на, исто као и ми. Чи ге4 су јој ушле 
у пр сте на но га ма. Зу би су јој по ис па да ли оста вља ју ћи јој де сет ру па у усти ма. Од 
леп ка је за бо ра ви ла име оца и име мај ке. Сва ко га да на гла ва би јој се по ква ри ла: скида-
ла је оде ћу и тр ља ла се зе мљом све док је не би смо по ју ри ле. Хва та ле смо је. Се да ле 
смо на њу. Шти па ле смо је. Лу па ле смо јој ша ма ре. Чу па ле смо јој ко су. Ни смо пре ста-
ја ле док јој на очи не би на вр ле су зе. 

Са да смо све би ле од ра сле цу ре. Кад смо про си ле на ули ца ма, љу ди су ви де ли како 
нам дој ке ви се на гру ди ма као зре ли пло до ви ман га. Би ло нас је сра мо та јер су ви де ли 
да смо бес ко ри сне. На кра ју смо све пре ста ле да про си мо, чак и Ме ри. Ишла је с на ма 
уве че кад смо од ла зи ле да се на ђе мо са чу ва рем у бан ци.

Ре као је: „Ја вам по ма жем са мо јер сам вам при ја тељ.“
Ре као је: „Пла ћа те ми са мо де сет кин ти, а ва ма оста је дру гих де сет.“
Ре као је: „На ћи ћу вам до бре му ште ри је.“
Био нам је при ја тељ, али ка да смо га пи та ле ка ко да укло ни мо то тоа у Ме ри ном 

сто ма ку, оте рао нас је до вра га.
Ре као је: „Ко вам је ре као да ја знам ка ко се уби ја ју то тои?“
Све смо се са жа ли ле на Ме ри. Мо жда је јед ном, по што је му ште ри ја за вр ши ла, за-

бо ра ви ла да се опе ре та мо до ле сла ном во дом. Не ке од нас су ре кле да зна ју ка ко се 
укла ња то то по мо ћу жи ца; не ке су зна ле на чин по мо ћу ли шћа из Ђи ван ђи је вог пар ка; 
не ке су по че ле да пла чу, пла ше ћи се да мо жда и ми има мо то тоа у сто ма ку.

Али Ме ри, она је са мо ду ва ла свој ле пак и пе ва ла са мој се би. У ку ћи где смо жи ве ле, 
са два зи да и без јед ног де ла кро ва, се де ла је цео дан под сте пе ни ца ма ко је не во де 
ни ку да, при ча ју ћи нам о чо ве ку ко ји јој је ста вио то тоа у сто мак. Пр во је то био чо век 
са шта пом за ко ји јој је дао но вих сто кин ти, а по том је ре кла да је то био мзун гу ко ји 
је при чао ен гре ски кроз нос, а он да је, тре бе ћи чи ге ме ђу пр сти ма и ва шке у ко си ре кла 
не, то је био чо век ко ји ју је но вим ко ли ма од вео у ве ли ку ку ћу и оку пао је од гла ве до 
пе те и на ма зао је ми ри шља вим уљем, пи та ју ћи је да ли ви ди ко ли ко мо же да бу де ле па. 

4 Чи ге, пе шча не бу ве (енг. jig ger, chi goe) – па ра зит ски ин сек ти у тро пи ма. Усвр дла ју се у тки во на 
но га ма иза зи ва ју ћи обо ље ње по зна то као тун ги ја за. Љу ди се за ра зе нај че шће уко ли ко хо да ју бо си. 
(Прим. прев.)
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Пи та ле смо се да ли раз ми шља да на ђе тог чо ве ка. Да ли је ми сли ла да ће да је оже ни 
и од ве де да жи ви у тој ве ли кој ку ћи, да је де хлеб и пи је мле ко. 

