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ГЛАСОВИ

Олег То мић

КО ПРЕ НА
1946.

Гру пи ца се ука за ла у сми рај да на хо да ју ћи дуж оба ле је зе ра Ре си ја. За пи љио сам 
се у да љи ну и спо ро сам жва као ко ри цу свје жег ра же ног хље ба. Два му шкар ца и жена 
су ишли на при јед, док је по сљед њи иза њих по гнут ма ло за о ста јао. Но сио је шта ку. 
Ни сам био са свим си гу ран је ли то ба рон Тре ви зан. У ово до ба да на, от при ли ке од 
сре ди не ма ја, зби ва ју се ми је не на не бе ском сво ду.

Ма ло-по ма ло пла вет ни ло се за там ни и обла ци по при ма ју нај ра зли чи ти је об ли ке.
Та ми је на ко ја на го ви је шта ва ноћ нај бо ље се да де за ми је ти ти у под нож ју пла ни не 

Ор тлер чи ја го ле ма сје на на је дан пут иш че зне. Вје тар се при ми рио и из ме ђу два за пу-
ха ко ји не кад тра ју ду же а не кад кра ће, би ва ти хо и кра јо ли ком за кри је шти вра на 
си ва. Осим ње он дје се на ла зи и свра чак ве ли ки, али је скит ни ца. Пре ста ла је да свје-
тлу ца по вр ши на во де.

При је ско ро де вет го ди на до шао сам из Ма леа у ову су мор ну до ли ну и на шао свој 
дом. Ку ћа је би ла бли зу је зе ра и на пу ште на, али по при лич но очу ва на и тек уз по не ку 
на пу кли ну. Ње ни вла сни ци су би ли прог на на пле мић ка по ро ди ца то ком Фран цу ске 
ре во лу ци је. Не знам шта их је на гна ло да се на ста не баш ов дје ни ти за што су оти шли, 
али мој раз лог је би ла сна жна же ља да се оса мим. Жи те љи Ма леа за си гур но ме сма-
тра ју чу да ком. На мр ште се на спо мен до ли не. За зи ру од тог бес плод ног и гр дог кра ја, 
пра ве ву ко је би не, али по нај ви ше од опа ког сје вер ца ко јег од дав ни на зо ву Кр во пи ја. 
Име јој је ва зда при клад но. Кр во пи ја до зло гр ди.

И ме ни је на по чет ку, али из бо рио сам се. Оту пљу је и сла ма ср це од ко јег му од у-
зи ма бла гост. Зах ти је ва бес крај ну во љу. Пре о бра жај је не ми но ван. Не ри јет ко сам 
из најм љи вао со бу ка квом хо до ча сни ку, пу сто ло ву и пла ни на ру, и сви су се од ре да 
жа ли ли на сту ден. Сно шљи ви је је на про ље ће и ље ти, али ни он да не идем на по ље 
без ко шу ље и пр слу ка. Не пре ста на вје тро ме ти на је до при ни је ла да је тло пе пе ља сте 
бо је, стврд ну то и ма хом по пу ца ло.

Са мо не ко ли ко ки ло ме та ра за пад ни је, ка да се при је ђе у Ита ли ју, по све је дру га чији 
при зор при ро де. На кло ње на је чо вје ку, пи то ма је и бу ја. Број не ку ћи це ко је су из гра-
ђе не на про план ци ма го во ре ми да је кли ма умје ре на, а љу ди ко је сам упо знао су до ко-
ни и чи ли. Уви јек ка да ту свра тим, би ло да ту ма рам или да убе рем ра зно вр сне пло до-
ве и биљ ке за ис хра ну, за пи там се за што се Кр во пи ја за у ста ви ла у до ли ни Ре си је. 
Не мам дру ги од го вор не го да је у њој на шла сво је по чи ва ли ште.

„Ћао!“ За чуо сам уми лан жен ски глас ко ји ме је пре нуо из раз ми шља ња. Го сти су 
ста ја ли у мо јој бли зи ни и сми је ши ли се. У то је до хо дао ба рон Тре ви зан. Од сут ност је 
од ли ка ов да шњих љу ди. До ба цио је. При шао ми је и за гр лио.
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„О, Фра те ло, дра го ми је што те по но во ви дим“, ре као је.
„И ме ни је, Лу нар до. Шта ће ти шта ка?“, ре као сам.
„Ис при ча ћу ти. Да ти пред ста вим сво ју са пут ни цу Ва лен ти ну и при ја те ље Лу и ђи ја 

и Ни ко ла“, ре као је.
Ру ко вао сам се с њи ма и по же лио им до бро до шли цу. По шли смо у ку ћу.
Лу нар до је сео за ду гач ки сто и ду бо ко је из дах нуо. Тр пио је бол. За тим се за гле дао 

пра во, па де сно и ли је во, те је из у стио: „Исто је као оно мад.“ „Је“, од вра тио сам. Ва лен-
ти на је ски ну ла ра нац и спу сти ла га на под, а за њом Ни ко ло и Лу и ђи.

По сма тра ла је хо кли цу ко ја се на ла зи ла до вра та и на ко јој је био при коп чан цр ве-
но сме ђи ја сту чић. При шао сам јој и ка зао ка ко сам је сâм из ра дио.

„Ве о ма ми се сви ђа. Има не што ори јен тал но“, ре кла је. Клим нуо сам гла вом.
„Си гур но сте не стр пљи ви да по раз го ва ра те са Лу нар дом. При дру жи те му се и удо-

во љи те се би и ње му. Ми ће мо се ма ло вр зма ти“, до да ла је. Оти шао сам.
„Тре ба ло је да ми на пи шеш у пи сму да оте жа но хо даш. Мо гао сам те са че ка ти на 

же ље знич кој ста ни ци. Шта се де си ло?“, ре као сам.
„Не ка. Ио на ко не ћу мо ћи још ду го да хо дам. Про шле го ди не у фе бру а ру ис тра жи-

вао сам ма сон ску ар хи ву у Бе чу ко ју су за пли је ни ле си ле Осо ви не. Јед ног да на са ве-
знич ки ави о ни су бом бар до ва ли град и по го ђе на је Ви јећ ни ца. На ла зио сам се на 
по сљед њем спра ту. Пу ком сре ћом остао сам жив, но до њи труп је по ко шен. У ди јаг-
но зи сто ји да су се го то во сви жив ци у но га ма рас па ли, из че га сли је ди да ћу по ста ти 
бо гаљ“, ре као је.

