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НОЋ У КА ЗА БЛАН КИ
Мо ре се је два на зи ре под цр ним не бом и гу стим пљу ском. Не ко ли ко ко ла бр зо 

про ла зи кри ву да ју ћи због вра то лом не во жње пи ја них вла сни ка. Ко ли ко се са мо не-
сре ћа ов де де си ло, а по ли ци ја увек до ла зи са за ка шње њем да оба ви ру тин ске рад ње, 
ва зда по ста вља ју ћи иста пи та ња ра до знал ци ма оку пље ном око ме ста уде са: „Да ли је 
во зач био пи јан?“ За тим би сти гла ам бу лант на ко ла, та ко ђе са за ка шње њем, и го ми ла би 
се ко нач но раз и шла. По не кад би не ком зна ти жељ ни ку за пао ша мар или уда рац но гом, 
по ли ци ја би га угу ра ла у џип и по што би пла тио ка зну, из ба ци ли га на сред пу та.

Чу је се сна жан хук мо ра, још ја ча гр мља ви на гро мо ва и зву ци уда ра ња ки шних 
ка пи по кро во ви ма ау то мо би ла пар ки ра них ис пред хо те ла и ка фа на.

Из ноћ ног клу ба „Окла хо ма“ до пи ре гро мо гла сна му зи ка. У бли зи ни је ка фа на у 
ко ју не пре ста но ула зе и из ла зе гру пе љу ди. Чу је се жа гор ко ји се по ја ча ва; че сто се 
јед на гру па ухва ти уко штац са дру гом, ру ка ма или бри тва ма, а не рет ко би не ка жен ска 
оста ла кр ва ва на тро то а ру. Око ње би се оку пи ли љу ди ко ји ни су има ли ве зе с до га-
ђа јем па ни су мо гли, збр ка ним све до че њем, да ука жу по ли ци ји шта се де си ло. Уо би-
ча јен ко мен тар по ли ци је је био: „То је суд би на про сти тут ки. Ко ли ко кр ви ис це де му-
шкар ци ма, то ли ко кр ви про ли ју по тро то а ру.“

Мо ре је гр ме ло у гу стој та ми, ки ша је осла би ла. Су а да је на гло из ју ри ла кроз уска 
вра та „Окла хо ме“, а за тим се за чуо сна жан тре сак вра та. По ку ша ва ју ћи да за коп ча 
ка иш ман ти ла, кре ну ла је на пред ма лим, окру глим про сто ром ои ви че ним ве ли ким 
гли не ним ва за ма. За тим је иза шао Са ид раз го ва ра ју ћи с от ме но оде ве ним вра та ром, 
ко ји га је до бро по зна вао.

– Ве че рас си пи јан. Да ли ћеш мо ћи во зи ти? – упи тао је вра тар.
– Ни сам до вољ но по пио. Она про сти тут ка та мо по пи ла је це лу фла шу. На рав но, за 

то ће мо ра ти да пла ти.
– Да ли ћеш то по но ви ти ве че рас? При ја те љу, бу ди уме рен... 
– Ура ди ћу исто оно што чи ним сва ко ве че. Ја сам Ша хри јар.1

На сме јао се и вра та ру тут нуо у ру ку нов ча ни цу од де сет дир хе ма. Овај ју је узео са 
очи глед ним ужи ва њем. 

– Ми смо при ја те љи, за што тро шиш но вац?
Са ид од го во ри:
– Уф, ма ма ни.
Гле дао је у Су а ду. Из гле да ла је умор но док је ста ја ла у ма лом, кру жном про сто ру. 

Ста вио јој је ру ку на ра ме и при ву као к се би.
– Ау то је бли зу – ре као јој је.

1 Краљ из 1001 но ћи ко ји је сва ке но ћи тра жио да му до ве ду но ву же ну. (Прим. прев.)
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– Да?!
– Ау то је бли зу.
– Где идеш?
– Где год ти же лиш. Још има отво ре них ме ста. Ово је на ша ноћ.
По што су ушли у ко ла, она је с на по ром из тор бе из ву кла ци га ре ту на пу ње ну ке и-

фом2 и по че ла да је вр ти ме ђу пр сти ма.
– Са и де, да свра ти мо до јед не мо је при ја те љи це. Јад ни ца, си гур но не ма шта да 

ду ва ве че рас.
– За што не ма? Па ди ле ра ха ши ша има на сва ком ко ра ку ше та ли шта кор ни ша.
– Ако не бу де на шла, умре ће или ће се уби ти. Она ми је баш бли ска дру га ри ца. Има 

мно го про бле ма с очу хом и сво јим деч ком. С њим је до би ла де вој чи цу, ле пу по пут 
кри ста ла, али он не же ли да при зна де те. Из моћ не је по ро ди це.