Све смо сик та ле на њу јер је би ла та ко шу пљо гла ва, али су јој не ке од нас, ви дев ши 
ко ли ко је Ме ри би ла срећ на, да ле по кло не – са пун до вољ но ве лик да се три пут опе ре 
њи ме; че шаљ с не ко ли ко сло мље них зу ба ца; ман го још зе ле не бо је. Же ле ле смо да, 
кад то то иза ђе, не мо же да нас од би је у же љи да га но си мо или да га пип ка мо по сто-
ма ку ка ко би се сме јао. Не ке од нас су по че ле да јој го во ре ко је је име нај бо ље за то тоа. 
Же ле ле смо да бу де де вој чи ца, иа ко су де ча ци бо љи, јер де ча ци мо гу по ђу бре ту да 
тра же ли мен ке, па пи ре и фла ше и да их но се на јед но ме сто у Ве стленд су да за то до-
би ју но вац. Али де вој чи це су ле пе и мо гу да им се пле ту ки ке и да се обла че у оде ћу 
ра зних бо ја. Све смо о то ме раз ми шља ле, али све смо мо гле да ви ди мо ка кве ће све 
не во ље за де си ти Ме ри. 

По но во смо се за њу за ло жи ле код чу ва ра, али он је ре као. „Не, не, не. Му ште ри је 
не же ле не ку ко ја има то тоа у сто ма ку.“

Ни смо мо гле да де ли мо за ра ду са Ме ри. По ма га ле смо јој ко ли ко год смо мо гле. 
По че ла је да сто ји ис пред су пер мар ке та и пра ти љу де ко ји су из ње га из ла зи ли с кеса-
ма пу ним ства ри за сво је то тое: мле ком, хле бом и слат ки ши ма. Пру жа ла је ру ку ка 
њи ма го во ре ћи са и диа ма ски ни.5 Не ки љу ди су пљу ва ли пред њу. Али Бо гу се Ме ри 
увек до па да ла. Ви дев ши је у по це па ној труд нич кој ха љи ни и бо су, до бро ду шни љу ди 
су се са жа ли ли на њу. Пре руч ка је са ку пи ла че тр де сет или пе де сет кин ти. Али ис пред 
тог су пер мар ке та би ло је и дру гих про сја ка ко ји су се де ли на зе мљи и по ка зи ва ли љу-
ди ма сло мље не но ге и спа ље не очи. Би ли су љу бо мор ни на Ме ри. Уста ја ли су и те рали 
Ме ри шта по ви ма кад љу ди ни су гле да ли.

Ода тле је оти шла да пру жи ру ку ка љу ди ма за гла вље ним у са о бра ћа ју на кру жном 
то ку, бли зу би о ско па „Гло уб“. При ла зи ла им је упла ка них очи ју и ре чи ма ма ма, са и диа 
ма ски ни. Али они ни су би ли ми ло срд ни. За тва ра ли су про зо ре и гле да ли је с дру ге 
стра не, ми сле ћи да же ли да по бег не с њи хо вим но ки ја ма као чо ко ра мо мак. А по не кад 
су ау то мо би ли на и ла зи ли ве о ма бр зо, ско ро је уда рив ши, а он да су гла ве из ла зи ле из 
про зо ра и ви ка ле: „Бу да ло, скла њај се с пу та или ћу те пре га зи ти.“ Опи је на леп ком, 
Ме ри ни је чу ла те љу де. Али ни је зна ла да у том под руч ју има цу ра ко је сто је бли зу 
пу та, по сма тра ју про ла зни ке и го во ре сво јим то то и ма ко га да пра те и да од ње га 
ис про се но вац. Ка да су ви де ле да је Ме ри не ко дао де сет кин ти, ухва ти ле су је у лу пиле 
јој не ко ли ко ша ма ра, јер је то био њи хов ре јон и јер им оти ма хра ну из уста.

Ре кле смо јој: „Ме ри, не мој да се пла шиш тих же на.“
Ре кле смо јој: „Нај ро би ни је њи хов.“
Али све смо зна ле да Ме ри ни је До ги ко ја би ти по је ла пр сте ако по ку шаш да јој узмеш 

ства ри. Ме ри ни је мо гла као Кунг фу да шут не чо ко ра мом ка ме ђу но ге кад је до шао код 
ње уве че. Све смо се са жа ли ле на Ме ри, али ни смо мо гле ви ше да јој по мог не мо. 

