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Ле о нар до Ша ша

Д
О

ЗИ
ВИ

ПИ ТА ЊЕ СА ВЕ СТИ1

Пу то ва ње од Ри ма до Ма де, у во зу ко ји је из Ри ма по ла зио у по ла де вет ују тру, а у 
Ма ду сти зао се дам ми ну та на кон по но ћи, адво ка ту Ва ка њи ну про те кло би по пра ви лу 
у чи та њу днев них но ви на, три илу стро ва на ча со пи са и јед ног кри ми ро ма на. Бар јед ном 
ме сеч но му је сле до ва ло ово пу то ва ње: у од ла ску би про ве рио и сло жио до ку мен та ци-
ју због ко је је ина че кре тао на пут, а у по врат ку би се пре пу стио нео ба ве зном чи та њу.

Али днев не но ви не, три илу стро ва на ча со пи са и ро ман по пу ња ва ли су са мо ре гу-
лар но вре ме, по ре ду во жње, од осам до по но ћи, са две па у зе пред ви ђе не за обро ке: 
јед ну у ва гон-ре сто ра ну, дру гу на тра јек ту. Ка шње ња ко ја би про ду жи ла пу то ва ње 
до но си ла су, с дру ге стра не, не во љу: по што би рас по ло жи ви ма те ри јал за чи та ње би-
вао по тро шен, а мо гућ ност по сма тра ња се о ских или мор ских кра јо ли ка ко ји су сад 
то ну ли у без о блич ну ноћ от па да ла, сан је по чи њао да вре ба из при крај ка; адво кат се 
из ла гао ри зи ку да се успа ва и та ко про ду жи пут до по след ње ста ни це, што му се јед-
ном и де си ло. Из тог раз ло га, чим би об ја ви ли ка шње ње, стао би да ту ма ра по во зу у 
по тра зи за но ви на ма ко је су оста вља ли дру ги пут ни ци и осе тио би се спа се ним тек 
кад би на ба сао на не ки ча со пис: мод ни, за бав ни са стри по ви ма, фа ши стич ки, ко ји год.

И та ко јед не лет ње но ћи, у во зу ко ји је већ у Ка та ни ји ка снио че тр де сет ми ну та (и 
с до брим из гле ди ма да их до Ма де са ку пи укуп но сто два де сет), адво кат се на ђе за оку-
пљен не дељ ни ком Ви: мо да, дом, ак ту ел но сти. Нај пре га пре ли ста и за др жа се са мо 
на ре клам ним сли ка ма мо де ко ја је, су де ћи по те ли ма ма не кен ки, би ла сва у зна ку 
по ле та и љуп ко сти, но ко ја с дру ге стра не не би баш при ста ја ла те лу јед не су пру ге, 
ћер ке или се стре. Ни је да је адво кат био чо век ску че них ви ди ка, та ман по сла, ни ти 
пак је дан од оних ко ји би се про ти ви ли до ла ску мод них но ви на у Ма ду: но чи ње ни ца 
је да, за раз ли ку од ње га, мно ги у Ма ди ни су би ли спрем ни да по вла ђу ју жен ским ча-
ри ма с по зи ци ја чи сте есте ти ке; и про ла зак јед не ова ко об у че не же не (ду бо ки де кол-
те и пре крат ка сук ња) по кре нуо би, ме ђу ор та ци ма из град ског клу ба, та лас по ви ка 
жуд ње и низ пра те ћих, не при стој них ко мен та ра та квих да при мо ра ју же ни ног му жа, 
оца, бра та да се осе ти не при јат но или да се због из ли ва бе са ком про ми ту је.

Сре ћом, не дељ ник је био оби ман. По што је за вр шио с пре ли ста ва њем, адво кат се 
вра ти на по че так и спре ми за чи та ње. Пре гршт ре кла ма, а он да Са вест, ду ша. Од го ва-
ра Отац Лу ке зи ни. Адво кат се изу, ис пру жи но ге, по ло жи их на на спрам но се ди ште и 
по че да чи та. И од мах се трг ну: „Слу чај, осе тљив и сло жен, из ла же нам јед на чи та тељ-
ка из Ма де: ’Пре не ко ли ко го ди на, у тре нут ку сла бо сти, де си ло ми се да пре ва рим 
му жа с чо ве ком ко ји је по се ћи вао наш дом: јед ним срод ни ком у ко га сам, још као 

