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УСА МЉЕ НИЧ КА ЖУР КА
I

Мајкл је се део у сво јој спа ва ћој со би, слу ша ју ћи Голд бер го ве ва ри ја ци је, али знао је 
да му је ум дру где, на ме сту уте хе и за бо ра ва.

Из ла зи, иде до ба ра за јед ног чо ве ка где је је ди ни гост бар мен ко ји да је бар мен ске 
са ве те свом је ди ном го сту ко ји иг но ри ше бар ме на јер ни је баш то ли ко глуп да при-
хва ти са вет од са мог се бе, чак и ка да је об у чен као за ми шље ни бар мен у за ми шље ном 
ба ру у за ми шље ној при чи ко ју ни ко ни кад не ће на пи са ти, али ове ре чи су по ме ша не 
са сва ким ми ли ли тром сингл малт ви ски ја јер он не же ли да бар мен са зна да је пи ја-
нац, а ди вер зант ска так ти ка ску пих уку са пре ва ри ве ћи ну љу ди за сле пље них ви со ким 
сја јем бо је на астон мар ти ну и ре чи ма „осам на ест го ди на стар“ на фла ши или из во ду 
из ма тич не књи ге ро ђе них. „Ствар но, чо ве че, да ли си то ли ко оча јан да же лиш да бу-
деш веч но млад?“ 

Мла да же на ко ја је с то бом углав ном из по хле пе у уло зи тво је су пру ге с то бом је из 
са жа ље ња, а твој уред ник, још је дан за ми шље ни лик ове ре че ни це, од би ја да ис пра ви 
ин тер пунк ци ју или гар ма ти ку, а не ма ни све ште ни ка у овој при чи, ко ји би ти испра вио 
мо рал на на че ла. 

Си пај те још јед ну, мо лим вас бар ме ну, и овог пу та не за бо ра ви те да на спе те ма ло 
ви ше не го што је по треб но јер до вољ но је увек пре ма ло; бар мен клим не се би у бра ду 
и зна лач ки си па и си па, а ста рац гост/бар мен/пи сац/уред ник/не до ста ју ћи све ште ник 
га слу ша ка ко из ли ва сво је ср це у жу стри је се њи ве тар због ко јег др ве ће зву чи осве-
то љу би во у но ћи. 

Brac hi a nas Bra si le i ras1 од Ви ла-Ло бо са узи ма Мај кло ву ру ку и они ко ра ча ју ка сно-
ноћ ним ули ца ма Ри ја. Пар ни мо тор ску пе Хе и то ро ве ку бан ске ци га ре у при ја тељ ском 
пућ ка њу об ли ку је па пер ја сте ан ђел чи ће ко ји ла га но иш че за ва ју.

Хе и тор по ка зу је на згра ду ко ја је уго сти ла тру пу на ци о нал не опе ре:
„Је сам ли ти ре као, нај дра жи при ја те љу, да сам јед ном сви рао ви о лон че ло та мо? 

Чак сам се јед ном, бу да ла сто, опро бао у Ве ли кој опе ри и то је би ла ве ли ка гре шка!“ 
На сме јао се и пућ нуо на сво ју гур ка блек дра гон: „У то вре ме ни сам мо гао ни да за-

ми слим ова ква за до вољ ства, али сла ва и бо гат ство но се од ре ђе не... пред но сти.“ 
Стан ка ко ја је прет хо ди ла ре чи пред но сти упу ћи ва ла је на хе до ни стич ка раз бој-

ни штва, о ко ји ма ка ва ље ри ни су ра до раз ме њи ва ли де та ље.

1 Низ од де вет сви та бра зил ског ком по зи то ра Хеј то ра Ви ла-Ло бо са (1887–1959), чу ве ног бра зил ског 
ком по зи то ра и ди ри ген та, на пи сан за раз ли чи те ком би на ци је ин стру ме на та и во ка ла, у пе ри о ду 
из ме ђу 1930. и 1945. (Прим. прев.)
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Му зи ка се још ни је би ла за вр ши ла, али по рив за пи ћем усе лио се у Мај кло ву ду шу, 
под свест, са мо за до вољ ство и еска пи зам или, ка ко је на по ла ми слио и на по ла осе ћао, 
мо жда брач ну за јед ни цу све че тво ро. 