Пре спа ва ла је још два да на на сво јим вре ћа ма, а он да јој је по не ста ло хра не. Ста-
ви ла је све сво је ства ри у нај лон ке су и ве за ла их шу ком6 на ле ђи ма, као то тоа. Ни је 
ре кла где иде. 

5 „Уде ли те си ро ти ци“ (сва хи ли). (Прим. прев.)
6 Тра ди ци о нал на ма ра ма по ве за ча. (Прим. прев.)
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Је дан дан, два дна, три да на, ни смо ми сли ле о Ме ри. Спа ва ле смо на на шим вре-
ћа ма; уми ва ле се и ста вља ле пу дер; че ка ле на ули ци да му ште ри је за у ста ве ау то мо-
би ле и бр зо нас по зо ву зву ци ма кс-кс-кс; бро ја ле смо за ра ду и гле да ле по кло не ко је 
смо до би ле – пла стич не на ру кви це, ку ти ју са два пре о ста ла кек са, сат са сло мље ним 
ста клом – све то вре ме раз ми шља ле смо о сво јим ства ри ма. Не ке су ми сли ле да ли 
има ју чи ге ме ђу пр сти ма. Не ке су ми сли ле ка кав би им жи вот био да им ро ди те љи 
ни су по ги ну ли у Мо ло су ко би ма.7 Све смо ду ва ле ле пак и на пр сте бро ја ле за ко ли ко 
ће мо још пре ста ти да бу де мо чо ко ре. 

Че ти ри да на, пет да на, шест да на, и по че ле смо да се пла ши мо за Ме ри. Пи та ле смо 
се шта ако су је чо ко ра мом ци на шли са му и ни је мо гла да их исе че сво јим но жем. Шта 
ако су је ко му нал ци ухва ти ли и уба ци ли у ка ми он да је од ве де у по ли циј ску ста ни цу? 
Не ке од нас, ко је ни ка да ни су би ле у по ли циј ској ста ни ци, за тво ри ле су очи и уши када 
смо им ис при ча ле на ше при че о то ме ка ко су нас уба ци ли у ће ли ју са бу ба шва ба ма, 
па цо ви ма и те шким кри ми нал ци ма и с јед ном ко фом за вр ше ње ну жде пред сви ма.

Пи та ле су нас: „Ка ко сте за вр ши ле у по ли циј ској ста ни ци?“
Ис при ча ле смо им. Ре кле смо: „Ти по ли цај ци, они ти не да ју чак ни де сет кин ти, ни су 

као му ште ри је.“
А он да се Ме ри вра ти ла. Но си ла је ха љи ну ко ју ни кад ни смо ви де ле и пре ко ње 

по ве ћи џем пер ко ји јој је скри вао сто мак. Опра ла се са пу ном и чи стом во дом. Ви де ле 
смо да јој ке са ни је ис пу ње на на исти на чин као ка да је оти шла. Ни је но си ла са мо уоби-
ча је не ства ри за пре жи вља ва ње на ули ци: пла стич ну ку ти ју за чу ва ње хра не, фла ше 
за во ду, ку ку руз и па суљ, па пи ре и гран чи це за па ље ње ва тре, кр пе за ску пља ње кр ви, 
со и кон зер ве за ку ва ње. Ни је но си ла са мо ства ри по ку пље не с ули це, по пут рас па ре них 
ци пе ла и па пу ча, јед не мин ђу ше, шо ље сло мље не др шке, па пи ра са за ни мљи вим 
ства ри ма. Одав но је из гу би ла ства ри ко ја је до не ла кад је за вр ши ла на ули ци: мај чи ну 
ха љи ну; нож ко ји јој је убио оца; пе сму ко ју јој је пе вао брат. 

