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ДОЗИВИ

Алис Ман ро

ДИ ВЉИ ЛА БУ ДО ВИ
Па зи да те не од ве ду у бе ло ро бље, упо зо ри ла ју је Фло. Ова ко они ра де, ре кла је: 

с то бом се спри ја те љи ста ри ја же на, с ли ком мај ке или до бре ба ке, сед не по ред те бе 
у ау то бу су или во зу. По ну ди ти не ки слат киш, али уну тра је дро га. Уско ро ти кло не 
гла ва, за пли ћеш је зи ком, ни си у ста њу да раз го вет но го во риш. Упо моћ, вик не та да 
ста ри ца, ћер ци (уну ци) ми је по зли ло, по мо зи те ми да је из не се мо на чист ва здух, да 
се опо ра ви. При ла зи не ки уч ти ви го спо дин, пра ви се да не по зна је ту го спо ђу, ну ди 
по моћ. На сле де ћој ста ни ци те за јед но из гу ра ју са во за или ау то бу са и то је по след ње 
што ћеш ви де ти од нор мал ног све та. Др же те за то че ну као бе ло ро бље (ту су те до ве-
ли дро ги ра ну и ве за ну, та ко да и не знаш где си), док те пот пу но не по ни зе и до ве ду у 
очај, док ти утро бу не по це па ју пи јан ду ре и за ра зе је бо ле шти на ма, а мо зак уни ште 
дро га ма, па ти ко са и зу би по ис па да ју. Три го ди не је до вољ но да до спеш у та кво ста ње. 
А та да се ви ше не би ни вра ти ла ку ћи, мо жда не би ни зна ла где ти је ку ћа или ка ко да 
на ђеш пут. Та да те из ба це на ули цу.

Фло је из ва ди ла де сет до ла ра и гур ну ла их у плат не ну ке си цу ко ју је при ши ла уз бре-
те лу Ро у зи ног ком би не зо на. Јер је исто та ко мо гло да се де си да Ро уз укра ду нов ча ник.

Та ко ђе се чу вај, до да ла је Фло, љу ди об у че них као све ште ни ци. Они су нај го ри. 
Та ко се обич но ма ски ра ју лов ци на бе ло ро бље, као и они ко ји би да ти укра ду но вац.

Ро уз је од го во ри ла да не зна ка ко да раз ли ку је пра ве од оних ма ски ра них.
Фло је не ка да ра ди ла у То рон ту. Као кел не ри ца у би феу на же ле знич кој ста ни ци 

Ју ни он. Та ко је све то зна ла. У то вре ме не би ви де ла сун ца, осим ка да би до би ла сло-
бо дан дан. Али је ви де ла мно го то га оста лог. Јед ног чо ве ка ка ко је дру го ме рас по рио 
сто мак, са мо му је из ву као ко шу љу из пан та ло на и на пра вио рез, као да се че лу бе ни цу. 
Вла сник сто ма ка је из не на ђе но спу стио по глед, ни је имао вре ме на ни да про те сту је. 
А то ни је би ло ни шта, шта се све де ша ва ло у То рон ту, као да је хте ла да ка же Фло. Ви-
де ла је ка ко су се по ту кле две ло ше же не (та ко је Фло на зи ва ла кур ве, тим ре чи ма се 
га ђа ла као лоп ти цом) и је дан се му шка рац на сме јао по ред њих, а дру ги про ла зни ци су 
за ста ја ли и сме ја ли се и на ви ја ли. Ко нач но је сти гла по ли ци ја и раз дво ји ла их, обе ма 
су пе сни це би ле пу не пра ме но ва ко се, и да ље су ур ла ле и ври шта ле. 

Та ко ђе је ви де ла и јед но де те ка ко је умр ло од на па да епи леп си је. Ли це му бе ше 
там но по пут ма сти ла.