– По зна те су ми те моћ не по ро ди це. Из гле да да их ви во ли те.
– Ја их не во лим, али во лим да жи вим.
То је ре кла ле њим гла сом, док је он во зио про ла зе ћи пу стим ули ца ма с ви ла ма 

на ни за ним са сва ке стра не по чи јим ба шта ма су се ши ри ла ра зно бој на све тла. За па-
ли ла је ци га ре ту на де ве ну ке и фом ско ро скло пље них очи ју.

– Да ли пу шиш? – упи та ла га је.
Узео је ци га ре ту од ње, по ву као не ко ли ко ди мо ва, за тим јој је вра тио.
– И шта ка жеш? Где је мо ја при ја те љи ца? – за дир ки ва ла га је.
– Не знам. Ве ро ват но не где на овом све ту.
– А ми, где се ми на ла зи мо?
– Из ме ђу њих.
– Ко га?
– Оних ко је во лиш.
– Ни ко га ја не во лим. Би ла сам за љу бље на у Му ти ја, али сам га оста ви ла јер ни је 

био бо гат и оти мао ми је све што бих за ра ди ла пре ко но ћи. Пу шио је ве ли ке ко ли чи не 
ха ши ша, а кад га ни је имао, по лу део би и пре тио да ће ме уби ти. За јед но смо ишли у 
сред њу шко лу ода кле су нас из ба ци ли, Ње гов отац је не ко ли ко пу та по ку шао да уби је 
ње го ву мај ку. Не по зна јем оца, али он ми је при чао о ње му. Не ма сум ње да му на ли-
ку је, и да сам се уда ла за ње га, си гур но би по ку шао и ме не да уби је. А ја не же лим да 
умрем. Во лим жи вот.

Му зи ка у ко ли ма, ко ја су се кре та ла вр ло ла га но, би ла је гла сна. Про зо ри су би ли 
за тво ре ни, на по љу је и да ље па да ла ки ша и би ло је хлад но. Ау то је био по пут за тво-
ре не ку ти је за гу шљи вог ва зду ха од те шког ми ри са ха ши ша. Али Са ид ни је же лео да 
отво ри про зор. У ме ђу вре ме ну огро ман мо то цикл их је пре те као, од чи је тут ња ве је 
Са ид ма ло за дрх тао. Дла ном је бри сао пред ње ста кло.

Су а да је ре кла:
– Ка ко бих са мо же ле ла да имам ве ли ки мо то цикл по пут овог!
– И кад се на ду ваш ха ши шом, по ко си ла би све др ве ће на пу ту пред со бом.
– Ха-ха-ха. Не пре те руј. Уо ста лом, сви ко ји во зе ова кве мо то ре пу ше ха шиш.

2 Из раз ко ји се у Ма ро ку ко ри сти за ха шиш. (Прим. прев.)
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Про шли су крај с ви ла ма. Град је био тих по што је ки ша пре ста ла. Не ко ли ко ба ри-
ца си ја ло се под ноћ ним све тлом. С вре ме на на вре ме уз тро то ар би ла га но про шле 
ноћ не па тро ле с уга ше ним све тли ма тра же ћи скит ни це. Су а да је осе ћа ла при јат ну 
то пло ту у ман ти лу и за ба ци ла гла ву. Очи је за тво ри ла и те шко их је отва ра ла. Мр мља ла 
је не што не раз го вет но, Са ид је раз у мео да же ли да је де. И сам је осе тио глад. Обич но 
по сле но ћи по пут ове рет ко је де. Че сто би ле гао об у чен, чак се не би ни изуо.

– Хеј, да ли си глад на?
– Да.
– Иде мо да је де мо ха ри ру.3

– Ха ри ра је ки се ла, а и онe ле бле би је и со чи во у њој... као да је деш ка ме ње. 
– Ха шиш ти бу ди апе тит, зар не?
– Да. Јед ном сам по је ла ве ли ки ло нац ку ску са.
– Не пре те руј!
– Ку нем се сво јом ча шћу.
– Имаш ли ти уоп ште част, ти...
– Хај де, ка жи. Пре ва ли пре ко уста. Па ја сам ча сни ја од ћер ки вла сни ка оних ви ла. 

