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ТУ ЖАН, УСА МЉЕН И ГО ТОВ
(од ло мак ро ма на)

Ста ри Стен Ла у рел изи ђе из так си ја. По гле да из гу жва ни па пир ко ји је др жао у џе пу 
и про ве ри број згра де. Као сва ког ју тра, са о бра ћај је био жив у Бу ле ва ру Хо ли вуд. 
За ста де на час. Згра да пред њим ни је би ла но ва, чак ни очу ва на: си ви ло фа са де ука зи-
ва ло је на го ди на ма та ло же ну пр љав шти ну. Пре но што уђе у лифт, он ски не ше шир. 
Ни ко ни је обра тио па жњу на ње го во ве о ма бе ло, из бо ра но ли це. Док је сти гао до 
ше стог спра та, остао је сам. Иза ђе у пле снив ход ник, осве тљен с не ко ли ко флу о ре-
сцент них све тиљ ки. Кре не не ко ли ко ко ра ка и за у ста ви се пред тро шним, др ве ним 
вра ти ма са бру ше ним ста клом. На њи ма је пи са ло: „Фи лип Мар лоу, при ват ни де тек тив“, 
а ис под то га: „Уђи те без ку ца ња“.

Он не чуј но уђе. Ни сам не зна ју ћи за што, по стао је опре зан. Пред њим је би ла не-
ве ли ка че ка о ни ца са две фо те ље и вр ло ни ским сто лом на ко јем је би ло раз ба ца но 
не ко ли ко ста рих ча со пи са. Сед не. Ста ви ше шир на сто и до хва ти је дан ча со пис, али 
су му очи и да ље по сма тра ле про сто ри ју. Зи до ви су би ли пот пу но го ли и већ ви ше 
го ди на ни ко их ни је опрао; не ко је, до ду ше, пре ко њих по вре ме но пре ла зио пе ру шком 
ко ја, ме ђу тим, ни кад ни је сти гла до пла фо на. Стен се за гле да у при тво ре на вра та пред 
со бом. Наг ну се, али не успе да ви ди уну тра шњост кан це ла ри је. Не ко ши ром отво ри 
вра та: – Уђи те, го спо ди не Ла у ре ле.

Мар лоу је имао пе де се так го ди на, ви сок око ме тар и осам де сет, там но ке сте ња сте 
ко се ко ју су се де вла си су ви ше из бе ли ле. Ње го ве та ко ђе ке сте ња сте очи гле да ле су 
твр до али сет но. Био је у све тло си вом оде лу, зре лом за пе гла ње.

Ма ли и сму шен, Стен уђе у кан це ла ри ју. Кроз ве ли ки про зор је до пи ра ло сун це и 
осве тља ва ло про сто ри ју. Мар лоу се сме сти у фо те љу за ста рим пи са ћим сто лом, по-
там не лим од пра ши не и ча ђи.

– От куд вам број те ле фо на? – упи та де тек тив, по ка зу ју ћи Сте ну да сед не.
– Исти ну го во ре ћи, го спо ди не Мар лоу, узео сам га на су ми це из име ни ка.
Мар лоу за па ли ци га ре ту и наг ну се пре ма ње му.
– Да ли сте тра жи ли пре по ру ке? Зна те ли бар ко сам?
– Не. Ни сам. Ка кве то ве зе има? Ка ко сте ми ре кли пре ко те ле фо на, ви сте већ го-

ди на ма у овом по слу. Ако ми се до пад не те, ан га жо ва ћу вас.
– Ни је вам то до бро, го спо ди не Ла у ре ле. Ви сте сла ван чо век. Мо гли би сте да пла-

ти те услу ге не ке аген ци је.
– Ја сам сла ван чо век ко га ни ко не по зна је, го спо ди не Мар лоу. Гре ши те. Не мо гу 

да пла тим аген ци ју. Не мам мно го па ра. Ко ли ко сте ми ре кли да на пла ћу је те за свој 
рад?