„Е па, ја се не бо јим“, ре че Ро уз про во ка тив но. „Увек је ту не где по ли ци ја.“
„Ма ка ква по ли ци ја! Они ће те пр ви пре ва ри ти!“
Ни је ве ро ва ла у оно што је Фло го во ри ла по во дом сек са. На при мер, у при чу са 

по греб ни ком.
У про дав ни цу је по не кад на вра ћао и са Фло раз го ва рао про ће ла ви они жи чо век, 

уред ног из гле да и уми ру ју ћег из ра за ли ца.
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„Тре ба ми са мо ке си ца бом бо на. И мо жда не ко ли ко жва ка. И јед на или две чо ко-
ла ди це. Да ли би вам био про блем да их спа ку је те?“

Фло му је у по дру гљи во по кор ном то ну од го ва ра ла да јој не би био про блем. Фло 
их је за мо та ва ла у де бе лу бе лу хар ти ју и та ко спа ко ва не ли чи ле су на по клон. Па жљи-
во је би рао слат ки ше, пе ву шио је и ћа скао с њом, и при лич но би вре ме на про дан гу био. 
Пи тао би Фло ка ко се осе ћа. Та ко ђе и Ро уз, ако би се ту на шла.

„Бле да си. Мла дим де вој ка ма тре ба све жег ва зду ха.“ Ка да би се окре нуо пре ма 
Фло, ре као би: „На пор но ра ди те. Це лог жи во та сте на пор но ра ди ли.“

„Не ма од мо ра за по ква ре не“, сло жи ла би се Фло.
Ка да би иза шао из рад ње, Фло би при тр ча ла про зо ру. На ули ци је ста јао цр ни по-

греб ни ау то мо бил, са љу би ча стим за ве са ма око зад њих про зо ра.
„Кре нуо је у лов на же не!“, уз вик ну ла би Фло док се ау то мо бил ла га но ко тр љао, 

ско ро као у по греб ној по вор ци. Ма ли чо век је био по греб ник, али је са да у пен зи ји. 
Ни ау то мо бил ви ше ни је уче ство вао у са хра на ма. Си но ви су пре у зе ли по сао и ку пи ли 
но во во зи ло. А он се во зио ста рим ау то мо би лом по це лој зе мљи и од ла зио на са стан-
ке са же на ма. Ро уз у то ни је ве ро ва ла. Фло је ре кла ка ко им да је жва ке и бом бо не. 
Ро уз је од го во ри ла да их ве ро ват но он сâм по је де. Фло је ре кла да га је не ко ви део, 
да се при ча о то ме. Ка да је ле по вре ме, во зи се спу ште них про зо ра и пе ва, са мом се би 
или не ком по за ди, ко га не ви ди.

Че ло јој је по пут сне га,
Гр ло кô у ла бу да 

Фло га је ими ти ра ла ка ко пе ва. Док би по ла ко оби ла зио же ну ко ја је пе ша чи ла по ред 
пу та, или ста ла на се о ској рас кр сни ци да се од мо ри. Ком пли мен ти и уч ти вост, чо ко ла-
ди це, ну ђе ње да је по ве зе. На рав но, сва ка же на ко ја би о то ме го во ри ла на вод но је 
од би ла ту по ну ду. Ни јед ној ни је до са ђи вао, уч ти во би се по здра вио и на ста вио да во зи. 
Ула зио би у ку ће, ако би уну тра био муж, чи ни ло се као да би баш во лео да сед не с њим 
и по при ча. Же не су го во ри ле да се све и сво ди ло на то, али Фло ни је хте ла да по ве ру је.

„Не ке же не би се при ми ле“, ре кла је. „Из ве стан број њих.“ Во ле ла је да за ми шља 
ка ко уну тра из гле да по греб ни ау то мо бил. Плиш. Плиш по кро ву и по ду, плиш са стра не. 
Ме ка ни, љу би ча сти плиш, у бо ји за ве си ца, у бо ји там них јор го ва на.

Глу по сти, ми сли ла је Ро уз. Ко би у то по ве ро вао, за чо ве ка ње го вих го ди на?

Ро уз је пр ви пут са ма пу то ва ла во зом у То рон то. Би ла је та мо већ јед ном са Фло, 
мно го пре не го што јој је умро отац. Од ку ће су по не ле сен дви че, а у во зу су ку пи ле 
мле ко. Би ло је ки се ло. Ки се ло чо ко лад но мле ко. Ро уз је пи ла у ма лим гу тља ји ма, ни је 
би ла вољ на да при зна да се пре ва ри ла у не што што је то ли ко же ле ла. Фло га је по ми-
ри са ла, а он да је ишла го ре-до ле по во зу док ни је на шла бе зу бог стар ца у цр ве ној 
јак ни, са тац ни цом ко ја му је ви си ла о вра ту, од ко га су ку пи ле мле ко. По зва ла га је да 
про ба мле ко. По зи ва ла је љу де око се бе да га по ми ри шу. Ста рац јој је бес плат но дао 
сок од ђум би ра. Био је млак.