1 Le o nar do Sci a scia: „Un ca so di co sci en za“ (Le o nar do Sci a scia: Il ma re co lo re del vi no, Adelp hi, Ми ла-
но, 2006, стр. 104–116). Пр во из да ње збир ке: Ei na u di, То ри но, 1973. По овој при по ве ци је, ина че, 
1970. сни мљен исто и ме ни филм у ре жи ји Ђа ни ја Гри мал ди ја. (Прим. прев.)
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де вој ка, би ла по ма ло за љу бље на. На ша ве за тра ја ла је не ких шест ме се ци, али за све 
то вре ме ја сам и да ље во ле ла сво га му жа: сад га во лим ви ше не го пре и тај ла ки за нос 
ко ји ме је при ву као срод ни ку у пот пу но сти је ми нуо. Али па тим јер сам пре ва ри ла 
та ко до брог, ода ног и вер ног чо ве ка ко ји је то ли ко за љу бљен у ме не. До ђе ми по не кад 
да му све при знам, али ме страх да га не из гу бим од мах за у ста ви. Ве о ма сам ре ли ги-
о зна: и за то сам у не ко ли ко на вра та ис по ве ди ла овај грех све ште ни ци ма. Сви, из у зев 
јед ног (он је, до ду ше, био кон ти нен та лац), ре кли су ми да уко ли ко је мо је по ка ја ње 
искре но и уко ли ко је љу бав пре ма му жу оста ла не дир ну та, мо рам ћу та ти. Али ја и 
да ље па тим. Ви, Оче, ка кав ми Ви са вет мо же те да ти?’“

Пли ма ра до сти и ли ко ва ња за пљу сну ду шу ора спо ло же ног адво ка та. При ча ће се 
бар ме сец да на о овом пи сму: у клу бу, по суд ским ход ни ци ма, на по ро дич ним оку пља-
њи ма. На сто ти не прет по став ки, пре гршт жи вотâ – женâ, му жевâ, ро ђакâ женâ – ко ји 
ће ста ви ти у по гон ма ши не ри ју нај про ниц љи ви је зна ти же ље: оне чи сте, ре кло би се, 
књи жев не, ка ква је би ла ње го ва и оне дру ге, злоб не, жељ не ис кљу чи во скан да ла, ка-
ква је би ла код оста лих.

За тво ри очи, окре ну гла ву пре ма лам пи да му сво јом све тло шћу на не ки на чин 
по мог не у ис тра жи ва њу ко је се по ла ко, као да је ски дао ла ти цу по ла ти цу са ру же, 
отва ра ло пред њим. „Ко би то мо гао би ти?“ – ис кр сну пи та ње. „Ко би то уоп ште мо гао 
би ти? – и ту се за у ста ви: од ло жи ула зак у ду бље ис тра жи ва ње из бо ја зни да му се 
иден ти тет же не, на осно ву по да та ка по ну ђе них у пи сму, не уре же од мах у пам ће ње. 

Ома мљи вост овог од ла га ња све бр же га је увла чи ла у сан; но из ње га га истом бр зи-
ном пре ну ми сао да је био за бо ра вио да про чи та од го вор Оца Лу ке зи ни ја.