ДОЗИВИ

Освал до Со ри ја но
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– Че тр де сет до ла ра днев но, плус тро шко ви.
То се укла па у мо је мо гућ но сти, са мо ако тро шко ви ни су ве ли ки.
– Је сте ли си гур ни да ни сте ци ци ја?
– Ако вас баш за ни ма, ско ро сам бан кро ти рао. Мо жда вам не од го ва ра да гу би те 

вре ме са мном. 
– То ћу ка сни је ви де ти. Пре то га бих же лео да са знам због че га је дан од нај по зна-

ти јих ко ми ча ра Хо ли ву да до ла зи код ста рог Мар ло уа. Ја се не ба вим раз во ди ма, ни ти 
ју рим мла де нар ко ма не.

– Ни је то мој про бле ма.
– Дра го ми је што је та ко. Слу шам вас.
– Ја уми рем, го спо ди не Мар лоу.
– Не при ме ћу је се.
– Ме ђу тим, то је исти на. Оли је имао сре ће. От ка за ло му ср це и го то во. Ја уми рем 

ла га но, а ми слим да би јед ном ста ром глум цу мо ра ло да иде бо ље. 
– Ва ма не тре ба де тек тив – про гун ђа Мар лоу. – По при чај те с аген том не ког оси гу-

ра ва ју ћег дру штва или с гро ба ром.
– Чи ни ми се да не схва та те озбиљ но сво је кли јен те.
– Ви ни сте мој кли јент, го спо ди не Ла у ре ле. Ли чи те ми на чо ве ка очај ног јер му се 

бли жи смрт, а ја се не ба вим тим про бле ми ма. Ако ми до пу сти те је дан са вет, ре као бих 
вам да по при ча те с не ким све ште ни ком: ва ма је по тре бан ду хов ни са вет ник. Мо жда 
вас ста ве у ста рач ки дом. 

– Ни су ми по треб ни са ве ти. Знам ка ко да до че кам смрт. Имам се дам де сет пет го-
ди на, сни мио сам ви ше од три ста фил мо ва, до био сам Оскарa, упо знао свет, осам 
пу та се же нио, а од то га не ко ли ко пу та са же ном ко ја је са да са мном. Не бри не ме не 
смрт. Ни сам до шао ова мо да се сва ђам с јед ним без о бра зним де тек ти вом ко ме чак ни 
кан це ла ри ја ни је чи ста. До шао сам да вас ан га жу јем. Не љу ти те се, Мар лоу, али ви сте 
бу да ла. С ова квим по на ша њем, не ће вас унај ми ти ни да чу ва те пса не ком ди рек то ру. 
А нај го ре је што сте већ ве ли ки деч ко да би сте би ли у ста њу да се про ме ни те.

– Не џан др љај те, го спо ди не Ла у ре ле. За ра ђу јем за жи вот ка ко знам и умем. Не мам 
пре ви ше па ра јер не при хва там да се ба вим ста рач ким глу по сти ма.

– У ре ду – глу мац уста де из фо те ље – ов де вам је број мог те ле фо на. По зо ви те ме 
ако се пре до ми сли те. Вр ло сте не так тич ни, али чи ни ми се да сте по ште ни.

Стен Ла у рел на пу сти кан це ла ри ју исто она ко опре зно као што је у њу ушао. Де тек-
тив га је пра тио по гле дом. Кад се вра та за тво ри ше, он ба ци по глед на сат. Већ је би ло 
про шло два на ест. Иза ђе на по ље и од ше та два ћо шка до Вик то ро вог ба ра. По је де 
сен двич и по пи ко ка-ко лу. Раз ми шљао је о ста ром Ла у ре лу. По ла ко по пу ши ци га ре ту. 
За тра жи од Вик то ра но ви не и окре ну стра ну са би о скоп ским ре пер то а ром. У не ком 
дру го ра зред ном би о ско пу су да ва ли бур ле ске: Чар ли Ча плин, Ла у рел и Хар ди, Ба стер 
Ки тон, Ла ри Се мон. Иза ђе на по ље.