Не-Све то Че твор ство. 
До бра игра ре чи ма, при сто јан сингл малт и би ти до ма ћин за ми шље ним при ја те-

љи ма: по сто ји ли бо љи на чин да се про ве де ве че? Су тра уве че по звао би свог ста рог 
ор та ка – Јо ха на Се би ја Ба ха, ко ји је увек био за до бар про вод и, сем то га, Мајкл је 
ве ро вао да Хе и тор и Јо хан има ју мно го за јед нич ких те ма за раз го вор. „Али, мо жда ће 
ме не из ба ци ти из свог дру штва јер ни сам, је л’, на њи хо вом ни воу“, Мајкл се на сме јао 
на глас, не до вољ но гла сно да би про бу дио сво ју су пру гу ко ја је спа ва ла у су сед ној 
со би, али до вољ но гла сно да про бу ди све пси хи ја тре у око ли ни, био је убе ђен.

 Мај кло ва ру ка упу ти ла се ка фла ши ир ског ви ски ја џеј ми сон – увек је му дро др жа-
ти бо цу раз бој ни цу ко ја ће све до чи ти о то ме ко ли ко је не ко за и ста по пио. За ла жи су 
по треб не усред сре ђе ност и те мељ но пла ни ра ње у жи во ту по све ће ног пи јан ца. Скри-
ва ње од дру гих мо же би ти зах тев но, али још је те жи мо на шки за вет са мо о дри ца ња. 

Ру ка му је кре ну ла ка фла ши и по ву кла се и баш кад је нео д луч ност до сти гла пра-
ви ви бри ра ју ћи кре шен до, уше тао је ста ри Отац Џојс,2 је зу ит, пи ја нац, чо век с одо ром, 
чо век мо рал них ап со лу та ко је је про по ве дао, али ко јих се ни је при др жа вао. До бар 
чо век за смут на вре ме на, чо век ко ји ужи ва у ча ши ци и, уко ли ко је ве ро ва ти гла си на-
ма о за ми шље ном све ште ни ку ко је су кру жи ле у Мај кло вој гла ви, тај ста ри ји чо век 
био је од го во ран и за ви ше од по вре ме ног ужи ва ња у ча ши ци, али де та љи та квих 
мо рал них кри ву да ња би ли су шка кљи ви и Мајкл је ра ди је ћу тао о њи ма. 

„Уко ли ко баш мо ра те да има те при ја те ље, по треб ни су вам на оч ња ци и при сто јан 
сингл малт стар бар де сет го ди на.“ Ко је то ре као? Ох, бе ше то ста ри Отац Џојс, чо век 
ко ји је увек го во рио пра ву ствар у пра во вре ме. Пра ва зва ни ца за би ло ко ју за ба ву; 
Мајкл га је по звао на сле де ћу за ба ву, на ко ју је по звао и Јо ха на и Хе и то ра. 

„Ох, био бих по ча ство ван да упо знам тог ста рог про те стан та ни ко го ви ћа и тог ар ген-
тин ског пле са ча.“ 

„Био је Бра зи лац, Оче.“ 
„Не мој би ти сит ни чар, Мај ки, мој де ча че; Бра зи лац, Ар ген ти нац: сви смо исти у 

сле пим бож јим очи ма.“ 
Ци ни зам Оца Џој са био је осве жа ва ју ћи.
Мајкл је треп нуо не ко ли ко пу та и на пу стио Оз, вра тив ши се у Гла згов, спре ман да 

се сле де ћег да на про бу ди без се ћа ња на све сво је но ћа шње при ја те ље. Али они ће се 
ње га се ћа ти, био је си гу ран, а то је је ди но ва жно, по сле све га што је ре че но и не у чи-
ње но.