„Жао ми је, Лу нар до“, ре као сам по сли је стан ке.
За чу дио сам се ка ко је остао мла до лик. Без ијед не си је де вла си и без ијед не бо ри-

це. Ње жне пу ти. Са мо то ма ју шно уду бље ње бли зу уста и ко са цр та под оч ња ка ко ја 
се ма ло про ду жи ла и за де бља ла. Мр шав као он да. Шта је то ме раз лог? Је ли ми сао 
ко ју је ов дје из ре као ка ко се ње гов дух ни је по љу љао за хва љу ју ћи то ме што је ро ђен 
по сљед ње го ди не де вет на е стог ви је ка?

„При пре мио си го збу. У Ри му вла да оску ди ца“, ре као је.
„На го ми лао сам за ли хе“, ре као сам. „Уз гред, сје ћаш ли се да си ме при у пи тао ка ко 

се пре зи ва пле мић ка по ро ди ца? Та да ни сам знао, али са знао сам.“
„Ка ко?“, ре као је.
„Ро шел. Мо жда ће ти за зву ча ти чуд но, али тра гао сам за њи хо вим гро бо ви ма по 

ци је лој до ли ни. Ни сам их на шао па сам на ста вио на гро бљу у Ма леу. Он дје сам на ба-
сао на пет хум ки. По сљед њи зна ни по то мак Ро ше ло вих по ко пан је 1919.

Као и све ку ће и ова има сво јих тај ни. Ка да сам пр ви пут за ко ра чио у њу имао сам 
до јам ка ко је до ско ра не ко ту жи вио. При је сед ми цу или нај ви ше дви је. Мо гло се то 
за кљу чи ти по рав ним ди је ло ви ма на мје шта ја на ко је се спу сти ла пра ши на.

Го то во је све оста ло. Не до ста ја ла је по не ка књи га и по не ки су ве нир, те ма ло му шке 
одје ће у пла ка ру. Чак су и про зо ри у со ба ма би ли од шкри ну ти ка ко би се за др жа ла 
про зрач ност. За вје се су ми ри са ле. Она је ту би ла. Са ма. Очи то пре ду го.

Тр пе љи ва и не у тје шна, са жи лом ко ја се ути сну ла ско ро на сре ди ни че ла и ко ја се 
ни је по вла чи ла. Вје шти ца. На зи ва ла ју је. Иш че ки ва ла је не ког бли ског. По вра так му жа 
или си на. А он да је јед ног да на пре ло ми ла и за у ви јек оти шла. И за у ви јек је по ни је ла 
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у се би онај звук от ку ца ја зид ног са та од ко јег је за ми ра ла и ко ји ће је под сје ћа ти на 
муч но про ти ца ње вре ме на“, ре као сам.

Лу нар до је био за ми шљен.
Уто је при сти гла ра до зна ла дру жи на и сје ли су с на ма. По ну дио сам им ви шње ва чу. 

При хва ти ли су. Устао сам и на то чио је у чо кањ чи ће. На здра ви ли смо и за по дје ну ли 
раз го вор. Ре да ла су се пи та ња о мом жи во ту, а ја сам им вје ро до стој но опи сао ка ко 
ми из гле да дан и по ја снио ко је су до бре, а ко је ло ше стра не до ли не. За тим смо на че ли 
те му о Дру гом свјет ском ра ту ко ји нас је мо рио, али и о вре ме ну при је ње га. Би ло је 
пре гршт не сла га ња и убје ђи ва ња у жа ру, но без нео д мје ре них исту па. Нај ма ње сам 
при чао, но ипак сам ужи вао. Не до ста ја ли су ми љу ди. По при лич но се оду жи ло и за-
ца ри ла је ноћ. По ста ло је свје жи је.

Ва лен ти на се мр зну ла. У два на вра та пр сти ма де сне ру ке је пре шла по ли је вој, од 
ра ме на до лак та. У не ком ча су, Лу нар до се наг нуо пре ма Ва лен ти ни и не што јој је шап-
нуо. Ва лен ти на је уста ла и оти шла до рук са ка, са гну ла се, по ди гла га и от коп ча ла. Из-
ва ди ла је би ље жни цу. Вра ти ла се и пру жи ла је Лу нар ду. За хва лио се. „За вр шио си 
есеј?“, пи тао је Лу и ђи, уред ник Ре ви је о бу ди зму. Ни дра же сна Ва лен ти на ни је зна ла о 
че му се ра ди.

Си гур но зна те да сам у раз до бљу од 1928. до 1930. оба вљао ду жност ата шеа за 
штам пу у ита ли јан ском по слан ству у Бе о гра ду. О по тан ко сти ма ни сам вам при чао. 
На и ме, мој прет ход ник се осра мо тио. Склон коц ка њу и раз врат ном жи во ту, из био је 
на лош глас и сми је њен је. Мје сто је би ло пра зно. Убр зо, из Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва те ле фон ски су се обра ти ли мом оцу ко ји је био пре ка ље ни и угле дан ди пло-
ма та и об ја сни ли му шта је по сри је ди. Отац се за хва лио на уви ђав но сти и обе ћао да 
ће по раз го ва ра ти са мном. Та ко се и де си ло. По ну да ми ни је од го ва ра ла. При знао сам 
му да имам от клон пре ма Му со ли ни је вој по ли ти ци, али и да ме Бал кан не при вла чи 
осо би то. Пом но ме је са слу шао. Ни је из нио став. При жељ ки вао је да се оку шам у ди-
пло ма ти ји. Ли сац се при пре мио. Да би ме при до био, от крио је ка ко је ње гов дјед 
Пје тро сре ди ном про шлог ви је ка по хо дио Бал кан. За цр тао је да ће оста ти ци је ло 
про ље ће, но то се из ја ло ви ло и пу те ше стви је се про ду жи ло на ско ро го ди ну да на. 
Нај ду же је бо ра вио у Дал ма ци ји. Та јио је узрок ко ји је до вео до обр та, но по свој при-
ли ци у пи та њу је би ла ље по ти ца по име ну Пе ри на ко ју је упо знао на Кор чу ли. Пје тро 
је био сли кар, не на ро чи то да ро вит, пеј за жи ста. У Рим се вра тио са три плат на – кор-
чу лан ском ку лом, Пе ри ни ним пор тре том, и по сљед њим, на ком је по зи ра ла на га. 
Мо же мо на га ђа ти за што се окон чао њи хов од нос. Др жим да је гор ди Пје тро био пред 
из бо ром – љу бав или име. Ода брао је по то ње. Ни је хтио да се ли ши оног бли ста вог 
свој ства ко ји но си пле мић ко по ри је кло по ро ди це Тре ви зан, а ка мо ли да по ста не име 
ме ђу дру гим име ни ма. 