Су ва, брит ка хлад но ћа, нео бич на за Лос Ан ђе лес, при мо ра ва ла је љу де да се умо-
та ва ју у ка пу те и ужур ба но хо да ју. Сун це је не ста ло иза бе де ма од згра да. Мар лоу се 
вра ти у кан це ла ри ју. Из пи са ћег сто ла из ва ди фла шу ви ски ја и ча шу. Сру чи се у фо те-
љу, по ди же но ге на пи са ћи сто и от пи не ко ли ко гу тља ја. При па ли но ву ци га ре ту, али 
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је од мах уга си. По ку ша да спа ва. За тво ри очи, али уза луд. По ми сли ка ко је од раз во да 
ра дио са мо на не ко ли ко слу ча је ва.

По што се раз вео од же не, не ко ли ко ме се ци се пи јан по ту цао по пред гра ђу. Не ко-
ли ко пу та је до био ба ти не и че ти ри но ћи про вео у за тво ру. За тим је ре шио да по но во 
из нај ми сво ју ста ру кан це ла ри ју. Сва ког пу та је би вао све умор ни ји и ње го ва уште ђе-
ви на – хи ља ду две ста до ла ра – убр зо се ис то пи ла. Мо рао је да про да ко ла да би из-
нај мио дво соб ну ку ћу у че твр ти на ни ским бре жуљ ци ма, ти пич ној за сред њу кла су.

Ста ви ру ку у џеп и из ва ди не ко ли ко из гу жва них нов ча ни ца. Пре бро ја их: два де сет 
се дам и по до ла ра. „Не дај се, Мар лоу“, ре че се би, „глу по сти се увек пла ћа ју“, и то га 
под се ти на вен ча ње са Лин дом Ло ринг, по се сив ном ми ли о нер ком ко ја га је шест ме-
се ци оба си па ла из о би љем и ис пу ња ва ла до са дом.

Ни је мо гао да спа ва ви ше од два-три са та днев но. Ре ши да оде у би о скоп и по гле-
да не ку ко ме ди ју. Би ло му је по треб но да се ма ло на сме је. Се де на ау то бус ко ји га 
оста ви на три ћо шка од би о ско па. Ле њо је хо дао. Би ва ло је све хлад ни је. Он по ди же 
гла ву да пре ко згра да по гле да олов но не бо. Љу ди су ужур ба но про ми ца ли крај ње га. 
По ста де све стан да не ма ка пут. Из гу био га је јед не но ћи у пи јан ству.

Ку пи кар ту и оста де у пре двор ју да по пу ши. Че као је да се за вр ши Ча пли нов филм. 
Ни је му се сви ђао тај уми шље ни чо ве чу љак ко ме је увек ло ше ишло на фил му, а до бро 
у жи во ту. Про да ва чи ца ка ра та га је по сма тра ла. Био је то зна ти же љан по глед ко ји је 
од ме ра вао ње го во из гу жва но оде ло. Он по рав на ре ве ре, али она на ста ви да га по-
сма тра. Он јој на миг ну и де вој ка окре ну гла ву. Уђе. У то до ба је би ло ма ло гле да ла ца 
и сви су се де ли јед ни уз дру ге, као да се шти те од хлад но ће. Мар лоу се де на јед но 
рас кли ма та но се ди ште. Угле да Ба сте ра Ки то на ка ко, ка ме ног и тра гич ног ли ца, свом 
бр зи ном ју ри го ре-до ле по сте пе ни ца ма. Ви де Ла у ре ла и Хар ди ја ка ко по ку ша ва ју да 
про да ју бо жић ну јел ку Џи ми ју Фин леј со ну. Ви де их за тим ка ко уни шта ва ју ку ћу раз-
бе сне лог кли јен та, док овај раз би ја форд на очи де бе лог и мр ша вог пред мно штвом 
ра до зна лих ком ши ја. По чео је да се сме је и ни је мо гао да пре ста не. Осе ћао је да га 
бо ли сто мак, али та дво ји ца се ни кад не за у ста вља ју; те ра ли су га на смех, све ви ше и 
ви ше. Кад се на плат ну по ја вио по ли ца јац Ед гар Ке не ди, Мар лоу уста де и иза ђе из 
са ле. Ни је же лео да са зна хо ће ли их ухап си ти.