Са мо смо хте ле да ви ди мо шта је у ње ној нај лон ке си. Ни смо ура ди ле ни шта ло ше, 
са мо смо гле да ле. Па и она је ви де ла шта има у на шим ке са ма то ли ко пу та, а сад је седе-
ла са ма под сте пе ни ца ма ко је не во де ниг де и пе ва ла свом сто ма ку: Ла ла мто то ла ла. 
Не ке од нас су ре кле да јој се гла ва по ква ри ла. Не ке су ре кле да је се бич на. Ка ко је 
са мо др жа ла сво ју ке су. Пи та ле смо се да ли ми сли да же ли мо да јој укра де мо ства ри? 
Па и са ме смо има ле сво је ства ри, свој но вац, сво ју хра ну. Кад је оти шла у то а лет, по-
гле да ле смо у ње ну ке су и уз вик ну ле: „Вау!“

Ме ри је но си ла три хле ба, че ти ри мле ка и два слат ки ша. Но си ла је и бом бо не ве-
за не у ма ра ми цу и ку пус и пи ри нач. Мо гли смо да на ми ри ше мо да су јој у нај лон ке си 
би ли пи ле ти на и кром пи ри ћи. На дну смо ви де ле два са пу на, пла стич ни цвет за укра-
ша ва ње ко се и три фан те од ри би зле, са да са свим пра зне.

Вик ну ла је на нас: „Ло по ви, ло по ви!“
Оте ла нам је хлеб из уста и по но во све вра ти ла у ке су. При се тив ши се ка ко смо јој 

по ма га ле, хте ле смо да је иша ма ра мо, да јој по чу па мо ко су и да је из у је да мо. Хте ле 
смо да је ишти па мо и на пу ни мо јој уста зе мљом. Али због то тоа у ње ном сто ма ку, 

7 Ме ђу ет нич ки су ко би у за пад ној Ке ни ји 1992–1993. чи ји је ис ход око 5000 по ги ну лих и 75.000 ра-
се ље них. (Прим. прев.)
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не ки ма од нас је би ло жао. Оти шле смо да јој се из ви ни мо и по се ди мо са њом под сте-
пе ни ца ма за ниг де. 

Ре кле смо: „Ме ри, не ће мо ни ко ме да ка же мо.“
Ре кле смо: „Ме ри, зар се не се ћаш ко ја је са то бом де ли ла чет ки цу за зу бе?“
Али Ме ри је од би ла да нам от кри је сво ју тај ну. Уве че, ка да смо од ла зи ле да се ви-

ди мо с чу ва рем, Ме ри је оста ја ла да спа ва у на шем бо ра ви шту, ни ма ло се не пла ше ћи 
да ли ће је чо ко ра мом ци за те ћи са му. Ка да смо се ују тру вра ти ле, ње ни је би ло, а ка да 
се вра ти ла, но си ла је још ства ри. Све смо зна ле да Ме ри не где кра де.

А он да је Ме ри ухва ће на.
Био је ја ну ар и сун це се сме ја ло гла сно на сред не ба. Ве тар је ју рио за нај лон ским 

ке са ма и за вла чио се под сук ње по слов них же на. Шо фе ри су до зи ва ли љу де у сво је 
ма та туе8 да их од ве зу до Ка ха ве, Кан ге ми ја и дру гих ме ста. Љу ди су од би ја ли да уђу 
у ма та туе јер је во жња ко шта ла че тр де сет кин ти уме сто два де сет. Не ке од нас су 
спа ва ле и осе ћа ле се као да уми ру; не ке су па ли ле ва тре да ску ва ју хра ну; не ке су 
пре ска ка ле ко но пац и се ћа ле се да на кад су би ле то тои. Не ке од нас су, ду ва ју ћи 
ле пак, са ња ле ка ко је ду кром пи ри ће и пи ле ти ну.