Про ми слио сам не ду же од шест-се дам тре ну та ка и при стао.
Не мам на мје ру да при по ви је дам о свом слу жбо ва њу у при је стол ни ци Кра ље ви не 

Ју го сла ви је. Угру бо, кра си ла ме је рев ност и смјер ност, и бр зо сам ство рио сли ку о 
се би као узор ном ата шеу по нај ви ше за ду же ном за кул ту ру, ма ње за тр го вин ска и вој на 
пи та ња. Је зик сам свла дао јер ми се сви дио, а пр ви ро ман ко ји сам про чи тао био је 
Днев ник о Чар но је ви ћу. „Је сен, и жи вот без сми сла...“ Та ко по чи ње. Че сто сам се сре тао 
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са Сло вен ци ма, Хр ва ти ма и Бо сан ци ма, и раз го ва рао с њи ма. Ипак, раз го вор ко ји сам 
во дио са Стан ком из Хр ват ске био ми је нај у пе ча тљи ви ји. Од ње га сам пр ви пут чуо 
по дру гљи ви из раз бал кан шти на. Прем да ју је тај уо бра же ни ин те лек ту а лац из го во-
рио при стој но, ни је ми зву ча ла ни ма ло бе за зле но. На про тив, схва тио сам да је у пи-
та њу ду бо ко уса ђе но по до зре ње пре ма Бал ка ну ко је се учи ло под ду гом вла да ви ном 
Бе ча и Бу дим пе ште. Ако то још ма ло за гре бе те, на ста вак гла си да су Хр ва ти ци ви ли-
зо ва ни ји од Ср ба и у гра ђан ском сми слу ви ше са зри ли. Ка ко год.

Уо чи мог од ла ска де си ло се уби ство о ко јем су из вје сти ле мно го број не но ви не. 
Швај цар ски др жа вља нин До ми ник Ро шел усмр тио је ма ка за ма слав ну пи ја нист ки њу 
Јер му Грол. Ро шел је на су ду при знао кри ви цу и осу ђен је на је да на ест го ди на за тво-
ра. Мо лио је да ви ди се стру. По сли је че тр на ест го ди на на шао сам у ма сон ској ар хи ви 
не ве ли ку ку ти ју у ко јој је би ла хр па под ли ста ка бе о град ског Гло бу са, укуп но ше сна ест, 
ко ји су об ја вљи ва ни су бо том од мар та до ју на 1935. Од штам пан ла ти ни цом, под ли стак 
је очи то по бу дио ве ли ко ин те ре со ва ње. Ау тор је био утам ни че ни Ро шел. На три од 
че ти ри стра ни це би ла је при по ви јест без на сло ва. Ка да сам је про чи тао, од лу чио сам 
да је пре пи шем у ову би ље жни цу. По слу шај те.

Дан на кон спро во да са оп штио сам се стри Хе ле ни да од ла зим из до ли не Ре си је. 
Обо ри ла је по глед и ску пи ла усне. До њу је ма ло уву кла и за час је по бли је ди ла.

По то ме сам знао да се је ди. По гле да ла ме је. Дје ло ва ла је при бра но. „Оче ки ва ла 
сам да ће се то јед ном де си ти. Чу ди ме да при је ни си на пу стио наш дом с об зи ром на 
сво ју бун тов нич ку на рав. При чао си ми ви ше пу та ка ко је не ки Кла у ди је ко ји је био 
ге о граф и астро ном за пи сао свје до чан ство по мо ра ца ко ји су за ве дрих но ћи и да ле ко 
на пу чи ни мо гли да ви де свје тло ко је је да вао пла мен за па ље них др ва на вр ху тор ња 
и зи ди не Алек сан дриј ске би бли о те ке. То свје до чан ство се уко ри је ни ло у те би. Не мо-
гу те спри је чи ти. Ка да по ла зиш? Су тра. Ми слим по ра ни ти. Да ли би се усу дио да је отац 
жив?“ „Бих, још ка ко. Од га ђао сам због те бе.“ „Не би. Пла шио си га се.“ „Је сам, али је 
ње го ва смрт до шла у згод ном тре нут ку.“ „На шта ми слиш?“ „Био сам при је че ти ри да-
на у кан це ла ри ји ди рек то ри це Мај ринк и опро стио се. Рас ту жи ла се.“ „Да не ис пу стим. 
Не оправ да вам га. Ни по ко ји ша мар ни ти ка да је на те бе на ср тао ши бом, шти ти ла сам 
те ко ли ко сам мо гла, но ни си му смио оно мад ре ћи да га хи сто ри ја не ће упам ти ти. 
Уни зио си га, До ми ник. На што је за га ла мио: ’До ђа во ла и хи сто ри ја!’ И тре снуо је ша ком 
о сто.“ „Смио сам, Хе ле на, да ка ко да сам смио.“

„Мр ци на је то за слу жи ла. Ти си де ран и лу дач ки си са мо љу бив. Ста ри ја сам од те бе 
и при хва ти са вјет. Не мој ни ко ме то ре ћи.“ 

По ћу та ли смо.
„Ја ко ли чиш на на шу мај ку Уму.“ Клим ну ла је гла вом. „Ђе но ва је бли же, но ипак сам 

од лу чио да по ђем у Мар сеј. Је ди ни је раз лог је зик. Бар не ка ко рист од ње га. Био сам 
при си љен го во ри ти га у ку ћи. Мај ка је ис тра ја ва ла.“ „Про шло је 129 го ди на, ни ка ко да 
то пу стиш. По мо ћи ћу ти да се спа ку јеш.“

Био сам бу дан ка да је Хе ле на ују тро ушла у со бу. Ки ша је си пи ла. Ма ло сам спа вао. 
Рас при ча ли смо се за до руч ком. Тек по ко ју ре че ни цу смо раз ми је ни ли о сва ко дне ви-
ци, а нај ви ше о до го дов шти на ма из дје тињ ства. Не ких сам се сла бо сје ћао. За тим је 
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Хе ле на до ни је ла шкри њу у ко јој се на ла зи ло по ро дич но сре бро и по ди је ли ла га. При-
па ла су ми три ду ка та, а три је за др жа ла. Ка за ла је да пу но ври је де и да их не про дам, 
осим у крај њој ну жди. До ни је ли су их Ро ше ло ви из род ног Шар тра и по ти чу из до ба 
Лу ја XVI. Јед ном при ли ком отац и мај ка су от пу то ва ли у Ци рих у на мје ри да са зна ју 
ко ли ка им је ври јед ност. Вла сник дра гу љар ни це ре као је да су бес при је кор но очу ва-
ни и ко ју сво ту је спре ман да по ну ди. На то ме се за вр ши ло. По сто ја ла је још јед на 
шкри ња дуп ке пу на дра го цје но сти ма. По до ла ску у Швај цар ску про да ли су је и са гра-
ди ли ову ку ћу ко ја се раз ли ку је од свих у око ли ни. Ка зао сам јој да ћу че сто до ла зи ти. 
Кре ну ли смо. До хва тио сам руч ку ко фе ра и иза шли смо на по ље. Раз ве дри ло се и за-
то пли ло је. Осмо трио сам до ли ну. Хе ле на ме је ис пра ти ла дио пу та и уга зи ли смо у 
ви со ку тра ву. Спу стио сам ко фер и за гр ли ли смо се. „Чу вај се сун ча ни це. Ума је за ма ло 
умр ла од ње.“

До Ни це сам сти гао во зом. Да ље сам на ста вио пје ши це. Ни је ми се ми ли ло да на-
но во пре сје дам, а то би ми он да би ло тре ће пре сје да ње. Про шао сам кроз ста ру че тврт 
и на ба сао на за пу ште но по зо ри ште. На сло нио сам се на стуб и по јео по сљед њи сен-
двич са ди мље ном го ве ди ном.