Пе ша чио је не ко вре ме, а по том сео у ау то бус. Сти гао је у кан це ла ри ју у шест по под-
не. У згра ди се за др жа ло ма ло љу ди. Ни је знао за што се вра тио. Ни је имао по сла, ни ти 
га је ко че као. На су се би пи ће и оста де да се ди све док га ни је окру жи ла та ма. Ни је му 
се да ло да уста не и упа ли све тло. По че да се осе ћа ло ше. Увек се осе ћао ло ше кад је па-
да ло ве че. Мо жда би Ка па блан ка хтео да од и гра пар ти ју ша ха, по ми сли. За тво ри кан-
це ла ри ју и иза ђе. Про шло је ско ро сат вре ме на док ау то бус ни је сти гао до ње го ве ку ће.

По пе се уз сте пе ни це од бо ро ви не у ста рој ви ли. Ба шта је би ла за ра сла у ко ров. 
Отво ри вра та и упа ли све тло у тре му. „Јед ног да на ћу мо ра ти да по чу пам ко ров“, ре че 
сам се би. Уђе. Днев на со ба је за у да ра ла на уста ја ло, без лич на и не при влач на као увек. 
Спре ми у ку хи њи не што за је ло. Из ва ди ша хов ску та блу и по ста ви фи гу ре. Ни је му се, 
за пра во, игра ло. Скло ни шах. Осе ћао се го ре не го Ка па блан ка. Јео је вр ло ма ло. Укљу чи 
те ле ви зор и од гле да ве сти. Пред сед ник Џон сон је на ре ђи вао бом бар до ва ње Ви јет на ма. 
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Ис кљу чи те ле ви зор. Се ти се ка ко му је Ла у рел тог ју тра ре као: „Јед ном ста ром глум цу 
тре ба ло би да иде бо ље.“ Мо жда је и Стен сад гле дао ве сти. Узе те ле фон и окре ну број 
ко ји му је глу мац оста вио.

– Го спо ди не Ла у ре ле, ов де је Мар лоу.
– Ра ду је ме што сте се пре до ми сли ли, син ко.
– Ни је о то ме реч. Би ло ми је по треб но да с не ким по раз го ва рам.
За вла да ти ши на. Ско ро чи тав ми нут се ни су усу ди ли да је пре ки ну. Нај зад, Ла у рел 

ре че: 
– За што сте ме не иза бра ли?
– Гле дао сам вас да нас по под не у би о ско пу. Да ва ло се Око за око. Бар де сет го ди на 

ни сам гле дао ни је дан филм Де бе лог и Мр ша вог. Оти шао сам пре кра ја, кад се по ја вио 
по ли ца јац. 

– Да ли сте алер гич ни на по ли ци ју, Мар лоу?
– Увек све упро па сте.
– Исти на. Оли ја и ме не на кра ју ју ри по ли ца јац Ке не ди. За што сте иза бра ли то за-

ни ма ње?
– То је сад вр ло те шко ре ћи. Пре мно го вре ме на сам ра дио са окру жним ту жи о цем, 

али не мам баш мно го по што ва ња пре ма вла сти ма. Од лу чио сам да на ста вим сам. Од 
тад сам не ко ли ко пу та за вр шио у за тво ру. Не во лим да са ра ђу јем. 