„Да ла сам му до зна ња“, ре кла је Фло освр ћу ћи се око се бе ка да је ста рац оти шао. 
„Мо раш им да ти до зна ња.“
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Јед на же на се сло жи ла с њом, али ве ћи на пут ни ка је гле да ла кроз про зор. Ро уз је 
пи ла то пли сок од ђум би ра. Мо жда због то га, или због сце не са стар цем, или због 
раз го во ра у ко ји је Фло сту пи ла са же ном ко ја се сла га ла, ода кле по ти чу њих две, о 
раз ло зи ма пу то ва ња у То рон то, или због ју тар њег за тво ра ко ји је Ро уз има ла и због 
ко га је би ла бле да, или ма ле ко ли чи не чо ко лад ног мле ка ко је је уне ла у се бе, осе ти ла 
је по тре бу да оде у то а лет и по вра ћа. По том се чи тав дан бо ја ла да у То рон ту не осе те 
да јој ка пут смр ди на по вра ћо ти ну.

Ово га пу та, пу то ва ње је от по че ло обра ћа њем Фло кон дук те ру: „Па зи те на њу, ни-
ка да пре ни је оти шла од ку ће!“ Освр та ла се око се бе и сме ја ла, по ка зу ју ћи да се ша ли. 
Он да је мо ра ла си ћи с во за. Ис по ста ви ло се да је и кон дук те ру, исто као и Ро уз, би ло 
до ша ле и да не ма на ме ру да би ло ко га др жи на оку. Ни шта ни је ре као Ро уз, са мо је 
за тра жио кар ту. Има ла је ме сто по ред про зо ра и уско ро је по ста ла из у зет но ра до сна. 
Осе ти ла је ка ко Фло не ста је, За пад ни Хен ре ти се спи ра с ње, као да с ла ко ћом од ба-
цу је вла сти то умор но би ће. Во ле ла је све ма ње по зна те гра до ве. Же на је ста ја ла на 
вра ти ма у спа ва ћи ци, ни је је би ло бри га што је сви из во за гле да ју. Пу то ва ли су на југ, 
из ла зи ли су из сне жног по кри ва ча, бе ше ра но про ле ће, пред очи ма се по ја вљи вао 
не жни пеј заж. Мо гле су се са ди ти бре скве у ба шта ма.

Ро уз се пре сли ша ва ла шта би све тре ба ло да по ку пи у То рон ту. Нај пре, ства ри за 
Фло. Спе ци јал не ча ра пе за ње не но ге са про ши ре ним ве на ма. По себ ну вр сту ле пи ла, 
за др шке на шер па ма. И ком плет до ми на.

За се бе, Ро уз је пла ни ра ла да на ба ви епи ла тор за ски да ње дла чи ца са ру ку и но гу, 
и ако је мо гу ће, ја сту чи ће за на ду ва ва ње, ко ји се но се око ку ко ва и по ја са. Ми сли ла 
је да се епи ла тор мо же на ћи у апо те ци у Хен ре ти ју, али же на ко је је та мо ра ди ла по зна-
ва ла је Фло и све би јој ис при ча ла. При ча ла је Фло ко ку пу је бо ју за ко су и пре па ра те 
за мр ша вље ње, и ко ку пу је кон до ме. Што се ти че ја сту чи ћа за мр ша вље ње, мо гли су 
се на ру чи ти по штом, али би та мо си гур но не ко не што про ко мен та ри сао, а и Фло је 
по зна ва ла љу де ко ји та мо ра де. Та ко ђе се на да ла да ће ку пи ти не ку на ру кви цу, и вуне-
ни џем пер. Сил но је жу де ла за сре бр ним на ру кви ца ма и све тло пла вим џем пе ром од 
ан го ре. Ми сли ла је да ће се пре о бра зи ти ако то на ђе, би ће сми ре ни ја и вит ки ја, да ће 
јој ко са по ста ти ма ње ку штра ва, па зух су вљи, а тен по при ми ти би сер ну ни јан су.