Тре ћег ју ла иза по дне ва ука за ло се Сре до зем но мо ре. За стао сам на уз ви си ни и 
за пи љио се у мар сеј ску лу ку. За ми шљао сам је ма њом. Рас про сти ра ла се вје ро ват но 
и два ки ло ме тра. Љу ди су се ти ска ли код ве ли ког бро да с аме рич ком за ста вом ко ји је 
тре ба ло да ис пло ви. На јар бо ли ма су се ви јо ри ле за ста ве ра зних др жа ва. Би ло је ја ко 
сун це. А од то га сам стра хо вао. И на гна ло би ме на пи та ње: Да ли ће ми се опет де си ти? 

Уз це сту је из ни као цви јет. При ма као сам се. Ли чио је на љи љан. Убрао сам га и 
ста вио у ко фер. Град ска вре ва. За у ста вио сам ли је пу про ла зни цу ко ја је на узи ци др-
жа ла пси ћа и пи тао је гдје се на ла зи по шта. Упр ла је пр стом. По слао сам Хе ле ни те ле-
грам. Ма ло ни же низ ули цу ста ја ла је та бла на ко јој је пи са ло „За ла га о ни ца“. Иа ко 
ни је би ло при је ке по тре бе, дво у мио сам се да ли да про дам ма њи дио по ро дич ног 
сре бра. Од у стао сам због пре ви со ке ка ма те. За пу тио сам се у лу ку. Ка да сам сти гао, 
по тра жио сам би ље тар ни цу. За пах нуо ме је ми рис ри бе. Уско ро сам је на шао.

Не ко ли ко љу ди је че ка ло у ре ду. Шу ти ли су. „Кар ту до Алек сан дри је, мо лим“, ре као 
сам про да ва чи ци. „Ако са ми пу ту је те, мо гу вам по ну ди ти сло бод ну ка би ну за јед ну 
осо бу у Б кла си“, од вра ти ла је. Клим нуо сам гла вом. На то је збр за ла ци је ну и да „Гло-
ри“ ис пло вља ва у се дам на ест ча со ва. Ка сни је сам ушао у крч му да се окри је пим. Сјео 
сам за сто ко ји се на ла зио до про зо ра и на ру чио бо ров ни цу.

Го сти су га, по свој при ли ци, за о би ла зи ли јер се ту осје ћа ла спа ри на. Ни је ми сме-
та ла.

Имао сам из вр стан по глед на при ста ни ште, а и „Гло ри“ ми је био у ви до кру гу.
Ма лак са лост је по пу сти ла ка да сам об је до вао со ље не сар де ле. У не ко до ба упло-

ви ла је ве леб на фре га та. У жа мо ру се ни је дао ла ко ра за зна ти са др жај, но ма гдје по-
шли, љу де све у диљ ти ште жи вот не не да ће. Ма ло по сли је ше сна ест и три де сет крч ма 
се дје ло мич но ис пра зни ла. По шао сам за гру пи цом. Ус пео сам се по моћ ним сте пе ни-
ца ма на па лу бу и пру жио кар ту мла дом ча сни ку. Об ја снио ми је гдје тре ба да идем. 
Ка би на је би ла ти је сна.
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Оста вио сам ко фер на ле жа ју и вра тио се на па лу бу. Брод је ис пло вио. Ја то је од-
ми ца ло.

Спу шта ло се ве че. При шао ми је не ки мла дић с на о ча ри ма и ка зао: „Иза по но ћи 
про ћи ће мо по крај Ли но зе и Лам пе ду зе. А у сви та ње, про ћи ће мо по крај Мал те и су-
сјед них ото ка Го зо ме и Цо ми но ма. По мом су ду, кре ће мо се при бли жно истом бр зи ном, 
из ме ђу че тр де сет пет и пе де сет чво ро ва.“

„Пло ви ли сте овом ру том?“, пи тао сам.
„У ју ну 1913. про бдио сам пр ву ноћ. До са ђи вао сам ка пе та ну и до пу стио ми је да 

за но ћим на па лу би. То пу то ва ње је умно го ме про ми је ни ло мој жи вот. Усу дио бих се 
ре ћи да је би ло по пут от кри ве ња. Опро сти те, ни сам се пред ста вио. Жан Тру е сан“, ка-
зао је. 

Пред ста вио сам се и ру ко вао.
„Ри му ју се“, ка зао сам.
„Шта то?“, ка зао је за те чен.
„Ва ше име и пре зи ме“, од вра тио сам.
„Је сте, ри му ју се“, осмјех нуо се.
Мрач ња штво че сто би ва пра ти лац ра не мла до сти, но то ни је био слу чај са Тру е са-

ном. Он је угод на осо ба ко ја пли је ни ис ту пом. Ко ли ко са мо у вје ре но шћу и од ва жно шћу, 
то ли ко и оштро у мљем. Сред ње ви си не, те сла ба шне гра ђе и жго љав, до и мао се скру-
ше но. Ша ке је имао ма ле као у же не, а бра ди цу уред ну.