– И ме ни је би ло по треб но да с не ким по раз го ва рам – пре ки де га Ла у рел.
– За то сте ју трос до шли код ме не?
– Ми слим да је за то. Хтео сам да пла тим за ва ше вре ме.
– Тре ба ло би да се учла ни мо у клуб „Уса мље на ср ца“.
– Ми слио сам да сам ја ко ми чар, Мар лоу.
– Већ одав но сте пре ста ли то да бу де те.
– Вр ло сте гру би пре ма ме ни. Је сте ли увек та кви?
– У сло бод но вре ме чу пам ко ров у ба шти и играм шах.
– Од са мо ће сте по ста ли осор ни, Мар лоу. Је сте ли не кад не ког во ле ли?
– Јед ном. Оже нио сам се њо ме, али су ви ше ка сно. Ни је ишло.
– Хтео сам да ка жем, да ли сте има ли при ја те ља?
– Се ћам се јед ног. Звао се Те ри Ле нокс. Био је Ен глез, исто као ви. Ра дио је на фил му, 

исто као ви. Пот пу но се рас пао и за вр шио по ста вља ју ћи јед ну ко ме ди ју да би по бе гао 
од ствар но сти. Ви ше га ни сам ви део. Сâм сам ко ли ко је то у овој зе мљи мо гу ће.

– Мо гу ли су тра да вас ви дим, Мар лоу? Да ћу вам сто до ла ра уна пред. Је ли то у 
ре ду?

– До ђа во ла са сто до ла ра! Ре као сам вам да мо ја кан це ла ри ја ни је ис по ве да о ни ца. 
Ока ни те се то га. По пи ће мо по је дан ги млет и не ће мо се ви ше ви де ти. Кад ми до ђе да 
вас се при се тим, ићи ћу у би о скоп. Ра ни је сте би ли за бав ни ји, Ла у ре ле.

(...)

Ка да је Ла у рел ушао у кан це ла ри ју, Фи лип Мар лоу је се део у фо те љи и чи тао књи-
гу; ду ге но ге де тек ти ва су би ле на пи са ћем сто лу, на сло ње не на го ми лу фа сци кли. 
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Чи сте и из глан ца не, ци пе ле су му се си ја ле, али су им на ђо но ви ма би ле ру пе, а на 
гу ме ним пот пе ти ца ма ви де ли су се ек се ри. Ла у рел ста де ис пред пи са ћег сто ла и па-
жљи во се за гле да у чо ве ка ко ји је и да ље од сут но се део.

– До бар дан – ре че.
Де тек тив по ди же очи. Упу ти дуг по глед пре ма стар цу у ста ро мод ном, али чи стом 

и до бро ис пе гла ном оде лу. У ру ка ма је др жао ше шир и ка пут ко ји је ски нуо пре ула ска. 
Очи су му си ја ле и осме хи вао се, као да је за то би ло не ког раз ло га. Про шао је до бар 
ми нут пре но што Мар лоу од ло жи књи гу на сто и за па ли ци га ре ту.

– Ми слим да сте по гре ши ли вра та.
– Ва ма је по тре бан по сао и ја вам га ну дим – ре че глу мац.
– За ни мљи во. О че му је реч?
– Шта то чи та те? – упи та Ла у рел.
– Кри ми на ли стич ки ро ман. Је дан де тек тив аген ци је Кон ти нен тал до ла зи у не ко 

ме сто, по ме ша се с јед ном бан дом зло чи на ца и по ли ци јом и до ка чи се с це лим све том. 
Ни је не ки угла ђен чо век, у то вас уве ра вам. Во лео бих да ми је ор так. У ро ма ну не пи-
ше ка ко се зо ве, али бих мо гао да га на ђем на сва ком ћо шку.

– Је сте ли не кад мо ра ли не ког да уби је те? – ре че Ла у рел и по цр ве не.
– Ту и та мо. Го то во сам за бо ра вио.
– Су ров вам је по сао.
– Био је. Кад сам имао не ку гу жву, био сам у ста њу да за ра дим не ки до лар. Сад сам 

већ ма ло стар за то. Шта ми ну ди те, Ла у ре ле?
– Сто до ла ра уна пред. При хва там ва шу це ну. Да ли сте до не ли но вац?
– Ево га. Из гле да да сте да нас ра зум ни ји.
– Имам не ко ли ко про бле ма ко је тре ба да ре шим. Од то га по ста јем глу пљи. За што 