Но вац за све то, као и но вац за пу то ва ње, сти гао је од на гра де ко ју је Ро уз до би ла 
за нај бо љи школ ски есеј, под на сло вом „Умет ност и на у ка у све ту су тра шњи це“. Из не-
на ди ла се ка да ју је Фло упи та ла да ли би мо гла да јој га про чи та. По том је про ко мен-
та ри са ла да су мо ра ли да јој до де ле на гра ду ка да су схва ти ли да је Ро уз про гу та ла 
чи тав реч ник. И још је сти дљи во до да ла: „Ве о ма је за ни мљи во.“

Тре ба ло је да пре спа ва код Си ле Ма ки ни. Она бе ше оче ва ро ђа ка. Уда ла се за ме-
на џе ра хо те ла, па је ми сли ла да је ус пе ла у жи во ту. Али муж јој се јед ног да на вра тио 
с по сла, сео на под ме ђу две сто ли це и ре као: „Ни ка да ви ше не ћу иза ћи из ове ку ће.“ 
Ни шта се по себ но ни је де си ло, са мо је од лу чио да ви ше ни ка да не иза ђе из ку ће и 
то га се др жао до смр ти. Си ла Ма ки ни је због то га по ста ла чуд на и нер во зна. За кљу ча-
ва ла је ку ћу у осам са ти. Та ко ђе је би ла ве о ма шкр та. За ве че ру се је ла са мо ка ша од 
ов се них па ху љи ца, са гро жђи ца ма. Ку ћа јој бе ше мрач на и те сна, ми ри са ла је на бан ку.
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Воз се пу нио. На ста ни ци у Брент фор ду, не ки му шка рац је упи та да ли би смео да 
сед не по ред ње.

„Хлад ни је је не го што ми сли те“, ре че он. По ну дио јој је по ло ви ну но ви на. За хва ли ла 
се и ре кла да јој не тре ба ју.

По том, да не би по ми слио да је гру ба, од го во ри ла је да је ствар но про хлад но. На-
ста ви ла је да гле да кроз про зор у про лет ње ју тро. Ов де већ ни је би ло за о ста лог сне-
га. Др ве ће и жбу ње је има ло бле ђу бо ју ко ре не го код ку ће. Чак је и сун че ва све тлост 
из гле да ла дру га чи је, као на оба ли Ме ди те ра на, или у ка ли фор ниј ским до ли на ма.

„Ни ка да да се се те да опе ру про зо ре, баш их бри га“, ре че чо век. „Пу ту је те ли че сто 
во зом?“

Не, од го во ри ла је.
По њи ва ма се са ку пља ла во да. Клим нуо је гла вом пре ма про зо ру и ре као да га је 

ове го ди не би ло пре ви ше.
„Мно го је сне жи ло.“
Од мах је при ме ти ла реч сне жи ло, зву ча ло јој је та ко пе снич ки. Код ку ће би про сто 

ре кли снег.
„Пре не ки дан ми се де си ло не што нео бич но. Во зио сам се ван гра да. Оби ла зио 

сам за пра во сво је па ро хи ја не, имам јед ну го спо ђу са сла бим ср цем...“
Од мах је по гле да ла у ње го ву краг ну. Но сио је обич ну ко шу љу и кра ва ту, ис под 

там но пла вог са коа.
„Ах да“, ре че он. „Ја сам све ште ник Ује ди ње не цр кве. Али ни сам увек у ман ти ји. 

Са мо ка да вр шим слу жбу. Да нас имам сло бо дан дан.“
„Да кле, као што ре кох, во зио сам се ван гра да и угле дао ја то ка над ских гу са ка око 

јед не ба ри це. Ка да сам ба цио дру ги по глед, при ме тио сам и не ко ли ко ла бу до ва ме ђу 
њи ма. Чи та во ја то, шта ви ше. Ка кав пре ди ван при зор. Оче ки ва ло би се да су ту за ста-
ли, на сво јој про лећ ној ми гра ци ји на се вер. Ка кав спек такл. Ни ка да пре ни сам ви део 
не што слич но.“

Ро уз ни је мо гла да ора спо ло жи при ча о ди вљим ла бу до ви ма јер се бо ја ла да ће он да 
скре не раз го вор у прав цу При ро де ге не рал но, а он да ће сти ћи и до Бо га, као што све-
ште ни ци че сто ми сле да тре ба да ра де. Али не, он се за у ста вио на при чи о ла бу до ви ма.