Отац, би ло је очи глед но, кип тео је од бе са чим је за по чео с пи са њем од го во ра: 
„Тре ну так сла бо сти? Тре ну так ко ји тра је шест ме се ци? Ка ко мо же те би ти та ко по пу стљи-
ви пре ма се би, пре ма сво јој кри ви ци и на зва ти тре нут ком пре ва ру ко ја је тра ја ла шест 
ме се ци, ШЕСТ МЕ СЕ ЦИ, на ште ту јед ног, ка ко и Ви са ми ка же те, до брог, ода ног, вер ног, 
за љу бље ног чо ве ка?“ Он да, на кри ли ма јед ног „али“ при сти гао је дар ми ло ср ђа и не-
жно сти: „Али ако је Ва ше ка ја ње искре но, ако је Ва ша гри жа са ве сти још увек жи ва, а 
од лу ка да ни ка да ви ше не пад не те у грех не по ко ле бљи ва...“ Да кле: „Ви сте пла ти ли и 
још увек пла ћа те грех му ка ма ка ја ња; али се бе не мо же те ни ти мо ра те при си ља ва ти 
да јед ном до бром и у ове ства ри не у пу ће ном чо ве ку ка кав је ваш муж, том та ко вер-
ном чо ве ку ко ји је за вас са чу вао љу бав, при зна те пре ва ру и пру жи те му са зна ње 
ко је би ве ро ват но трај но за тро ва ло ње го ву ду шу. На чел но, по рив са ве сти да се оште-
ће ној стра ни при зна по чи ње на пре ва ра је сте за по хва лу; али ако је та стра на не у пу-
ће на, а от кри ће пре ва ре но си ри зик да јој се са мо на не се бол и по ре ме ти мир, на ла же 
се оба ве за ћу та ња. Ћу та ти и па ти ти. Ис прав но су вас по са ве то ва ли све ште ни ци ко ји 
су вам да ли пре по ру ку да не от кри ва те пре ва ру му жу. А што се ти че оно га ко ји вас је 
по са ве то вао да учи ни те су прот но, ве ру јем да је ње гов ла ко ми сле ни са вет по сле ди ца 
не ис ку ства и не по зна ва ња тај ни људ ског ср ца, а не чи ње ни це да је, ка ко ви ка же те, 
кон ти нен та лац. Елем, мо ли те се, са мо се мо ли те; и при хва ти те ћу та ње као жр тву ко ја 
на ди ла зи ону дру гу, ону ко ју би вам до не ло при зна ње пре ва ре.“

„Ле по ре че но“, по ми сли адво кат, „не ма шта“. Гнев, ми ло ср ђе, здрав ра зум: све на 
јед ном ме сту. Чо век за по што ва ње овај Отац Лу ке зи ни. Зев ну ду бо ко, за па ли ци га ре ту 
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и јед ним за ми шље ним ско ком об ре се усред ве ли ког жен ског оде ље ња са чи ње ног 
од мла дих и до па дљи вих го спо ђа из Ма де ко је су ста ја ле скру ше но и че ка ле тре ну так 
ка да ће чо век стро гих на че ла и про ниц љи вог ума, по пут ње га, пре по зна ти ме ђу њима 
пре ступ ни цу, пре љуб ни цу.

Окре пљен осмо ча сов ним сном и ду плом ју тар њом ка фом, адво кат Ва ка њи но се 
обла чио и по ми слио по но во на пи смо го спо ђе из Ма де. Исе чак из но ви на чу вао је у 
нов ча ни ку иа ко је знао да му је же на би ла прет пла ће на на Ви и да нај ма ње пе де сет 
при ме ра ка тог не дељ ни ка већ кру жи ме стом. И мо жда је баш ода тле тре ба ло за по че-
ти ис тра гу: на чи ни ти спи сак ме штан ки ко је су прет пла ће не на не дељ ник или га ре-
дов но ку пу ју код про дав ца но ви на. По ду хват ко ји ни је би ло те шко из ве сти: про да вац 
но ви на био је ње гов кли јент, а по штан ски слу жбе ник, ко ји је си гур но био у то ку, отво-
рио би, ако тре ба, и усред но ћи по шиљ ку. На кра ју кра је ва, не ку на зна ку мо гао је 
из ву ћи и од сво је же не. По зва је.

Кад је сти гла, с оним сво јим „шта хо ћеш?“, не стр пљи ва, на чич ка на па пи лот на ма и 
оба сја на гу стим сло јем по ма де, адво кат се из не на ђу ју ће бр зо, без при пре ме, уба ци у 
уло гу ис тра жи те ља. 

„Чи таш ли ти но ви не ко је ку пу јеш?“, упи та је пре зри вим то ном.
„Ко је но ви не?“
„Оне мод не.“
„Пла ћам прет пла ту са мо на Ви.“
„А оста ле ку пиш код про дав ца.“
„Ни је тач но, оста ле по зај мим од при ја те љи ца“, и же на по ми сли ка ко се раз го вор 

по ла ко али си гур но при ми че оним већ уо би ча је ним рас пра ва ма о тро шко ви ма, рас кала-
шном жи во ту, ра си па њу нов ца ко ји ће по ње ном му жу пре или ка сни је сти ћи на на пла ту.