„Ис при чај те ми о том от кри ве њу. За што Алек сан дри ја?“, ка зао сам.
„Мај ка ми је он дје ро ђе на. Су нит ки ња је. Од ма лих но гу при по ви је да ла ми је о свом 

гра ду и по у ча ва ла ме арап ски. Ис тра ја ва ла је док га ни сам по чео со лид но го во ри ти. 
Кад је са зри ло ври је ме, от пра шио сам у Алек сан дри ју. Ни сам се осје ћао као стра нац. 
Упо до био сам се за дан. Љу ди су го во ри ли да су ми су сје ди. Ни сам их ра зу мио. Че сто 
сам на и ла зио на мје ста из мај чи них при ча. Ме ђу њи ма је био хо тел ’Хи габ’, из гра ђен 
у сти лу кла си ци зма, у ко јем сам од сјео. Хи габ зна чи ко пре на.“

„На ка кву ко пре ну ми сли те?“, пи тао сам.
„До слов но на ко пре не свје тло сти и мра ка иза ко јих се кри је Алах. Пре да ње ка же 

да их има се дам де сет“, на до ве зао се.
„На ста ви те, Жан“, ка зао сам.
„Дру гог да на сам свра тио на пи ја цу. Би ло је мно штво љу ди. За стао сам ис пред ни-

ског др ве ног штан да и за гле дао се у ра зно вр сно кан ди ра но во ће по сло же но у пле те-
не кор пе. Ни сам мо гао да се од лу чим, па сам за мо лио шу тљи вог мла ди ћа да ода бе ре 
дви је вр сте по по ла ки ло гра ма. ’Да ту ље и тре шње’, ка зао је и до гра био пу ну ша ку 
да ту ља ко је је ста вио у би је лу па пир на ту ке си цу, још јед ном али ма ње, те је исто ура-
дио са тре шња ма. Ста вио је ке си це на ва гу, узео их, смо тао и пру жио. Ка зао је ци је ну 
и пла тио сам. Хтио сам да кре нем ка да ме је при у пи тао ода кле сам. Ка зао сам и спо-
ме нуо мај ку. ’Да ли зна те ко су дер ви ши?’, до дао је.

’Не знам’, од го во рио сам. ’У мо јој ули ци се на ла зи Дом дер ви ша. Оку пља ју се два 
пу та сед мич но. Пле шу и пре но се уче ње су фи ста. Уви јек не ко бу де. То је по се бан до-
га ђај. Да ли же ли те при су ство ва ти?’, ка зао је. ’На рав но. У ко ли ко са ти?’, ка зао сам. 
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’По чи ње у осам уве че. Ни је да ле ко. Је сте ли у не ком хо те лу?’, ка зао је. ’У Хи га бу’, ка зао 
сам. ’Би ћу та мо по ла са та ра ни је. Зо вем се Са хиб’, ка зао је. Пред ста вио сам се. Ве че у 
До му дер ви ша би ло је мо је нај чуд ни је ис ку ство. Сре ћом дер ви ши су спо ро и раз го-
ви јет но го во ри ли, па сам све ра зу мио. Оста ли смо ду же јер ме је Са хиб упо знао с 
њи ма. Осим нас дво ји це био је и је дан ста рац. На ра стан ку Са хиб ми се обра тио: ’Имаш 
у свом ср цу спрем ну ода ју. Јед ном ћеш мо жда по ста ти ра за стр ти. Спо зна ћеш.’ 

На не бу се ука за ла ма ла стра на мје се ца.
По по врат ку у Мар сеј од лу чио сам да сту ди рам ара би сти ку. Же ља ми је да пре ве-

дем на фран цу ски по нај бо ље су фиј ске тек сто ве и об ја вим ан то ло ги ју. По но во идем у 
Алек сан дри ју да бих ску пио гра ђу.“

„Је сте ли по ста ли ра за стри?“, пи тао сам.
„Тру дим се“, ре као је.
„Ни сте во је ва ли у Ве ли ком ра ту?“, ка зао сам.
„Имам ср ча ну ма ну. За ли сци су ми за па ље ни“, ка зао је. За тим се на кло нио и оти шао. 

Ма ло ка сни је ушао сам у ка би ну и отво рио ко фер.
На дну је би ло не ко ли ко ли сто ва, Во тер ма но во на лив пе ро и ко вер те ко је је Хе ле-

на кри шом тут ну ла. Узео сам два ли ста, по рав нао их и на пи сао јој ду го пи смо. По ми-
слио сам на оче ву ко лек ци ју на лив пе ра и пао у сан.

Сри је да је. То пли је је. Дје ца су се игра ла на па лу би. Му шкар ци су сје ди ли и кар та-
ли се. Стао сам по крај ча сни ка и да ме и на чуо њи хов раз го вор. Да ма га је при у пи та ла 
да ли зна не што о Укле том ро гу. „Зо ву га и Рог мр твих ду ша. То је мит по мо ра ца ко ји 
пре ма не ким из во ри ма се же из вре ме на при је ове ере. Фан та зи ја о свје тлу ца њу на 
пу чи ни ко је има об лик ро го вља и ко је су бро до ви за о би ла зи ли. По сто ји слич на по ја-
ва на се дам на е стом ис точ ном ме ри ди ја ну, али то је свје тлу ца ње ал ги“, ка зао је ча сник. 

Жа на ни сам ви дио. А ни у че твр так ка да је ка сно по под не „Гло ри“ при стао у алек-
сан дриј ску лу ку. „Ори јент!“, не ко је вик нуо. Рад ни ци су пре но си ли то вар. Ме ђу пр ви-
ма су си шли срет ни су пру жни ци ко је је до че као не ки чо вјек. Мо жда су му до шли у 
по сје ту или су на ка ни ли да се ту скра се. По ми слио сам да их сли је дим бар дио пу та 
ка ко не бих за лу тао. Не би ми био пр ви пут. Уз ма ло сре ће, мо жда се за пу те до сре ди-
шта. Хва тао сам по ја ве – ви дио сам не ве ли ко ста бло ко је се на кри ви ло и ли сто ве ко ји 
су ис тру ли ли и по жу тје ли, и ви дио сам нај ду жи по сјед опа сан зи ди на ма и бр шљан на 
ис точ ној стра ни, и ви дио сам рад њи цу за те то ви ра ње у вла сни штву не ког Ни зо зем ца, 
и ви дио сам ку лу од бла та, и по тлу се мо гло ра за зна ти да је ту не коћ би ла пу ста ра, и 
ви дио сам, на по сљет ку, раз у ђе ну и огром ну че тврт.

Од свих угра бље них по ја ва нај ви ше ме је за о ку пи ла ку ла од бла та. За пи тао сам се 
ка да је и за што на пра вље на. Да ли је пред ста вља ла пр ву тво ре ви ну ци ви ли за ци је на 
овом про сто ру? 