„Ве о ма леп при зор. Ужи ва ли би сте да сте то ви де ли.“
Имао је из ме ђу пе де сет и ше зде сет го ди на, учи ни ло се Ро уз. Био је ни зак, енер гич-

ног из гле да, ру ме ног че твр та стог ли ца и се де та ла са сте ко се, за че шља не уна зад. Ка да 
је схва ти ла да не ће спо ми ња ти Бо га, осе ти ла је да би тре ба ло да му се за хва ли.

Од го во ри ла је да је то си гур но би ло пре ле по.
„Ни је то чак би ла ни пра ва ба ра, не го са мо ото пље ни снег ко ји зе мљи ште још ни је 

упи ло. Пу ком сре ћом је то би ло баш по ред пу та ку да сам мо рао да во зим. Они су сле те-
ли, а ја сам про шао по ред њих баш у пра во вре ме. Чи ста сре ћа. Ми слим да они сле ћу 
на ис точ ном кра ју је зе ра Ири. Али ни ка да ра ни је ни сам имао сре ће да их угле дам.“

По сте пе но се окре та ла пре ма про зо ру, а он се вра тио чи та њу но ви на. И да ље се 
сме шка ла, да не би из гле да ла не уч ти ва, као да у стар ту од ба цу је раз го вор. Ју тро је 
ствар но би ло про хлад но и она је ски ну ла ка пут са ку ке на ко јој је ви сио, та мо где га 
је оста ви ла ка да је ушла у ку пе, па га је ра ши ри ла око се бе, по пут ће бе та. Спу сти ла је 
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нов ча ник на под ка да је све ште ник ушао, ка ко би имао где да сед не. Раз дво јио је но-
ви не, шу шта ле су док је по ла га но, раз ме тљи во, пре ла зио са јед не на дру гу стра ни цу. 
Чи ни ло јој се да је он од оних љу ди ко ји све ра де та ко да то сви ви де. Као пра ви све-
ште ник. Пре ле тео је пре ко ру бри ка ко је га тре нут но ни су ин те ре со ва ле. Ћо шком 
но ви на до та као јој је но гу, тач но ис под иви це ка пу та.

Не ко вре ме је ми сли ла да је до ди ру је па пир. А он да по ми сли, а шта ако је то ру ка? 
Мо гла је та ко не што да за ми сли. По не кад би гле да ла у ру ке му шка ра ца, чу пер ке по 
по длак ти ца ма, њи хо ве згр че не про фи ле. По ми шља ла би шта све мо гу да ра де. Чак и 
оне од нај глу пљих ме ђу њи ма. На при мер, ру ке во за ча из пе ка ре ко ји је до во зио хлеб 
код Фло у про дав ни цу. Ми сли ла је на њи хо ву зре лост и са мо по у зда ње, ме ша ви ну лако-
ће и опре зно сти док упра вља ју до став ним во зи лом. Ни је јој из гле да ло не при влач но 
ни са ло ко је се пре ли ва пре ко ка и ша. Дру ги пут се за гле да ла у на став ни ка фран цу ског 
у шко ли. Он, у ства ри, ни је ни био Фран цуз, пре зи вао се Ме кла рен, али је Ро уз ми сли-
ла ка ко се пре да ва ње фран цу ског је зи ка ду бо ко ути сну ло у ње га, да је по при мио 
њи хов из глед. Био је ужур бан и бле ду ња во жут, оштрих ра ме на, по ви је ног но са и 
ту жних очи ју. За ми шља ла га је ка ко се на те на не ода је за до вољ стви ма, као са вр ше ни 
ау то кра та у цар ству ужи та ка. При лич но је и она жу де ла да по ста не не чи ји пред мет. 
Пре га же на, за до во ље на, под јарм ље на, ис цр пље на.