По зна јем их ја до бро. За јед но смо пу ши ле ха шиш, и то мно го пу та.
– У ре ду. Ни је то са да ва жно. Зна чи, не же лиш ха ри ру?
– Не, бо љи је хам бур гер с ја ји ма и со сом, а он је код „Тан ге риј ца“ и јеф ти ни ји од ха-

ри ре. Има је дан ње гов ре сто ран, ту бли зу Син си на ти про дав ни це осве жа ва ју ћих пи ћа. 
– Та мо је увек ве ли ка гу жва. Че сто на из ма ку но ћи из би ја ју ту че из ме ђу пи ја на ца 

због жен ски ња. А не рет ко на вра ћа и по ли циј ска па тро ла и тра жи лич на до ку мен та. 
Имаш ли ти лич ну кар ту?

– Да ли ми слиш да сам до шла с не ке дру ге пла не те? Ја сам та ко ђе Ма ро кан ка, имам 
мај ку и оца као и оста ли љу ди. Да ли ме ти то пот це њу јеш јер си ме ла га но по ку пио? 
Да ми се ни си до пао, ни кад не бих по шла с то бом. Мо гу да на ми ри шем тип му шкар ца. 
Не мој ми сли ти да си ми се сви део због оде ла или кра ва те. Има у те би не што дру го, 
не што че га мо жда ни сам ни си све стан. Ма ло је љу ди ко ји из и стин ски по зна ју се бе. 

Са свим је за тво ри ла очи, али у ства ри ни је за спа ла. Слу ша ла је му зи ку и у по лу буд-
ном ста њу под ути ца јем ха ши ша ви де ла раз ли чи те бо је, чу ла цвр кут пти ца и дру ге 
зву ке ко ји су се ме ша ли с њим. Из ме ђу оста лог ви де ла је мо ре с пал ма ма на оба ли, а на 
пла жи го ли љу ди су се ку па ли и сун ча ли. Ко се по је ди них же на би ле су оки ће не див ним 
цве то ви ма ко ји су све тлу ца ли на бли ста вим сун че вим зра ци ма. Са ид се окре нуо пре-
ма њој. Ли це јој је де ло ва ло са њи во и не ви но као у ма лог де те та. Узео је ци га ре ту и 
за па лио. Те шко је на шао ме сто за пар ки ра ње. Су а да је отво ри ла очи и за тра жи ла да 
и њој за па ли ци га ре ту. Ки ша је сад сит но си пи ла. Ка да је Са ид по ди гао гла ву пре ма 
не бу, би ло је и да ље ве о ма там но. Ки ша ће, без сум ње, кроз не ко ли ко тре ну та ка по-
но во по че ти да па да, и су тра, и пре ко су тра. По ми слио је да зе мљи тре ба ки ша. Сви се 
жа ле на ду го трај ну су шу, ме ђу њи ма и ње гов отац ко ји има зе мљу у Ал-Му за ка ри4 где 

3 Ма ро кан ска чор ба на пра вље на од па ра дај за, сочивa, ле бле би ја и за чи ње на ко ри јан де ром, 
ђум би ром, би бе ром и ци ме том. (Прим. прев.)
4 Област ју жно од Ра ба та. (Прим. прев.)
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не ма ка на ла за на вод ња ва ње, јер је из град ња ка на ла пре ки ну та по што је про ко пан 
до фар ме јед ног бо га та ша бли ског са зва нич ни ком из вла сти. Са ид је из ду би не ду ше 
по же лео да не бо из ли је ки шу, али не за рад се бе, јер он има и стан и ко ла, и ње го ва 
же на има ко ла, и има но вац у бан ци, што да нас те шко по ла зи за ру ком не ком ње го вих 
го ди на.

Су а да је иза шла из ко ла по сле ње га и ле њо и не хај но за тво ри ла вра та по ку ша ва ју ћи 
да уви је краг ну ман ти ла око вра та.

Са ид јој ре че:
– Ја че за тво ри вра та. Ни је то ли ко хлад но, а и ки ша је пре ста ла да па да. 
Отво ри ла је вра та и по но во их за лу пи ла свом сна гом ка ко би се уве ри ла да су до бро 

за тво ре на. Кре ну ли су у пре ма „Тан ге риј цу“ да по ру че сен дви че. Из ну тра је до пи рао 
глас Сти ви Вон де ра спо кој но се ши ре ћи у ка сну ноћ. Ме сто је би ло ску че но, али офар-
ба но ра зним бо ја ма. Не ко ли ко де во ја ка је се де ло на клу па ма ис пред ка ме ног шан ка. 
Би ло је ви ше му шка ра ца не го же на. Кел не ри су ра ди ли хи тро и акро бат ски, у чи стим 
уни фор ма ма. Је дан је пре вр тао ко мад ме са ве што га ба ца ју ћи у ва здух, док је цуп као 
уз пе сму Сти ви ја Вон де ра. Де вој ка на лак ће на на шанк ди гла је гла ву, док јој се ко са 
уви ја ла око ру ку. Би ла је ле па, али умор на од мањ ка сна и ис пи је ног пи ћа. Чи ни ло се 
да је са ма. По зва ла је кел не ра ко ји је цуп као, али је до ње до тр чао дру ги мо мак.