2 У Мај кло вој гла ви ри мо ка то ли чан ство и Џејмс Џојс су спо је ни у јед но јер Мајкл има уро ђе но 
по што ва ње пре ма ре чи ма, уме шан је у игру ре чи, од но сно ре чи су ње гов Бог, а епи фа ни ја је су-
штин ски би тан лајт мо тив Џој со вог ства ра ла штва. Та ко Џојс на не ки на чин за ње га по ста је Бож ји 
про рок или Бож ји син. Отац Џојс је вр ста лин гви стич ког ре ли ги о зног све ште ни ка ре чи (ње гов 
Уликс или Фи не га но во бде ње су све те тај не – са кра мен ти). Бог ре чи има свог Ису са у ли ку Џеј мса 
Џој са, та ко да ри мо ка то ли чан ство, ко је је Мај кло ва ре ли гиј ска под ло га и ње го ва књи жев на реч 
су удру же не у ли ку Оца Џој са; ре ли ги ја и књи жев ност су не раз двој не. (Прим. аут.)
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II

Мајкл је се део за лап то пом и гу глао: „Шта је чи ње ни ца?“ 
Ствар за ко ју се зна или је до ка за но да је исти ни та.
„Нај по зна ти ја чи ње ни ца о је же ви ма је да има ју бу ве.“
На ње го вом ли цу, док је зу рио у да љи ну по пут не ко га ко ме су ја ви ли вест о пре-

ра ној смр ти ње го ве дра ге, бо га те тет ке, би ла је ви дљи ва ми сао о ко нач ној не свр хо-
ви то сти и бе сми сле но сти жи во та, ко ја је би ла пред је ло ве че ра шње за ба ве и мо жда 
бу ду ћег на сле ђе ног бо гат ства – бог да јој ду шу про сти. За и ста се на дао да ће му до ћи 
го сти и да ће се, уко ли ко до ђу, сви ме ђу соб но ле по сла га ти. У том тре нут ку Мај клов 
мо бил ни те ле фон је за ви бри рао у џе пу. „Не ће мо ћи да до ђе, го спо дин Ви ла-Ло бос је 
у пси хо фа зи ве че рас, чу је мо се.“ Па до бро, не ма ве зе, ми слио је. Ј. Себ ће до ћи, гдин 
Ba ro qu e‘n ’Roll лич но. Отац Џојс је јед ном ре као: „Ах, да, он је ви део све тлост, пре о бра-
тив ши се у ри мо ка то ли ка. Али он је још увек је бе ни про те стант у Бож јим очи ма, ма да 
мо жда не и у Бож јим уши ма, прет по ста вљам.“

Мајкл је за кло пио лап топ. Оти шао је до ба ра, ко ји је у ства ри био ма ли, ин тим ни 
штанд сме штен на си ци ли јан ској пла жи. Бар мен му је де ло вао по зна то, али Мајкл се 
ни је усу ђи вао ни шта да ка же, јер се пла шио да је ствар ност мо жда увек ма ло пре ви ше 
обо је на тач ком гле ди шта по сма тра ча. 

„Где је Сер ђо ве че рас?“ 
„Не мам пој ма, го спо ди не, га зда је га зда, зна те.“
„Ја ћу оно мо је уо би ча је но, ма да, ако ти се ру ка окли зне и бу деш си пао ма ло ви ше, 

обо ји ца ће мо има ти ко ри сти од то га.“
Бар мен се на сме шио: „У Па па га јо ме ре су увек ве ли ко ду шне, си њо ре.“
„Да кле, га зда је га зда је га зда... Је ли то не ка фра за Ко за но стре?“
„Не, го спо ди не, са мо бе сми сле на та у то ло ги ја. Је дан ве о ма ве ли ки ла га ву лин за 

вас, го спо ди не.“
Мајкл је сео за сто. Био је је ди ни по се ти лац тог ба ра. Да ли љу ди по зна ју оп ште по-