Али шта ако је то би ла ру ка? Шта ако је то ствар но би ла ру ка? Ма ло се по ме ри ла, 
при бли жи ла се про зо ру ко ли ко је мо гла. Ње на ма шта као да је про из во ди ла ову ствар-
ност, ствар ност за ко ју ни је би ла спрем на. Схва ти ла је да је уз не ми ре на. Усред сре ди ла 
се на ту но гу, на пар че ко же пре кри ве но ча ра па ма. Ни је се мо гла на те ра ти да по гле да. 
Да ли јој је не што при ти ска ло но гу, или мо жда ни је? Још јед ном се по ме ри ла. Но ге су 
јој би ле, и оста ле, чвр сто при пи је не. Да, не што је осе ћа ла. Ру ку. При ти сак ру ке.

Не мој те, мо лим вас. По ку ша ла је то да ка же. Уоб ли чи ла је ре чи у се би, ис про ба ва-
ла их је, али ни је мо гла да их пре ва ли пре ко уса на. Због че га? Због не при јат но сти, због 
стра ха да ће и оста ли то чу ти? Око њих је би ло и дру гих љу ди, сва су се ди шта би ла 
за у зе та.

Не са мо због то га.
Ус пе ла је да по гле да у ње га, ни је по ди гла гла ву, не го ју је па жљи во окре ну ла пре ма 

ње му. За ва лио се у на слон и скло пио очи. Там но пла ви ру кав са коа не ста јао је ис под 
но ви на. Но ви не је на ме стио та ко да по кри ва ју Ро у зин ка пут. Ру ка му је би ла ис под 
њих, про сто се од ма ра ла, као да је у сну ту до спе ла.

Ро уз је мо гла да по ме ри но ви не и по ву че ка пут. Ако не спа ва, он би мо рао да пову-
че ру ку. Ако ствар но спа ва, па не по ву че ру ку, она би мо гла да про шап ће из ви ни те и 
скло ни му ру ку у ње го во кри ло. Али јој ово ре ше ње, то ли ко очи глед но и не по гре ши-
во, не па да на ум. За што, мо гла је да се за пи та. Све ште ни ко ва ру ка ни је би ла, или још увек 
ни је би ла, ни ма ло до бро до шла код ње. Чи ни ла је да се осе ћа не при јат но, огор че но, 
по ма ло зга ђе но, на ма мље ном у зам ку, опре зно. Али ни је мо гла да је згра би, да је од-
би је. Ни је мо гла да твр ди да је она ту док се он пре тва ра да ни је. Ка ко би мо гла да га 
про гла си од го вор ним док по ред ње ле жи та ко бе за зле но, пун по ве ре ња, док се одма-
ра пре на пор ног да на, та ко за до вољ ног и здра вог ли ца? Ста ри ји не го што би био њен 
отац да је жив, чо век на ви као да га по шту ју, љу би тељ при ро де, обо жа ва лац ди вљих 
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ла бу до ва. Ако би ре кла мо лим вас, не мој те, си гур на је да би се он пра вио да не чу је, 
као да скре ће по глед с не ког ње ног ша ша вог или не ва спи та ног по ступ ка. Зна ла је да 
би се од мах по на да ла да он то ни је чуо, чим би то из у сти ла.

Али ни је се ра ди ло са мо о то ме. Не го и о ра до зна ло сти. Трај ни јој, аро гант ни јој од 
би ло ка кве по жу де. По жу ди по се би, ко ја ће се по ву ћи и че ка ти, че ка ти пре ду го, а ри-
зи ко ва ти ско ро ни шта, тек да ви ди шта ће се де си ти. Да ви ди шта ће се де си ти.

То ком сле де ћих не ко ли ко ки ло ме та ра, ру ка по че са нај не жни јим, нај бо ја жљи ви јим 
при ти сци ма и ис пи ти ва њем. Ни је спа вао. Или чак и да је сте, ру ка ни је. Она осе ти га-
ђе ње. Ма лак са лост, на лет муч ни не. Пред очи ма јој бе ше ме со, хр пе без о блич ног ме са, 
ру жи ча сте њу шке, де бе ли је зи ци, без об зир ни пр сти ко ји се при кра да ју и га зе, про те-
жу и тр ља ју у по тра зи за за до вољ ством. По ми сли ла је на мач ке у те ра њу ка ко се че шу 
о та ра бу док жа ло сно и ду го за ви ја ју. Би ло је то јад но и де ти ња сто, то че ша ње и гу ра-
ње и сти ска ње. Сун ђе ра ста ме ка на тки ва, слу зни це у за па ље њу, на му че ни жив ци, 
срам ни ми ри си; по ни же ње.