– Ча шу хлад не во де.
– Већ си по пи ла мно го хлад не во де. Шта је с то бом? Да ли си узе ла пре ви ше ха ши ша?
– Гле дај ти сво ја по сла, ина че одох го ре код Тан ге риј ца. 
– Поп ни се сло бод но, га зда не во ли та кве по пут те бе.
– До не си ми ча шу хлад не во де и гле дај сво ја по сла.
Кел нер јој је до нео ча шу во де с ко ма дом ле да, ко ју је ис пи ла на ис кап, а за тим се 

по но во вра ти ла у пр во бит ни по ло жај на сло нив ши гла ву на ру ке. Кел нер јој је ре као: 
„Ако ти се спа ва, иди ку ћи.“

Ни је обра ћа ла па жњу на ње га. 
Са ид и Су а да су ста ја ли у го ми ли по што су по ру чи ли два сен дви ча. Не ки по се ти о-

ци су про ждр љи во је ли сто је ћи. Са ид је узео два умо та на сен дви ча, а за тим су иза шли 
да је ду у ко ли ма јер су сит не ка пи ки ше про ми ца ле ва зду хом гу бе ћи се ту и та мо. 
Су а да је од мо та ла сен двич и по че ла ха ла пљи во да је де. Док је жва као, Са ид јој ре че:

– Да ли си да нас уоп ште не што је ла? За што је деш та ко по хлеп но?
Ни је од го во ри ла. Жва ка ла је и не за си то гу та ла. Ко мад па ра дај за пао јој је на ман-

тил, она га је по ку пи ла и хи тро вра ти ла у уста. Са ид је при ме тио сен ку с ле ве стра не 
и окре нуо се. По ли ца јац је по ку цао на про зор ау та. Са ид је отво рио про зор. По ли ца-
јац је по здра вио и ре као: „До ку мен та!“ Крат ко је по гле дао уну тра шњост ко ла и на 
зад ње се ди ште. Осмо трио је Су а ди но ли це и стро го, не тра же ћи од ње па пи ре, упи тао:

– Ко је она?
– При ја те љи ца.
– Иди те на спа ва ње, ка сно је, или ће те ноћ за вр ши ти у ста ни ци.
По ли ца јац му је вра тио до ку мен та и уда љио се.
Су а да је ре кла:
– Фуј! Као му ве су, има их сву да! 
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– Ућу ти или ћу те по сла ти ње му. Чо век је био љу ба зан, а ти и по ред то га ка жеш фуј. 
Да ни си са мном, ноћ би про ве ла у ста ни ци.

– А шта сам то па учи ни ла?! Да ли сам не ког уби ла?
– А шта ра диш ова ко ка сно но ћу? Они па тро ли ра ју да би спре чи ли кри вич на де ла, 

ових да на град је пун ло по ва и зло чи на је све ви ше.
– Ја сам са мо хте ла... Уо ста лом, пра ви ло по ви мир но спа ва ју у сво јим ку ћа ма. 
– Не мој да ми при чаш о ства ри ма ко је те се не ти чу.
– Да ни си сад са мном, по ми сли ла бих да си и ти је дан од њих.
При па лио јој је ци га ре ту. Она га је ћу шну ла у де сну бу ти ну и на сме ја ла ба цив ши 

кроз про зор оста так хар ти је у ко ју је био уви јен сен двич. По што се ко тр љао по мо кром 
тлу, па пир је сад ле жао згу жван на тро то а ру.

– Во лим да за па лим по сле је ла. Ци га ре та тад има по себ но при ја тан укус. Ка жи ми, 
где сад иде мо? Не мој са мо ре ћи у хо тел. Пла шим се по ли ци је. Имаш ли стан?