не сед не те?
Ла у рел се де.
– Хтео бих да знам за што ми ни ко не ну ди по сао. Ако бих то лич но по ку шао да 

про ве рим, до вео бих у пи та ње свој углед. Има мно го ве те ра на ко ји ра де на фил му и 
те ле ви зи ји. Мо гао бих да глу мим, да ре жи рам, да бу дем сце на ри ста, али ми ни ко, већ 
го ди на ма, ни шта не ну ди. Оли вер је јед ном до био по сао у не ком фил му Џо на Веј на, 
али то је би ла ка та стро фа. Мо рао је да иде да га мо ли. Ја то ни сам ни кад хтео да ра дим.

– По зна је те ли мно го љу ди у Хо ли ву ду? – упи та Мар лоу.
– Не ке ста ри је, оне ко је већ одав но ни сам ви део, и два мом ка ко ји по не кад на вра-

те код ме не да по раз го ва ра мо о ко мич ном. Они има ју мно го по сла. Ви их зна те: Џе ри 
Лу ис и Дик ван Дајк.

– Не идем че сто у би о скоп, али сам их гле дао. Је су ли вам они при ја те љи?
– Дик је сте. Има да ра; мно го да ра. Сма тра ме сво јим учи те љем. До ла зи код ме не и 

са ти ма раз го ва ра мо. 
– За што вас не ан га жу је?
– Он не мо же да ме ан га жу је. Мо гу ће је да се не усу ђу је да у сво је фил мо ве укљу чи 

ста рог учи те ља.
– Раз у мем. Има ту је дан мла ди кав га џи ја, ја сам га на у чио за на ту, али му не па да на 

па мет да са ра ђу је са ста рим Мар ло у ом. До ђе ми у по се ту да по пи је ко ји ви ски. По са ве тује 
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се са мном око сво јих слу ча је ва, пру жи ми ру ку и оде. Лу је сја јан мо мак, за о ку пљен 
пси хо а на ли зом, али ваљ да ми сли да стар ци жи ве од ва зду ха. Про ду цен ти мо жда 
ми сле да сте ви у до бром ма те ри јал ном по ло жа ју и да вас не за ни ма да ра ди те без 
Хар ди ја. 

– Ни су нам ни шта ну ди ли ни док је он био жив. Пе де сет пр ве смо сни ми ли је дан 
филм у Па ри зу. То је би ло по след ње. 

– Је сте ли ус пе ли да за ра ди те?
– Ни смо. Филм је био то тал ни про ма шај. Оли је био бо ле стан и ни је мо гао мно го 

да се кре ће. А и ја сам та да имао на па де и ни је био до бар тре ну так. Ни смо сни ма ли у 
Аме ри ци от ка ко се Оли вра тио из ра та.

– Хар ди је био у ра ту?
– Као мо мак је по ха ђао вој ну шко лу. По зва ли су га и да ли му чин ка пе та на. Био је 

на Ги брал та ру. 
– Да ли је же лео да иде на фронт?
– Он је био вр ло ла ко ми слен мо мак. Схва тио је то као ша лу. Ре као ми је: „Идем на 

фронт“, и сле де ћег пу та сам га ви део тек го ди ну да на ка сни је. Кад ми је ис при чао сво-
је до го дов шти не, по ми слио сам на сни ма ње фил ма, али он је био ве о ма уту чен због 
све га што је про жи вео па смо од то га од у ста ли. 

– Ка да је умро?
– У бол ни ци, 1957. Био је вр ло бо ле стан и па ра ли зо ван. То је био вр ло те жак пе ри-

од. Ни сам оти шао на ње го ву са хра ну. Кри ти ко ва ли су ме због то га, али ни сам мо гао 
да одем. 

– За што?
– Оли ми ни је био са мо при ја тељ. Био је део ме не; ни је дан од нас ни је мо гао ни шта 

без дру гог. Наш жи вот је био филм и све смо де ли ли. Ни смо се мно го ви ђа ли, али смо 
ра ди ли оно је ди но што је оправ да ва ло наш жи вот: сни ма ли смо. Убр зо сам схва тио 
да смо јед но. Ни сам мо гао да при су ству јем соп стве ној са хра ни. 