Чу ле смо Ме ри ка ко тр чи, а он да се про ву кла ис под ли ме не огра де око на шег бо-
ра ви шта. Све смо ви де ле да ни је но си ла сво ју нај лон ке су и че тво ри цу љу ди ко ји су 
ушли за њом. Је дан је био ви сок, је дан ни зак, је дан у цр ве ној ко шу љи и во ђа ко ји је 
но сио ве ли ку мот ку. Ни су нас ни по гле да ли. Оти шли су на ме сто где се Ме ри скри ва-
ла под сте пе ни ца ма за ниг де и по кри ва ла уста да не ври сне. Не ке од нас су ду ва ле 
ле пак и гле да ле у да љи ну; не ке су пре кри ле уши и са кри ле се под сво је вре ће. 

Са да смо зна ле где је Ме ри кра ла. Од же на на ули ци. Од по слов них же на са фи ном 
оде ћом што их је уоб ли ча ва ла по пут осми це. Пра ти ла их је по ла ко, сву да се освр ћу ћи 
не би ли ви де ла по ли ци ју или ко му нал це. По слов не же не не хо да ју бр зо на оним сво-
јим оштрим пот пе ти ца ма, огле да ју ћи се у свим из ло зи ма. На пе шач ком пре ла зу су 
за ста ја ле јер ни су же ле ле да их ау то мо би ли и ма та туи ис пр ска ју блат ња вом во дом. 
У том тре нут ку би Ме ри при ла зи ла бр зо, бр зо, с пру же ним отво ре ним дла ном и ре-
чи ма: Са и диа ма ски ни. 

Ако би јој по слов на же на да ла не што нов ца, Ме ри не би чи ни ла ни шта, али ако би 
јој же на ре кла не што ру жно, на зва ла је кур вом или пи та ла где јој је би ла па мет кад је 
ра ши ри ла но ге, Ме ри би от кри ла ке су ко ју је скри ва ла под џем пе ром. Сва ко га да на 
Ме ри је под џем пе ром но си ла ма ви9 ко ји би ују тру из ба ци ла. При гу ше ним гла сом би 
ре кла по слов ној же ни да јој дâ но вац или ће до би ти ма ви и вра ти ти се у кан це ла ри ју 
смр де ћи као ну жник. А по што су се по слов не же не пла ши ле да не ће ми ри са ти ле по, 
да ва ле би јој сто, па чак и две ста кин ти. 

И та да би Ме ри би ла вр ло па мет на: ни је бе жа ла. Пре не го што би по слов на же на 
вик ну ла да је ло пов, по че ла би да при ча са ма са со бом, а за тим па да ла на тло и ма за-
ла ма ви по ли цу све док љу ди не по ми сле да је си шла с ума. 

Бо гу се Ме ри до па да ла, али она ни је зна ла да је то под руч је ре јон озбиљ них раз-
бој ни ка. Би ли су љу бо мор ни на Ме рин па мет ни ло по влук. Њих че тво ри ца су до шла 

8 Ми ни бус или ком би пре воз, ве о ма чест у ис точ ној Афри ци. (Прим. прев.)
9 Из мет (сва хи ли). (Прим. прев.) 
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у на ше бо ра ви ште да је пре би ју ве ли ком мот ком; шу ти ра ли су је сво јим ве ли ким ци-
пе ла ма, пам, пам, пам, као вре ћу отре бље ног па су ља. Исе кли су јој но ву ха љи ну. Крв 
јој је лип та ла из гла ве, из вра та, из ру ку и из ме ђу но гу. Ни су има ли ми ло сти за Ме ри.

Све смо же ле ле да по мог не мо Ме ри. Све смо чу ле кри ке у ње ним по кри ве ним 
усти ма. Све смо же ле ле да отр чи мо и по зо ве мо љу де са ули це, по ли ци ју и ко му нал це. 
Али све смо ми сли ле, ако ови те шки кри ми нал ци не ма ју ми ло сти за Ме ри с ње ним 
на бу бре лим сто ма ком, ко ли ко ће тек ми ло сти има ти за нас.