Тро је не зна на ца је за мак ну ло у за ба че ну ули чи цу па сам про ду жио. Не ду го за тим, 
опа зио сам ми на рет. Лак ну ло ми је. Је ли то Ата рин? За стао сам и спу стио ко фер. На-
дла ни цом сам отрао зној са че ла. Из ва дио сам из де сног џе па пан та ло на пре о ста ле 
фран ке и пре бро јао их. Го то во сам све по тро шио. У ли је вом сам др жао дви је па пир-
на те ке си це, одво је но по ро дич но сре бро и ду ка те. Пре шло ми је у на ви ку да га опи пам 
из опре за. Дио ћу про да ти, от при ли ке че твр ти ну. По ми слио сам и кре нуо да ље. Леб дио 
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је бјел ка сто-љу би ча сти пе луд. Про ла зио сам кроз буч ну свје ти ну. У мно штву ду ћа на 
на ба сао сам на дра гу љар ни цу. Ушао сам уну тра. Про сто ри ја је би ла ма ла и ми ри са ла 
је на мо шус.

Ми рис је био јак и мо рао сам да при сло ним ка жи прст на но сни це. 
„Се лам алеј кум“, ка зао је ни ски и згр бље ни чи чи ца. На гу стим цр ним обр ва ма из ра сла 

му је по не ка си је да дла чи ца ко ја је стр ши ла, а из над де сног уха оста ло је цр них вла си.
„Се лам аб авеј кум“, за му цао сам.
Чи чи ца је не што про мр мљао и на јед ном се осмјех нуо. Из гле дао је као ста ри ма чак. 

Прет по ста вио сам да сам кри во из го во рио не ко сло во.
„Го во ри те ли фран цу ски?“, пи тао сам и од ма као прст.
„Са мо кад тре ба, не на ро чи то до бро. На услу зи“, ка зао је.
Ис тре сао сам из па пир на те ке си це по ро дич но сре бро на ста кле ни пулт и ре као му 

да ода бе ре. Чи чи ца се за гле дао, за тим је раз вр стао дио по дио и из дво јио ма ју шни 
ди ја мант те огр ли цу од се деф ног опа ла. Спу стио је ру ку иза пул та и из ва дио по ве ћа-
ло. Пал цем и ка жи пр стом па жљи во је узео ди ја мант, по ди гао га ма ло и при ма као 
по ве ћа лу. Шу тио је.

„Про зир но је... ве о ма про зир но. Др жим да је де ве то ка рат ни“, ка зао је. Спу стио је 
ди ја мант и по ве ћа ло и осмјех нуо се.

„Је сте ли си гур ни да га же ли те про да ти? Мо жда да са че ка те бо ља вре ме на?“, надо-
ве зао се.

„А ка да ће то би ти?“, од вра тио сам.
„У том слу ча ју, мо гу вам пла ти ти сто фун ти за ди ја мант и два де сет за огр ли цу. Сум-

њам да ће вам ико ји ју ве лир по ну ди ти ви ше“, ка зао је.
Клим нуо сам гла вом. Чи чи ца је раз ву као зе ле ни за стор и за ко ра чио у су сјед ну 

про сто ри ју. Убр зо се вра тио с по сло же ним нов ча ни ца ма у ру ци и ста вио их на ста кле-
ни пулт. Узео сам их, а за тим сам па пир на ту ке си цу до по ла на пу нио на ки том.

„Тра жим хо тел“, ка зао сам.
„У бли зи ни је ’Ал Ис кан да ри ја’. Пет-шест ми ну та хо да одав де. На ла зи се уз кон зу лат 

Ује ди ње ног Кра љев ства. Ни је скуп, ако вас за ни ма“, ка зао је.
Оти шао сам. Ни сам имао до јам да ме је хтио на ма гар чи ти.
„Ал Ис кан да ри ја“ је ве лик и ли јеп хо тел, али на чет зу бом вре ме на. Ве ћи је од „Ве-

ну са“ у Же не ви. Ка да сам ре зер ви сао со бу до утор ка спо знао сам да сам без ма ло 
иму ћан и да мо гу про ду жи ти бо ра вак ко ли ко ми се прох ти је. Бар не ко ври је ме мо гу 
се рас ту ра ти и би ти рас ка ла шан. Сма трао сам да ћу се ла ко ухље би ти и да ми ни је 
хи ћа да тра жим ка кву удоб ну ку ћи цу или при сто јан по сао. Ако бу де ну жно, мо гу и 
пот пла ти ти не ко га, као што је мој отац јед ном учи нио.

Отво рио сам про зор со бе и за гле дао се у па но ра му. Му је зин је по зи вао на мо ли тву.
Док сам ве че рао у пу ној са ли у ко јој су ма хом би ли Ен гле зи и Ни јем ци па ла ми је 

на ум Тру е са но ва ре че ни ца ка ко су љу ди го во ри ли да су му су сје ди. Шта је то има ло 
зна чи ти? Сит сам се за пу тио до ма лог ба ра и у про ла зу ви дио на пу че ну про сто ри ју у 
ко јој му шкар ци игра ју би ли јар. На ру чио сам рум. На ста вио сам да ру јем. Је су ли ти 
су сје ди за пра во до бри вје сни ци у ср цу?

Бар мен је до суо рум.
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Су тра дан сам се про бу дио иза по дне ва. За пио сам се. Бо ље ла ме је гла ва и имао 
сам ога ван за дах. При сје тио сам се крат ког раз го во ра ко ји сам по вео са бар ме ном Хам-
зом. По бро јао ми је не ка нај по сје ће ни ја мје ста у Алек сан дри ји, џа ми ју Абу-ал-Абас- 
-ел-Мур си, ка та ком бу Ком-ел-шу ка фа, рим ски ам фи те а тар, те го ле ми пла ви круг не-
да ле ко од уни ште ног свје ти о ни ка у кр ста шким ра то ви ма у XI II ви је ку. „Ка кав пла ви 
круг? Го во ри те о мје сту на ко јем је би ла древ на би бли о те ка?“, пи тао сам. „Ја га зо вем 
свјет ским чу дом. Тач но. Го во рим о тра гу ко ји је остао ско ро дви је хи ља де го ди на, о 
го ле мом пла вом кру гу на том пре са хлом про сто ру. Два пут сам га ви дио. Пр ви пут у 
дје тињ ству, и по но во не дав но. То ме је по ну ка ло да се за пи там ка ко је на стао. Усред 
па ле жа или је не ка ру да у Зе мљи ној ко ри осло бо ди ла бо ју ко ја је про др ла на по вр ши-
ну?“ „Мо же би ти.“ „Да ли се ис под сва ке би бли о те ке кри је је дан та кав пла ви круг као 
што је На род на а Уни вер зит ни Кни хов на у Пра гу или Би бли о те ка Апо сто ли ка Ва ти ка на 
у Ри му?“ „Мо же би ти“, до дао је Хам за.