Све то је по чи ња ло. Ру ка, ко ју она ни кад не би ни по ми сли ла да узме, ко ју не би ни 
сти сну ла у знак по здра ва, ње го ва твр до гла ва упор на ру ка ус пе ла би, на кра ју, да на-
те ра па прат да за шу шти и из вор да по те че, и да про бу ди при та је ну рас кош.

Ипак, ра ди је не би. Још увек, ра ди је не би. Мо лим вас, скло ни те је, го во ри про зо ру. 
Пре ста ни те, мо лим вас, го во ри па ње ви ма и ам ба ри ма. Ру ка се по пе ла пре ко но ге, 
пре ко иви це ча ра па, до ди ру је јој го лу ко жу, пе ње се још ви ше, до ди ру је под ве зи цу, 
до ти че јој га ћи це, па до њи део сто ма ка. Но ге су јој и да ље пре кр ште не, при гње че не 
јед на уз дру гу. Док су јој но ге пре кр ште не, она мо же да твр ди да је оста ла не ви на, да 
се ни је при ми ла ни на шта. Још увек мо же да ве ру је да ће она ово за у ста ви ти за ми нут. 
Ни шта се не ће де си ти, ни шта ви ше. Но ге јој се ни ка да не ће отво ри ти.

Али су се ипак отво ри ле. Отво ри ле су се. Док је воз пре ла зио кроз усек Ни ја га ра 
из над Дан да са, док су спу шта ли по гле де у пре гла ци јал ну до ли ну, по ра штр ка ним бр-
да шци ма са сре бр ном шу мом, док су кли зи ли ка оба ла ма је зе ра Он та рио, она ће 
учи ни ти ову ла га ну и ти ху, ко нач ну из ја ву, ко ја ће мо жда раз о ча ра ти ко ли ко и за до-
во љи ти вла сни ка ру ке. Он не ће отво ри ти кап ке, ли це му се не ће из ме ни ти, пр сти му 
не ће окле ва ти, већ ће сна жно и дис крет но да се ба це на по сао. Ин ва зи ја, и до бро до-
шли ца, и сун че ва све тлост ко ја са свих стра на оба сја ва по вр ши ну је зе ра; ки ло ме три 
ого ље них воћ ња ка ус ко ме ша них око Бер линг то на.

Би ло је то срам но, би ло је то јад но. Али че га има ло шег у то ме, го во ри мо се би у 
тим тре ну ци ма, че га има ло шег у би ло че му, што го ре, то бо ље, го во ри мо се би док 
ја ше мо на хлад ном та ла су по хле пе, или по хлеп ног при стан ка. Ру ка стран ца, или коре-
ње по вр ћа, или скром на ку хињ ска алат ка о ко јој се при ча ју ви це ви; по све ту по ска ку-
ју то бо же не ви ни пред ме ти, не мо гу се ухва ти ти ни за гла ву, ни за реп, спрем ни да се 
пред ста ве и пот чи не. Па зи ла је ка ко ди ше. Ни је мо гла да ве ру је. Жр тва и са у че сни ца, 
про ла зи ла је по ред фа бри ке мар ме ла де „Гла ско“, ве ли ких пул си ра ју ћих це ви ра фи не-
ри је наф те. Скли зну ли су у пред гра ђа по ко ји ма су на штри ко ви ма по хот но ле пр ша ле 
по сте љи не и пе шки ре ко ји ма су се бри са ле ин тим не фле ке, по ко ји ма су чак и де ца у 
школ ским дво ри шти ма рас по ја са но ска ку та ла, а ка ми он џи је за у ста вље не на рас кр-
шћи ма ве се ло вр те ли пал че ве. Пре пре де на кре ве ље ња, по пу лар не ви зи је. Ка пи је и 
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двор ци сај ма уђо ше јој у по глед, офар ба не ку по ле и сту бо ви са да јој чу де сно леб де 
на ру жи ча стом не бу ка па ка. И он да пр ху ше усред про сла ве. Мо гло је то би ти и ја то 
пти ца, ди вљих ла бу до ва, чак, про бу ђе них ис под јед не ку по ле, ка ко екс пло ди ра и уз-
ди же се у не бо.