– Не.
– Знам јед но пу сто ме сто, бли зу бу ле ва ра ел-Хи зам ел-Ка бир.5 
– Ел-Хи зам ел-Ка бир је да ле ко.
– Али ме сто је мир но. Та мо је при ја тан по ве та рац. Мно ги љу ди иду та мо да се нади-

шу све жег ва зду ха.
– Да ли че сто та мо од ла зиш ра ди све жег ва зду ха?
– Са мо с они ма по пут те бе, нор мал но, уко ли ко стан ни је на рас по ла га њу. Имам 

при ја те љи цу ко ја има стан у Фер да ну, али њен мо мак та мо бо ра ви че ти ри но ћи не-
дељ но, па не же лим да јој ства ра мо про бле ме. 

Ко ла су кре ну ла у прав цу ел-Хи за ма ел-Ка би ра. Ерос се сад пре тво рио у људ ско 
би ће ко је се иза во ла на про би ја ло ули ца ма гра да, на ду вен по пут па у на. За у ста вио се 
по ред бен зин ске пум пе да на то чи го ри ва. Рад ник на пум пи се је два про бу дио по сле 
Еро со вог упор ног тру бље ња, а не ма сум ње да је за ви ја ње си ре не раз бу ди ло цео ком-
ши лук. Рад ник је про тр љао очи на дла ни цом, а за тим се вра тио да на ста ви да спа ва. 
Чим су ко ла оти шла, уга сио је све тла на пум пи ка ко би из бе гао да ља уз не ми ра ва ња.

Ко ла су са да про ла зи ла ули ца ма пу стим у ово до ба но ћи. Све тла на не ко ли ко кан-
де ла бра и да ље су би ла упа ље на. То је сва ка ко би ло нео бич но јер углав ном се та 
све тла га се по сле по но ћи. Пут је по стао мрач ни ји. Не ке згра де су уто ну ле у мрак, док 
је на не ким још увек го ре ло све тло. Ве ро ват но је би ло и дру гих згра да ко је се ни су 
при ме ћи ва ле у мра ку. Не ду го по том, Су а да је ре кла:

– Сад тре ба да скре неш де сно. Та мо је ме сто где мо же мо да удах не мо све жег ва-
зду ха. Да ли си ра ни је до ла зи ов де?

– Не.
– То је за и ста див но ме сто, мо раш га ви де ти. Сви ко ји во ле свеж ва здух до ла зе ова мо.
– Мо ра да се ов де ва здух раз ли ку је од оног на дру гим ме сти ма.
– Баш та ко. Уско ро ћеш се у то и сам уве ри ти. 
Ау то се ла га но ко тр љао мрач ним пу тем. Ни чег ни је би ло осим пра зног про сто ра 

и бе ле бо је по сре ди ни пу та. Са ид је осе ћао ка ко му ср це уда ра. Гур нуо је ру ку ис под 

5 Нај ду жа ули ца у Ка за блан ки. (Прим. прев.)



163

се ди шта, из ва дио бо цу ви ски ја блек лејбл и пру жио је Су а ди. Отво ри ла је бо цу, от пи-
ла гу тљај и вра ти ла му. И он је от пио не би ли при ку пио не што хра бро сти и оте рао 
осе ћај не ла го де на овом пу стом пу ту. 

– Мо ра мо ста ти. Има ли ов де по ли циј ских па тро ла? – упи тао је.
– Не, до бро по зна јем ово ме сто.
Ау то се за у ста вио. Су а да је ре кла:
– Баш ми је хлад но. Дај бо цу. Иза ћи ћу да удах нем све жег ва зду ха.
От пи ла је ве ли ки гу тљај, за тим је отво ри ла вра та и иза шла. Са ид је за па лио ци га-

ре ту. Док ју је по сма трао ка ко иде по мра ку, ре че у се би: „Ве о ма нео бич на де вој ка. А 
и ха шиш ко ји је узе ла си гур но је де ло вао на њу. Те шка је ови сни ца о ха ши шу.“

По сле не ко ли ко тре ну та ка че ти ри осо бе оп ко ли ше ко ла. Је дан је но сио та ки ју6 
на гла ви, а ма ра ма му је пре кри ва ла ли це и врат. Чуо је у да љи ни Су а дин глас: 

– О, Аб дул Ка ди ре, не мој га ту ћи, он је до бар и пле ме нит чо век. Узми му све ства ри, 
са мо му оста ви лич на до ку мен та. И па зи да не учи ниш не што као оне про кле те но ћи 
с оним глу па вим чо ве ком. Не за бо ра ви да има са со бом бо цу ви ски ја, уко ли ко же лиш 
да се угре јеш. 

(С арап ског пре вео Ми ро слав Б. Ми тро вић)

6 Бе ла ву не на ка пи ца, но си се че сто ис под фе са. (Прим. прев.)