зна те чи ње ни це о је же ви ма? Уз прет по став ку да зна ју ишта, ипак не би по ми слио да 
ве ћи на зна да је же ви има ју бу ве, исто вре ме но при ме ћу ју ћи да ни је ни спро вео оп се-
жно ис тра жи ва ње у обла сти хи је рар хи је чи ње ни ца о је же ви ма ко је зна ју љу ди и же не 
на свим ме сти ма на ко ји ма је био. Ла га ву лин, ми ши ћа ви сингл малт ви ски, као да је 
го во рио: „Је бе ми се, ако ти се не сви ђа мој укус, од је би.“ Ком про ми ту ју ћи глас Аи ле ја3, 
у Шкот ској. Остр во баш као Си ци ли ја, осим што ни по че му дру гом не ли че. Ко ли ко 
љу ди уоп ште зна ишта о је же ви ма, и за што је пи сац од го во ра за пре тра гу на Гу глу 
уоп ште иза брао је же ве као при мер чи ње ни це? При том не од го во рив ши на пи та ње: 
шта је чи ње ни ца? 

Из бе за зле ног са ња ре ња пре ки нуо га је уда рац по ра ме ну. 
„Мај кле, ка ко си у ово при јат но ве че, мла ди ћу?“ Био је то Ј-Себ. „До бро из гле даш, 

Мај кле; ма са мо се ша лим: из гле даш као ал ко хол но ко пи ле, као да је гру па па ра лел них 

3 Аи леј (Islay) је остр во на се вер ној оба ли Шкот ске и по стој би на по зна те вр сте сингл малт ви ски ја 
(не ме ша ног ви ски ја са са мо јед ним сла дом) – Islay Sin gle Malt. (Прим. прев.)
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пе ти на4 узе ла не ку те шку ки се ли ну,5 чо ве че. Не бри ни, то је ин тер на му зич ка ша ла. 
Ко ји елик сир мла до сти ве че рас упи ја мла ди Мајкл?“ 

Ј-Себ по ди гао је Мај кло ву ча шу и при нео је ли цу, оњу шио и от пио гу тљај. До бар 
из бор, мој мла ди при ја те љу, увек си имао бес пре ко ран укус. При дру жи ћу ти се. Ј-Себ 
је од ше тао до ба ра, на ру чив ши два ве ли ка ла га ву ли на. Бар мен их је оба сру чио у јед ну 
ча шу. Ј-Себ ни је уло жио ни ка кав при го вор на то и вра тио се до Мај кло вог сто ла. „Упра-
во сам до вр шио сво ју по след њу Па си ју, и мо жеш да ис пу заш из свог олу ка мла ди ћу, 
ми слио сам на ком по зи ци ју.“

Пре не го што је Мајкл сти гао да од го во ри, ми ло ван уми ља тим ча ри ма свог фе нол-
ског сла да, у бар је уше тао (а ко дру ги, мај стор ским хо дом) но Отац ко ји је од мах при-
ме тио Мај кла: „Ах, ту си, мла ди ћу мој, и ко би овај при јат ни го спо дин, укра шен та ко 
при влач ном пе ри ком, мо гао да бу де?” 

„То је Јо хан Се ба сти јан Бах, Оче.”
Отац Џојс је пру жио ру ку: „За до вољ ство ми је да упо знам та ко ве ли ког чо ве ка; 

при зна јем да сам му чио ва ше пре лу ди ју ме и фу ге као мла дић на бо го сло ви ји.“ 
„Му че ње ко је сте на не ли тој че тр де сет осмо ри ци си гур но ни је ни шта ма ње од му-

че ња ко је је ва шим де чач ким пр сти ма на не ло уче ње тих пре лу ди ју ма и фу га.“
У том тре нут ку же на, ко ја је из у зет но под се ћа ла на Мај кло ву же ну, до шла је до 

сто ла и ре кла: „Хер Бах, мо рам вам ре ћи да обо жа вам Ди ја бе ли је ве ва ри ја ци је.“ Хер 
Бах се на сме шио и уз вра тио: „По тру ди ћу се да пре не сем ва ше ком пли мен те Хер Бето-
ве ну сле де ћег пу та ка да бу де мо ћа ска ли.“ Ли це јој је по ру ме не ло, окре ну ла се не спрет-
но и хи тро од зу ја ла. Мајкл је де ли мич но осе ћао са жа ље ње пре ма њој, а де лом је 
ми слио: „Ох, Хер Бах, Ј-Себ, ствар но си пи зда.“ Ни шта, ме ђу тим, ни је би ло ре че но 
на глас и ве че је по хи та ло ка да љем раз во ју за ба ве, под стак ну то агре сив ним шар мом 
тог ви со ко ок тан ског слат ког ви ски ја.