Пре сву као сам се и по шао.
На до мак тр га има те ути сак као да сте усред не ког евр оп ског гра да. Ку ће су по све 

дру га чи је; ве ли ке су и на спрат, са бал ко ном. От мје не као љу ди ко ји у њи ма жи ве. Из-
гра ђе не су, по свој при ли ци, у дру гој по ло ви ни про шлог ви је ка и на га ђам да је то 
би ло до ба успо на и на прет ка. У ис тој ули ци, ни ма ло слу чај но, на ла зи се мо дер но зда-
ње Ен гле ске бан ке. Сли је дио сам Хам зи на упут ства и оби ла зио зна ме ни то сти. За стај-
ки вао сам сва ки час. За гле дао сам се у ли је па ли ца му сли ман ки. Вр змао сам се по 
буч ним и уским ули чи ца ма гдје се стра стве но тр го ва ло и тро шио се но вац, а у јед ној 
мир ној у ко ју сам за шао сјео сам за ни ски сто да пре дах нем и на ру чио ка фу. От пио 
сам гу тљај и ви ше ни сам мо гао. Би ла је пре слат ка. Вла сник ка фе џи ни це је то зна лач ки 
при мје тио.

Још ма ло сам по сје дио и на ста вио са шет њом. Не ду го за тим, на ба сао сам на по-
штан ски сан ду чић на сту бу и угу рао уну тра пи сма Хе ле ни. Иза је ле жао ве ли ки ка мен.

Сун це же же. Сто јим уну тар пла вог кру га и гле дам уна о ко ло. Пи љим у мо ре и рав-
но мјер не ва ло ве. На раз да љи ни од све га не ко ли ко сто ти на ме та ра де си ла су се два 
хи сто риј ска су но вра та. Би ло их је и при је уни ште ња би бли о те ке и свје ти о ни ка, и би-
ће их уви јек. Ипак, ни ма ло не стре пим. Зрн це оп ти ми зма по сто ји. А то је овај пла ви 
круг. Као сим бол све ми ра ко ји је си ла вјеч но сти у чо вје ку и ље по те ства ра ња.

Уве че сам се кре пан вра тио у „Ал Ис кан да ри ју“. Кло нуо сам од мор ског ва зду ха. 
Кре нуо сам у бар да се окре пим пи ћем по на дав ши се да ћу он дје за те ћи Хам зу. Био је 
та мо. Ру ко ва ли смо се. На то чио је рум у ча шу и по пио сам на ис кап. „Ка ко је би ло?“, 
пи тао је др же ћи кр пу у ру ци. По тан ко сам му при чао и спон та но пре шао на ти. Осмјех-
нуо се ка да сам спо ме нуо зго ду са ка фом. „За па зио сам на одје ћи же на ша ре ли је пе 
цр ве не бо је ко ја пре ла зи у там ни тон. Је ли то дио тра ди ци је?“, ка зао сам. „На не ки 
на чин“, од вра тио је Хам за, „зо ве се али за рин. И да нас је при су тан, али не као у ста рој 
Пер зи ји и Егип ту ка да је био све ко ли ко ра ши рен. Бо ја ди са ли су њи ме тка ни не, стол-
ња ке, ја сту ке, те пи хе, осли ка ва ли гли не не ћу по ве и по су де, а же не су га чак ко ри сти ле 
као руж за усне.“

Ма мур лук ме је раз би јао на ред ног ју тра. Али сла би је не го ју че. По ра нио сам и међу 
пр ви ма до шао на до ру чак. Ни сам имао план ку да ћу ићи. Ма ло сам од ма као од хо те ла 
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и за мак нуо у ши ро ку ули цу у ко јој је на углу би ла ка пе ла. Крат ко сам је осмо трио и 
про ду жио. Опа зио сам ду гу сје ну кан де ла бра и сру шио се у грм.

Отво рио сам очи и за чуо див ну му зи ку. Не ко је сви рао кла вир. Ле жао сам на кре ве-
ту. Со ба је би ла про стра на. У де сном углу је при сло ње на на зид ста ја ла уска и ду гу ља ста 
ре зба ри ја на ко јој су би ли на сли ка ни хи је ро гли фи. У ли је вом је би ла ви со ка лам па. Го-
то во по ло ви ну зи да за у зи ма ла је сли ка. До дир нуо сам ли це и на пи пао плик. Осје ћао 
сам као да имам вру ћи цу. За сте њао сам и му зи ка је ста ла. Ослу шки вао сам ко ра ке. Уто 
се по ја ви ла ве о ма ли је па дје вој ка са ду гом цр ном ко сом ску пље ном у пун ђу, ви со ког 
че ла, ис та ње них обр ва, мр ша ва, у там но зе ле ној ха љи ни до згло бо ва. Сми је ши ла се.

„Го во ри те ли фран цу ски?“, ка за ла је.
„То ми је ма тер њи је зик“, ка зао сам упо ла гла са.
„Је ли вам бо ље?“, пи та ла је.
„Је сте, са мо сла бост“, ка зао сам.
„Пр ви пут сте опа ље ни сун цем?“, ка за ла је.
„Ово је дру ги. По но во исти зна ци“, ка зао сам.
„Ка кви?“, пи та ла је.
„Уз не ми ре ност до ла зи из не бу ха. Не мо гу до ку чи ти узрок. За тим сли је ди по му ће ње 

сви је сти ко је не тра је ду же од де сет се кун ди и за вр ша ва се нео д ре ђе ним уку сом у 
усти ма ко ји као да се из лу чу је из са ме утро бе. Уз гред, ка ко сте ме на шли?“, ка зао сам.

„Ста ја ла сам по крај про зо ра и угле да ла вас“, ка за ла је.
„Сје ћам се да сте ме при ди гли са зе мље и при др жа ва ли док смо кроз дво ри ште 

ишли у ку ћу. Да ли сте ми се да тив“, ка зао сам.
„Ни сам док то ри ца ако сте по ми сли ли. Је сте мо ја мај ка. Од ње сам по не што на у чи-

ла. Пи ја нист ки ња сам. Да се пред ста вим, Јер ма Грол“, ка за ла је.
„До ми ник Ро шел. Нео бич но име има те“, ка зао сам.
„Јер ма је ри је ка у Ср би ји. Про ти че кроз ка њон. Ро ђе на сам у Бе о гра ду“, ка за ла је.
„Ма ли, а сла ван на род. Ја сам из до ли не Ре си је у Швај цар ској. Ка да жи ви те уз гра-

ни цу је зик су сје да по ста не бли зак. Ита ли јан ски ра зу ми јем, али на ба дам док при чам, 
ње мач ки сам свла дао у основ ној шко ли, и пре во дио сам по е зи ју са ла тин ског, али то 
је ма ње-ви ше би ло по вр шно. Но, за што сте ода бра ли Алек сан дри ју?“, ка зао сам.