Угри зла се за иви цу је зи ка. Убр зо по том је кон дук тер про шао кроз ком по зи ци ју, 
раз мр дао пут ни ке, вра тио их у жи вот.

У та ми ста ни це, раз бу ђе ни све ште ник Ује ди ње не цр кве отво ри очи, ску пи но ви не 
и упи та са пут ни цу тре ба ли јој мо жда по моћ да об у че ка пут. Ње го во ка ва љер ство је 
би ло са мо за до вољ но, од бој но. Не, ре че Ро уз. Бо лео ју је је зик. Жур но је иза шао из 
во за ис пред ње. Ни је га ви де ла на ста ни ци. У жи во ту га ви ше ни је ви де ла. Али је остао 
при пра ван, та ко ре ћи, го ди на ма по том, да уско чи у кри тич ном тре нут ку, без ика квог 
об зи ра, пре ма му жу или љу бав ни ци ма. Шта га је пре по ру чи ва ло? Ни ка да то ни је мо гла 
да раз у ме. Ње го ва јед но став ност и аро ган ци ја, пер верз но од су ство чак и нај о бич ни је 
му шке при влач но сти? Ка да је устао, при ме ти ла је да је ни жи не го што је оче ки ва ла, да 
му је ли це ру жи ча сто и сјај но, да је на ње му би ло не чег гру бог, на пад ног и де ти ња стог.

Да ли је ствар но био све ште ник, или је са мо та ко твр дио? Фло јој је при ча ла о му-
шкар ци ма ко ји ни су све ште ни ци, а обла че се као да је су. А не о пра вим све ште ни ци ма 
ко ји се обла че као да ни су. Или, још чуд ни је, о му шкар ци ма ко ји ни су све ште ни ци, али 
се пре тва ра ју да је су, иа ко су об у че ни као да ни су. Али то што се то ли ко при бли жи ла 
не че му до че га ума ло ни је до шло, бе ше ве о ма не при јат но. Док је ишла кроз ста ни цу 
Ју ни он, Ро уз је осе ћа ла ка ко је гре бе при ши ве на ке са са де сет до ла ра, зна ла је да ће 
је чи тав дан осе ћа ти, под се ћа ти да је ту, уз ње ну ко жу.

Ни је мо гла да се не се ти шта јој је го во ри ла Фло, чак ни та да. Јер је би ла на ста ни ци 
Ју ни он, а та мо је не ка да ра ди ла јед на де вој ка по име ну Меј вис у про дав ни ци по кло на 
док је Фло ра ди ла у би феу. Меј вис је на кап ци ма има ла бра да ви це ко је су из гле да ле 
као да ће се пре тво ри ти у чми чак, али су не ста ле. Мо жда их је она укло ни ла, Фло је 
ни шта ни је пи та ла. Без њих, из гле да ла је ве о ма при влач но. Ве о ма је ли чи ла на јед ну 
филм ску зве зду из тих вре ме на. Та глу ми ца се зва ла Фран сис Фар мер.

Фран сис Фар мер. Ро уз ни ка да ни је чу ла за њу.
Та ко се зва ла. А Меј вис је оти шла и ку пи ла ве ли ки ше шир ко ји јој је пре кри вао јед но 

око и ха љи ну сву од чип ке. Ви кенд је про ве ла у Џор џи јан бе ју, у јед ном ле то ва ли шту. 
Ре зер ви са ла је со бу под име ном Фло ренс Фар мер. Да би љу ди ми сли ли ка ко је она 
за пра во Фран сис Фар мер, али да је на пи са ла да се зо ве Фло ренс јер ни је же ле ла да 
је пре по зна ју док је на од мо ру. Има ла је ма лу та ба ке ру, цр но-се деф не бо је. Мо гли су 
да је ухап се, ре кла је Фло. Због пе тље.

Ро уз ума ло да уђе у про дав ни цу по кло на, да ви ди да ли Меј вис још увек ра ди и да 
ли би је пре по зна ла. По ми сли ла је ка ко је то по себ но уме ће, пре о бра зи ти се на та кав 
на чин. Усу ди ти се да то ура диш; про ћи без по сле ди ца, упу сти ти се у не ра зум ну аван-
ту ру, у сво јој вла сти тој – али но во и ме но ва ној – ко жи.

(С ен гле ског пре вео Пре драг Ша по ња)