Бар мен је уз вик нуо: „По след ње пи ће пре фај рон та“, а Отац Џојс је до дао: „Би ће то 
по след њи об ред за вас, мла ди ћу.“ 

Бар мен је за кљу чао ула зна вра та и при дру жио им се, при но се ћи дар у об ли ку још 
јед не бо це ла га ву ли на. Мајкл је све те же пра тио след до га ђа ја те ве че ри, али је и да ље 
био у ста њу да се об ра ду је фла ши при стој ног сингл мал та, на ро чи то ако је бренд био 
Фри. Бар мен је за и ста из гле дао за стра шу ју ће по знат, али Мајкл ни је мо гао да се сети 
ода кле га зна.

„Мо же мо по ре ћи Хри ста на кр сту“, Мајкл је раз ми шљао, док се ужур ба но кре тао 
ка то а ле ту, „Али про бај да по рек неш по тре бу за мо кре њем и то ће би ти ви ше пат ње 
не го што тво ја бе смрт на ду ша мо же икад да ис ку си.“ 

Док се олак ша вао у од вод то а ле та у ком све тла ни су ра ди ла, мр мљао је: „Јед но је 
веч но про клет ство, али та мо кра мр ља на упи ша ним пан та ло на ма на тво јим пре по-
на ма је не што дру го и не што мо жда још го ре при ја те љу, у пот пу но сти.“

4 Му зич ка ре фе рен ца: у Ба хо вој ери упо тре ба па ра лел них пе ти на (тон ских до ми нан ти) у му зич кој 
ком по зи ци ји сма тра на је по гре шном. (Прим. прев.)
5 Те шка ки се ли на (bad acid) – ки се ли на је жар гон ски на зив за LSD и за за стра шу ју ћа „пу то ва ња“, 
за „три по ве“ на ко је се ука зу је у тек сту био је од го во ран LSD пре не го мен тал но ста ње кон зу мен та. 
(Прим. прев.)
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Мајкл је ба цио по глед на огле да ло: по сту пак ко ји ни кад ни је иза зи вао за до вољ ство. 
Био је, ка ко је то не ко не кад при ме тио, строг; да, строг док је по сма трао дру ге, али и 
док је по сма трао се бе. Опрао је ру ке, угле дав ши свој од раз у огле да лу. Не, ни су се 
освр ну ли ни Бред, ни г. Бо гарт, ни ти Исус ни Бу да: то је би ло ње го во, Мај кло во ли це, 
што га је у ве ли кој ме ри раз о ча ра ло. За и ста је имао ви со ке естет ске кри те ри ју ме. 
При гу ше на све тла и ве о ма при гу ше но са мо по у зда ње. Ис цен зу ри сао је при зор ко ји 
је упра во угле дао и улеп ша вао у ми сли ма то ал ко хо лом опу сто ше но ли це. Са да, ка да 
је то ли це нај зад иш че зло са сце не, си шао је низ те пи хом об ло же не сте пе ни це и вра тио 
се сво јим го сти ма. Уз дах нуо је с олак ша њем, оста вља ју ћи огле да ло иза се бе и по ми-
слио: Да, ле по је би ти сам. И тај је бе ни бар мен, ње го во ли це ми је та ко по зна то, та ко 
је бе но по зна то.

Мајкл је си шао до ба ра ко ји је са да већ био пра зан и те ле пор то вао се за трен, као 
деј ством не ке там не ма ги је, са Си ци ли је у Шкот ску. 

На сто лу је се де ла уса мље на ча ша. Сви су пи ли из јед не је ди не ча ше. У ми сли ма му 
је од зва њао глас Оца Џој са: „То је као Трој ство, Мајкл. Упра во као Трој ство.“

За вр шио је оно што би смо и да ље мо гли да на зо ве мо сме шно пре ве ли ком пор ци-
јом ви ски ја и.

(С ен гле ског пре ве ла Ана Бо ја но вић)