– За што сте ми ју че ре кли да уми ре те?
– Бо ле стан сам, Мар лоу. Ди ја бе ти чар сам и имам на па де. Знам да ми не пре о ста је 

мно го вре ме на. Али ни сам то хтео да вам да ка жем. От ка ко не ра дим, ја сва ког да на 
по ма ло уми рем. Кад не ко има је дан је ди ни раз лог за жи вот и тај раз лог не ста не, осе-
ћа се су ви шним. Же лим да про ве ри те за што су ме про ду цен ти за бо ра ви ли.

– Да ли сте има ли не ке ве зе са Де се то ри цом из Хо ли ву да?
– Де се то ри цом из Хо ли ву да?
– Зна те о че му го во рим: Џо о ва су ђе ња.
– Знам за њих, али ни шта ви ше од то га.
– На дам се да ме не ла же те – ре че де тек тив. – По ли ти ка је из ба ци ла из тр ке ви ше 

глу ма ца не го дро га. Ви све то до бро зна те. Кад Џо ви ди цр ве но, бо ље бе жи. Знам за 
јед ног од осу ђе них. Про вео је де вет ме се ци у за тво ру за то што је про да вао об ве зни-
це за пар ти ју. Хтео је да по мог не дру гим за тво ре ни ци ма, а за тво ри ли су и ње га. Жи вот 
му се пре тво рио у ужас: кад је не ко не срећ ник, си гур но ће за вр ши ти у за тво ру. Про-
бај те. Ука жи те на крив це за сво ју суд би ну и да ће вам до бру ће ли ју. Обо га ти те се или 
бу ди те чу ве ни бун тов ник и апла у ди ра ће вам.
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– Не љу ти те се, Мар лоу.
– Не љу тим се – Мар лоу по ди же глас – али ме нер ви ра што се пра ви те не ви на шце, 

Ла у ре ле.
– Не раз у мем – ре че ти хо Стен.
– Пу сти те то.
– Јед ном ми је Ба стер Ки тон ре као да смо по гре ши ли јер се рад ња на ших фил мо ва 

за сни ва на уни шта ва њу при ват не сво ји не и на па ду на по ли ци ју. Го во рио је да се љу ди 
то ме сме ју, али нас у су шти ни мр зе.

– Где је са да Ки тон?
– Ми слим да је у Ка на ди, да сни ма ту ри стич ке фил мо ве. Жи во та ри у бе ди.
– Ма не мој те!
– Мно ги ко ми ча ри су та ко за вр ши ли. Ча плин се спа сао.
– Спа сао се? – на ру га се де тек тив.
– И ње га су про га ња ли. Мо рао је да оде.
– Ви ди те, при ја те љу, ка да у овој зе мљи не ко га озбиљ но про га ња ју, те шко је по бе ћи. 

Ча плин је био слав ни бун тов ник, с оби љем же на и ми ли о на. Џо ни је имао ин те ре са да 
га ћор ки ра. Јед ног ле пог да на ће се вра ти ти да про ше та сво је ду пе по Хо ли ву ду и сви 
ће да му се кла ња ју. Мо гу ће је да ће му по ди ћи спо ме ник. А ви и ја ће мо да про си мо 
ми ло сти њу на вра ти ма сту ди ја.

– Не пре те руј те – од го во ри глу мац.
– До бро. Хлад но ми је. Хај де да усит ни мо ову нов ча ни цу од сто до ла ра код Вик то-

ра. Пра ви пр во кла сни ги млет, а у ово до ба бар је ско ро пра зан. Вик тор се још ни је 
пот пу но из бе зу мио, још му се др жи осмех и има чи сте ру ке.

– Не пи јем у ово до ба.
– Мно ги ма се то де ша ва. Због то га је и Вик тор чист и на сме јан.

(Са шпан ског пре ве ла Љи ља на По по вић Ан ђић)