Но адво кат ни је ци љао на пи та ња кућ ног бу џе та: „Ви“, ре че, „пи там те са мо за Ви: 
чи таш га?“

„На рав но да чи там.“
„И ру бри ку Оца Лу ке зи ни ја?“
„По не кад.“
„А ону из по след њег бро ја, је си ли њу про чи та ла?“
„Не, ни сам је про чи та ла. За што?“
„Про чи тај је.“
„За што?“
„Про чи тај, ка жем ти: ви де ћеш...“
Же на се на тре ну так збу ни не зна ју ћи шта да учи ни: да ли да пи та шта је по сре ди или 

да због ова квог аро гант ног на сту па му жа на пу сти про сто ри ју с јед ним ина џиј ским „не“ и 
ти ме ста ви до зна ња да је не за ин те ре со ва на, или пак да отр чи у со бу и од мах за до во љи 
ра до зна лост, тј. про чи та чла нак. Пре вла да ла је, на рав но, ра до зна лост: но од луч на да 
му жу по ква ри уго ђај, по на ша ла се пред њим као да је и да ље не за ин те ре со ва на и рав но-
ду шна. За то је адво кат, у же љи да ис пи та пр ве ре ак ци је и из ву че ка кву-та кву ин фор ма-
ци ју и по твр ди не ку од сво јих прет по став ки, на кон по ла са та че ка ња по но во по зва.
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Она га ири тант ним, пи ска вим гла сом из то а ле та пре се че: „Шта је?“
Адво кат је са мо кроз за тво ре на вра та упи та: „Је си ли про чи та ла?“
„Не“, од бру си же на.
„Ка ква си ти бу да ла“, ре че адво кат: си гур но је про чи та ла, али због сво јих бу би ца, 

ко је су им ва зда ре ме ти ле мир ухо да не, брач не сва ко дне ви це, ни је же ле ла да му пру-
жи за до вољ ство и да по раз го ва ра о то ме.

За то је имао ви ше сре ће у про сто ри ја ма су да; био је по том све док јед ног скан да ла 
у клу бу. То што је адво кат Лан ца ро та, до бро др же ћи пе де се то го ди шњак али и муж 
два де сет пе то го ди шње же не, од ло жио суд ску то гу де сет ми ну та на кон што је про чи тао 
пи смо, а он да због на вод не сла бо сти ко ја га је из не на да спо па ла за мо лио пред сед ни-
ка да од ло жи слу чај ко ји је био на днев ном ре ду, сви у су ду до бро раз у ме ше; исти 
слу чај и са све очи ти јим зна ци ма ri gor mor tis-а2 код су ди је Ри ве ре док је иш чи та вао 
пи смо: од ло жи га без ре чи и оте ту ра се по пут ме се ча ра у сво ју кан це ла ри ју.

Вест о ре ак ци ја ма адво ка та Лан ца ро те и су ди је Ри ве ре про не ла се ме ђу њи ма: сви 
су би ли убе ђе ни, са злу ра дим, ла жним са жа ље њем, да њих дво ји ца има ју раз ло га за 
бри гу. Но дон Лу и ђи Ама ру, ко ји је био не же ња, без об зир но им по ква ри уго ђај ре кав-
ши да усло ве ко је ис пу ња ва ју Лан ца ро та и Ри ве ра за до во ља ва, бар ка да је реч о њи-
хо вом удру же њу, још нај ма ње два де се так осо ба. „Ко је усло ве?“, упи та не ко ли ци на 
њих. И дон Лу и ђи раз ја сни: же ни но ста ро сно до ба из ме ђу два де сет и три де сет пет 
го ди на; спо ља шњи из глед ко ји је да ле ко од ру жног; со лид но обра зо ва ње, што се дâ 
ви де ти из пи сма; срод ник од не ких че тр де сет го ди на, ле пу шкаст и до па дљив, ко ји 
по се ћу је или је по се ћи вао дом; уљу дан, ми ро љу бив и не пре те ра но ин те ли ген тан муж. 
Јед но гла сно одо бра ва ње те о ри је би ло је про пра ће но оп штим за пре па шће њем: ако 
се ста ви на стра ну ин те ли ген ци ја, по што ни ко ни је био рад да по сум ња у сво ју, усло-
ве су ис пу ња ва ли (не ко је већ по бро јао) њих де ве то ри ца.