Дан за да ном је про ла зио, а Ме ри је спа ва ла на сво јим вре ћа ма, ни је се по ме ра ла 
ни ти раз го ва ра ла с на ма. До не ле смо јој во ду. Ста вља ле смо хра ну у сво ја уста, а он да 
је ста вља ли у ње на. Би ла нам је се стра и при ја те љи ца. Ски ну ле смо јој ха љи ну и џем пер 
и опра ле их у ре ци Нај ро би. Си па ле смо зе мљу та мо где јој је крв ис ти ца ла из те ла. 
Ста ви ле смо ње ну мр тву то то у нај лон ску ке су и ба ци ле је на јед но ве о ма уда ље но 
сме тли ште. Су зе су нам из ви ра ле из очи ју због Ме ри. Не ке од нас су ти хим гла сом го-
во ри ле да Ме ри уми ре. Го во ри ле су да оде мо и на ђе мо не ко дру го ме сто за жи вот, 
да ле ко од Ме ри. Ис ту кле смо их. Иш чу па ле им ко су. На хра ни ле их зе мљом. 

Ре кле смо: „Ме ри, бо ље је ова ко.“
Ре кле смо: „Ме ри, са да чу вар мо же по но во да ти на ђе му ште ри је.“
Али Ме ри ни је слу ша ла.
Јед ног дна смо све ви де ле ка ко при ча са ма са со бом, а он да је спа ко ва ла сво је 

ства ри у нај лон ке су и ве за ла је на ле ђи ма шу ком, као да је то њен мр тви то то. Про-
шла је по ред нас, па по ред ли ме не огра де око на шег бо ра ви шта. Ма ло је за жми ри ла 
јер је сун це ска ку та ло сву да – по про зо ри ма ау то мо би ла, по гла ва ма про ла зни ка, по 
сјај ним цр ним ули ца ма. Про шла је по ред ма та туа што су тру би ли и пр ска ли блат ња ву 
во ду по љу ди ма. Про шла је по ред улич них про да ва ца што су бе жа ли од ко му на ла ца. 
Про шла је по ред чу ва ра пред бан ка ма и по слов ним про сто ри ма. Про шла је по ред 
чо ко ра де ча ка што су се пен тра ли по го ми ла ма сме ћа у по тра зи за ли мен ка ма, па пи ром 
и фла ша ма. Про шла је улич ну ра све ту што је гле да ла с ви си не жу тим и цр ним очи ма. 
Про шла је по ред чо ве ка ко ме су по кра ли ци пе ле, џе по ве и оде ћу. Сву да смо је пра ти ли 
пи та ју ћи је мно го пу та где иде.

„Ме ри, где идеш?“
„Ме ри, где идеш?“
Дан је за да ном про ла зио и го ди на за го ди ном. Не ке од нас је ухва ти ла по ли ци ја и 

ко му нал ци. Од ве ли су нас у по ли циј ску ста ни цу, а ода тле су ди ји ко ји нас је гле дао кроз 
огле да ла ис пред очи ју да ви ди је смо ли до бре или ло ше. Лу пио је о сто др ве ним че ки-
ћем и не ке од нас по слао у Лан га ту да оста не мо са те шким пре ступ ни ца ма, а не ке од 
нас у шко ле да пле ви мо тра ву. Не ке од нас је уби ла по ли ци ја пу шком ко ја се зо ве АК-47. 
Не ке од нас су од лу чи ле да по ста ну же не чо ко ра мом ци ма. Не ке од нас су, на кон мно-
го го ди на, ску пи ле до вољ но нов ца за жи вот у ку ћи у си ро тињ ском квар ту Ма та ре где 
смо са ме се би по че ле да на ла зи мо му ште ри је. А не ке од нас, јер су пре ви ше ду ва ле 
ле пак, по ква ри ле су гла ве и по че ле да се ски да ју го ле и ју ре љу де по Нај ро би ју.

Али Ме ри, она је пре шла ре ку Нај ро би и не зна мо где је по том оти шла.

(С ен гле ског пре вео Ни ко ла Пет ко вић) 