Пр ви ме ђу њи ма ко ји по ка за да је то при мио к зна њу бе ше ге о ме тар Фа ва ра. „Дај-
те да по но во про чи там пи смо“, ре че про би ја ју ћи се, на бу сит и прек, ка адво ка ту Ва-
ка њи ну. Адво кат му га уру чи, а Фа ва ра, ба цив ши се у јед ну фо те љу, при о не на чи та ње 
с истом оном усред сре ђе но шћу с ко јом је ина че ре ша вао ре бу се, крип то гра ме, укр-
ште не ре чи; и ни је при ме тио ка кав је та јац истог тре нут ка на стао и ка кву је на пе тост 
од но сно ра дост иза звао. И за и ста, не же ња ма, удов ци ма, стар ци ма, срећ ним му же ви-
ма са же на ма без ијед ног срод ни ка по че ло је да би ва за бав но; но за то се у по гле ди ма 
по тен ци јал них жр та ва из ску пи не ко ју је де фи ни сао дон Лу и ђи ја сно ви де ла за бри ну-
тост: као да је иступ Фа ва ре пред ста вљао чин жр тво ва ња ко ји им је, са мим тим што 
је јед ном учи њен, вра тио си гур ност ко ја им је до пре не ко ли ко тре ну та ка из ми ца ла.

И та ко Фа ва ра, чим одво ји свој очај нич ки по глед од пар че та хар ти је, ре а го ва она-
ко ка ко су ње го ви са пат ни ци при жељ ки ва ли: „И шта ви ов де ви ди те? Из ми шљо ти не, 
бу да ла шти не... Ја у пи сма ко ја об ја вљу ју но ви не ни ка да ни сам ве ро вао; из ми шља ју их 
они са ми, но ви на ри.“

2 Ri gor mor tis (лат.) – мр твач ка уко че ност. (Прим. прев.)
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Не ко ли ци на их ре че: „Та ко је, у пра ву је“, али с по дру гљи вим из ра зом ла жне, не ис-
кре не по др шке.

За то док тор Ми ли те ло, чо век са три де се то го ди шњим ста жом удов ца и вер ни ка, 
уста де: „А не ће мо та ко, при ја те љу дра ги: мо гу да при хва тим да но ви на ри из ми шља ју 
пи сма, онâ, што би ре кли, про во ка тив на; али ов де је реч о ру бри ци ко ју уре ђу је све-
ште ник: а да је дан све ште ник из ми сли ни ма ње ни ви ше не го јед ну мо рал ну ди ле му, 
е та кву сум њи ву прет по став ку мо рам већ од ба ци ти као не у те ме ље ну и не ло гич ну.“

„Ви ово не при хва та те?“, упи та Фа ва ра с иро ни јом ко ја је је два об у зда ва ла бес што 
је кљу чао у ње му. „А ко сте сад па ви?“

„Ка ко ко сам ја?“, уз вра ти док тор, упу шта ју ћи се сад у пи та ња иден ти те та ко ја му 
при ба ви ше нео ту ђи во пра во да од ба ци Фа ва ри ну сум њу. „Ко сам ја, то ме пи та те?... 
Па ко сам ја?“, кру же ћи упит ним по гле дом по про сто ри ји.

Учи тељ Ни ка зио, над ле жан за вер ску на ста ву, при ско чи у по моћ док то ру: „Он је 
је дан ка то лик и као та кав има пра во...“

„Ка кви сте ви ли це ме ри!“, ви као је Фа ва ра ска чу ћи бе сно из фо те ље. И пре не го 
што су увре ђе ни сти гли да ре а гу ју, згу жва пар че хар ти је, ба ци га пре ма кла ви ру с та-
квом же сти ном и сна гом као да је ци љао ме ту јед ним од оних ђу ла ди ко ја сто је у 
твр ђа ви Сан Ан ђе ло; и бр зо иза ђе.

На сту пи та јац: али ла ган и уми ру ју ћи. Он да се ја ви док тор Ми ли те ло: „Ни сам знао 
да Фа ва ри на су пру га има срод ни ка“, и та ко за по де ну но ви раз го вор, при ја тан до те 
ме ре да је тра јао све до до ла ска ко но ба ра ко ји их на кра ју уч ти во под се ти на вре ме: 
два по под не.

Адво ка та Ва ка њи на до че ка ше код ку ће пре ку ва ни шпа ге ти и на ду ре на же на. Јео 
је без при мед би: сам је био крив кад је хтео да раз ве се ли же ну при год но жи во пи сном 
при чом у ко јој су глав ну реч во ди ли Лан ца ро та, Ри ве ра и – dul cis in fon do3 – Фа ва ра.

Но же ни се, очи то, ни је до па ла ова за бав на при ча. „Са ве сни сте ви љу ди, не ма шта! 
И шта ако се де си не ка тра ге ди ја?“ 

„О че му при чаш, ка ква тра ге ди ја!“, ре че адво кат. „Па све и да се де си, ме ни је са вест 
мир на. Пр во, ов де се ра ди о пи сму об ја вље ном у но ви на ма ко је чи та сва ка ква фе ла.“

„Чи тао си их и ти“, кон ста то ва же на.
„Слу чај но“, по ја сни муж.
„Зна чи ја ко ја их увек чи там при па дам ка те го ри ји сва ка кве фе ле“, на то ће же на, 

ко ја, спрем на, ко зна за што, да за по де не сва ђу, ба ци пр ву вар ни цу.
Адво кат, ко ји, с дру ге стра не, ни је био рас по ло жен за сва ђу, за тра жи из ви ње ње и 

на ста ви: „Дру го, јер ни ко, ка жем ни ко, ни је на пра вио ни нај ма њу алу зи ју на при ват не 
жи во те ни ко га од ове тро ји це: а) по што ни ка ква кле ве та, ко ли ко ја знам, ни је би ла 
из ре че на на ра чун Лан ца ро ти не, Ри ве ри не или Фа ва ри не су пру ге; б) па чак и да се то 
де си ло, ми смо – по го то во ја, ко ји сам у том по гле ду крај ње од ме рен – сви од ре да 
џен тлме ни; ц) ако већ не ко же ли да се из ја сни као ро го ња, има пу ну сло бо ду да то 
учи ни као што ја, с тим у ве зи, имам сло бо ду да се за ба вим...“

3 Dul cis in fon do (лат.) – нај сла ђе за крај. (Прим. прев.)
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„Па у то ме и је сте про блем“, ре че го спо ђа, „што ти на то гле даш као на за ба ву.“ 
Из нер ви ран што га је же ни на при мед ба по ре ме ти ла и пре ки ну ла му ужи ва ње у 

ре ђа њу по ја шњењâ, за ко ја је био струч њак, адво кат по ви си тон: „Да, хтео сам упра во 
то, да се за ба вим... А ти, кад већ знаш да је то те ма ко ја за ме не ни ка ко не мо же би ти 
за бав на, шта он да има да ље да ми при чаш“, и ту већ ни је мо гао об у зда бес.

„Би тан го јед на“, ре че же на, па по бе же и за тво ри се у спа ва ћу со бу.
Адво кат се по ка ја због по след ње ре че ни це, ви ше што је по ре ме тио соп стве ни мир 

не го што је увре дио же ну; из се ме на те ре че ни це про кли ја јед на ста ра анег до та, а из 
ње се раз гра на ше кро шње не ми ра, сум ње и за бри ну то сти. Бе ше то анег до та о про-
гла су нор ман ског вла да ра Ви ли ја ма ко ји је на ло жио свим ро го ња ма у свом кра љев ству 
да но се чип ка сту ка пу ка ко би се раз ли ко ва ли од оних ко ји то ни су би ли: не при дра-
жва ње на ред бе по вла чи ло је за со бом ка зну од сто ун ци; и је дан муж, ко ји је по себ но 
др жао до за ко на, за тра жи од же не да му ка же, по ште но, сле ду је ли му ка па или не, што 
код ње иза зва бур ну ре ак ци ју: твр ди ла је да ни ко ви ше од ње не др жи до ча сти му жа. 
Но ка да се дич ни го спо дин, рас те ре ћен бри ге, при пре ми по том за из ла зак, же на га 
вра ти и, не же ле ћи да про пу сти при ли ку, по са ве то ва га да, би ло не би ло, ста ви ка пу.

„И шта уоп ште зна је дан муж?“, по ми сли адво кат: и це ла јед на ли те ра ту ра о жен-
ским под ва ла ма, о пре ва ра ма по чи ње ним с ђа вол ском до ми шља то шћу, по че да хра-
ни ње го во осе ћа ње са мо са жа ље ња ко ме се не моћ но пре пу сти с оча ја њем слеп ца 
(ја ви му се у све сти баш то по ре ђе ње) ко ји раз ми шља о сво јој не сре ћи. Та ко се упра во 
и осе ћао: као да се на шао у те лу слеп ца, при ти снут мр клим мра ком у ко ме су ле жа ле 
скри ве не све оне го ди не же ни ног пред брач ног жи во та, тре ну ци ка да ју је оста вљао 
са му, сло бо да ко ју је ужи ва ла, оно што је до и ста осе ћа ла, ства ри на ко је је до и ста по-
ми шља ла. „То је већ фи ло зо фи ја“, ре че се би: и на ђе је у сли ци Мар ка Ау ре ли ја, уз ви-
ше ној и не по мич ној, на су прот не у хва тљи вој и ска ред ној го ло ти њи Ме са ли не; јер, ко 
зна за што, бе ше се би увр тео у гла ву да је Ме са ли на би ла же на Мар ка Ау ре ли ја и да је 
овај по стао фи ло зоф из же ље да над вла да сву ону му ку ко ју му је са со бом до нео брак.

Це ло ве че у клу бу про те кло је у зна ку фи ло зо фи је. Би ли су ту и су ди ја Ри ве ра и 
адво кат Лан ца ро та, ко ји су – да ло се при ме ти ти по бо ји ли ца и не мир ном по гле ду 
ко ји је лу тао – по ку ша ва ли да оста ве ути сак спо кој не рав но ду шно сти; и код дру гих се 
ви де ла не ла год ност, стреп ња, страх. Чак и код адво ка та Ва ка њи на, иа ко се овај у очи-
ма дру гих на ла зио у без бед ној зо ни по што је од же ни них срод ни ка бро јао са мо јед ног 
ро ђа ка, ко ји је био у Де тро и ту и при то ме ни кад ни је кро чио у ме сто, и јед ну тет ку 
изо ло ва ну у ма на сти ру. 

Ге о ме тар Фа ва ра свој ски се по тру ди да их осло бо ди сва ке бри ге: чим је на пу стио 
клуб, отр чао је код же не и под вр гао је стро гом ис тра жном по ступ ку при бе гав ши још 
(та ко се го вор ка ло) и на сил ним ме то да ма; а по што је же на по ри ца ла, очај нич ки по ри-
ца ла, да је учи ни ла та кав грех и да је на пи са ла оно пи смо, Фа ва ра се од лу чи на је ди но 
што му је би ло пре о ста ло: да отр чи у Ми ла но, про на ђе Оца Лу ке зи ни ја и убе ди га да 
му по ка же оно пи смо. У џеп је стр пао ре вол вер: за слу чај да не успе да га на го во ри 
ми лом. За то је же на, од мах по из ла ску му жа, те ле фо ни ра ла ин же ње ру Ба зи ку да спа си 
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свог по слов ног парт не ра и при ја те ља од про па сти; и ин же њер, ко ји је оди ста био 
при ја тељ, отр ча до ае ро дро ма у Ка та ни ји ра чу на ју ћи да ће Фа ва ра, бу ду ћу да је кре нуо 
во зом, ка ко је по твр дио шеф ста ни це, у Ми ла но сти ћи су тра дан. Но упр кос при ја тељ-
ству ко је га је ве зи ва ло за Фа ва ру, од лу чи се да пре по ла ска оба ве сти док то ра Ми ли-
те ла и оста ле ор та ке из клу ба о де та љи ма осе тљи вог и тај ног за дат ка ко ји је на ме ра-
вао да из вр ши.

Из тог раз ло га сви сад де ба ту усме ри ше на слу чај Фа ва ре, твр де ћи да су сум ње 
ко је су га уз не ми ри ле не у те ме ље не, но на да ју ћи се чвр сто да ће се оне на кра ју по-
ка за ти и те ка ко уте ме ље ним. Сти го ше још и све ча но да из ја ве ка ко је пи смо, по све му 
су де ћи, по слао не ка кав ша љив џи ја из Ма де: да иза зо ве све ово што се упра во до го-
ди ло; и да би се, с дру ге стра не, жен ско већ те шко мо гло од лу чи ти на та кав по тез.

„Ако от кри јем ко је био“, ре че про фе сор Ко цо, „има ши ју да му за вр нем, та ко ми 
бо га.“

По што је Ко цо био не же ња, сви се за чу ди ше: „Ка кве ти имаш ве зе с овим?“
„Знам ја, до бро знам ка кве ве зе имам“, од го во ри Ко цо уда ра ју ћи нер во зно пе сни-

цом де сне о длан ле ве ша ке. А ве за је за и ста по сто ја ла: имао је за ка зан са ста нак, пр ви, 
с го спо ђом Ни ка зио у оп штин ском хо те лу; но го спо ђа је от ка за ла ре кав ши да тог да на 
не мо же ка за ти му жу да са ма од ла зи у град у ре дов ну ку по ви ну, па је учи тељ за сто-
лом био зло во љан, на бу сит и сум њи чав.

Ко ци но др жа ње по кре ну но ви та лас сум њи, али оних скри ве них ко је су већ ти ња-
ле у њи ма: та ко се, ре ци мо, учи те љу Ни ка зи ју, ко ји је при су ство вао раз го во ру, вра ти-
ше у се ћа ње сли ке с оног кар не вал ског ба ла на ко ме му је же на све вре ме пле са ла с 
Ко цом (код ку ће су се он да би ли по сва ђа ли).

Бе ше то, све у све му, за не ке јед но ду го ве че, за дру ге пак при лич но крат ко. 

Адво кат Зар бо, по оби ча ју, оде на спа ва ње пре же не. Имао је гро зан дан, због тог 
пи сма: с ко ле га ма на су ду и у клу бу, и, што је би ло нај го ре, са са мим со бом: био је из-
мо рен уну тра шњом бор бом из ме ђу гне ва и са ми ло сти, љу ба ви и љу бо мо ре. Не као 
оста ли. Он је знао, све вре ме је знао.

Узе књи гу, отво ри је на обе ле же ном ме сту. Про чи та не ко ли ко стра ни ца, али из ме-
ђу очи ју и ума као да му се би ла ис пре чи ла не ка ква мре на ко ја је дро би ла ми сли. 
Одво ји по глед с књи ге и ско ро се пре стра ви угле дав ши же ну го лу, с по диг ну тим ра-
ме ни ма и гла вом пре кри ве ном спа ва ћи цом ко ју је на вла чи ла. Учи ни му се да је сад 
пра ви тре ну так, па јој при бра ним то ном и гла сом ли ше ним бо је по ста ви пи та ње: 
„За што си пи са ла Оцу Лу ке зи ни ју?“

На ли цу, ко је као да јој се истог тре нут ка по це па и ис кри ви, ста ја ла је гри ма са збу-
ње но сти, стра ха. Вик ну ско ро: „Ко ти је то ре као?“

„Ни ко: од мах сам схва тио да је пи смо тво је.“
„Ка ко? За што?“
„За то што сам знао.“
Она па де на ко ле на, при љу би ли це на иви цу кре ве та то бо же да при гу ши ври сак: 

„Зна чи ти си знао за то. Знао си“, и оста де, из ну ре на од при гу ше них је ца ја, на по ду.
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Он от по че го вор о сво јој љу ба ви и ње ној кри ви ци; по сма трао ју је с бла гим гну ша-
њем и ми ло шћу про же том ме ша ви ном жуд ње и сти да. И кад га ства ри о ко ји ма је 
го во рио на гна ше на кра ју на плач, на су зе, при ма че се да је по диг не, да је при ву че 
се би. 

Но она се, ка ко осе ти ње гов до дир, нео че ки ва но бр зо ус пра ви. Смех ко ји јој се 
ви део у очи ма и на усна ма био је зло бан, ле ден, ока ме њен. Ис пру жи ру ку у ње го вом 
прав цу, са сти сну том пе сни цом из ко је из ву че, као да очи хо ће да му ис ко па, ка жи прст 
и ма ли прст; и из гр ла јој по ку ља ше хи сте рич ни, ја ре ћи сло го ви што па ра ју уши. „Бе-
е е ее... Бе е е ее...“

(С ита ли јан ског пре вео Алек сан дар Ко стић)