„Ни сам. Удо во љи ла сам оцу. Зо ве се Ми лош Грол. Он је ве ле тр го вац ми не ра ли ма. 
По сљед њих пет на ест или ше сна ест го ди на при ба вља их из ци је лог Егип та и тр гу је с 
њи ма ши ром Бал ка на. Ство рио је за вид ну по слов ну им пе ри ју. Ку пио је ову ку ћу и 
отво рио пред став ни штво. Сту ди ра ла сам на Па ри шком кон зер ва то ри ју од 1913. и ди-
пло ми ра ла сам. Пр ви пут сам до шла у по сје ту ро ди те љи ма у ју ну 1914. и за те кла ме је 
ви јест о са ра јев ском атен та ту на ау стриј ског при је сто ло на сљед ни ка Фра њу Фер ди нан-
да и ње го ву же ну. Отац је уве че од ју рио у дом Ђор ђа Вај фер та с ко јим је ду го при ја-
те ље вао. Ка да се вра тио, ре као је мај ци и ме ни да су би ли Јо ван Ду чић, Сте ван Мо кра-
њац и Мак са Ан то ни је вић. ’Рат је не из бје жан’, до дао је мр зо вољ но. По сли је два да на 
от пу то ва ла сам у Па риз и ви ше се ни сам вра ти ла у Бе о град. Убр зо по за вр шет ку ра та 
отац ме је не на ја вље но по сје тио. Био је не рас по ло жен. Сје ди ли смо у истом ло ка лу 
на Пи га лу у ко јем смо при је пет го ди на гле да ли ва ри је те. Ка зао је да има про блем и 
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да му је хи ћа. По ја снио је да Фа рук ви ше не ра ди за ње га, те да је при хва тио по ну ду 
од не ке аме рич ке ком па ни је ко ја про из во ди ше ћер. ’Фран клин шу гер’, до дао је. На-
пра вио је стан ку и пре шао на фран цу ски: ’Има ти ви ше. То је зла коб људ ске при ро де.’ 
Ни је му би ло пра во што се на тај на чин окон ча ло ду го го ди шње при ја тељ ство, по го-
то во јер је Фа рук сло вио за по ште ног и не пот ку пљи вог ше фа. За тим ме је при у пи тао 
да ли бих за ми је ни ла Фа ру ка и пре се ли ла се на не ко ври је ме у Алек сан дри ју. ’Знам да 
имаш ту жи цу’, на тук нуо је. При ста ла сам без дво у мље ња. Ско ли ла ме ра дост. Че зну ла 
сам за Сре до зе мљем. Два пу та сам као дје вој чи ца би ла у Алек сан дри ји и при жељ ки-
ва ла сам да по но во одем. ’Чо вјек је нај бли жи бо го ви ма ка да пу ту је’, ка зао је мој про-
фе сор Си драл. Отац је остао два да на. По дроб но ме је упу тио у по сао. По ли ти ку је 
са мо до та као. Ни је крио за до вољ ство због ује ди ње ња у Кра ље ви ну СХС. ’Мо ћи ћеш 
да на сту паш ши ром зе мље’, ка зао је. Ухо да ла сам се. Отац је по но сан ка ко упра вљам 
пред став ни штвом. То је мо ја при ча.“

Јер ма се при ма кла.
Устао сам. На трен сам из гу био рав но те жу. Го ре је не го пр ви пут.
„Идем да вам при пре мим ље ко вит чај од зо ве па ће те ми при ча ти о се би. Окре пи ће 

вас. Ви дим да не зна те шта је то. Ка да смо ов дје би ли на од мо ру мај ка је пре по зна ла 
у дво ри шту др во зо ве. На зи ва ју је и ба зга. Ри јет ка је у Егип ту, али че ста у кра је ви ма ода-
кле по ти чем. Од цр но љу би ча стих пло до ва пра ви ла је ком пот и воћ ни сок. Оти шла је.“

Оти шао сам по под не. Мо жда је ви ше ни ка да не ћу ви дје ти. Али бар сам на у чио 
ри јеч на срп ском – ма ка зе.

По но во сам за гла вио са Хам зом. Ипак, ни сам му спо ме нуо сун ча ни цу и Јер му Грол.
Ују тру је не ко по ку цао на вра та. Раз бу дио сам се. Устао сам и на ву као пан та ло не. 

Имао сам ерек ци ју. По ми слио сам у хо ду да је вје ро ват но за бри ну ти гост из су сјед не 
со бе ко ји је на чуо ка да сам бун цао па је свра тио да про вје ри је ли све у ре ду. Отво рио 
сам вра та и угле дао Јер му.

„До шла сам да скло пи мо до го вор“, ре кла је озбиљ на.
„Ка кав?“, про мр мљао сам збу њен и ру ком пре шао по ли цу.
„Из ме ђу те бе и ме не. Ну дим ти да жи виш код ме не и за по сли ћу те у пред став ни-

штву. Али би ће мо при ја те љи. Не тре ба ми љу бав ник. Под вла чим“, ре кла је.
„Шта те је по та кло на та кав ве ли ко ду шан гест?“, ре као сам.
„Ју че сам те пом но слу ша ла и спо ме нуо си да ти је се стра шу тљи ва и са мо за тај на, 

те да си уз њу и сам по стао та кав. Ве о ма смо слич ни, До ми ни че“, ре кла је.
„А твој отац?“, пи тао сам.
„Дао ми је одри је ше не ру ке“, ре кла је.
„Ако се за љу бим у те бе или ти у ме не?“, ре као сам.
„Оче ки ва ла сам да ћеш ме то пи та ти. Не ће се де си ти“, ре кла је.
„Ка ко мо жеш би ти та ко твр до кор но си гур на?“, ре као сам.
„По сто је на чи ни“, ре кла је.
„На ве ди је дан“, ре као сам.
„Ди сци пли на“, ре кла је.
„Да кле, страст и по жу да су не га тив не ма ни фе ста ци је ко је ва ља по што-по то об у-

зда ти“, ре као сам.
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„Бо ље је тла чи ти. Зо вем то емо ци о нал ном агре си јом. Он да, при ста јеш ли?“, ре кла је.
Обо рио сам по глед и ућу тао. За тим сам клим нуо гла вом.
„Обу ци се и спа куј. Са че ка ћу те на ре цеп ци ји“, ре кла је.
Пу тем ми је об ја сни ла да се по крај пред став ни штва на ла зи по ве ће скла ди ште у 

ко јем се чу ва ју об ра ђе ни ми не ра ли ко ји се от пре ма ју у Евро пу. „У ње му ра ди Зу раб, 
но ти ћеш га су тра за ми је ни ти и до би ти кључ. Зу раб ће те упу ти ти и крат ко ври је ме 
над зи ра ти.“ Пи тао сам је да ли ће Зу раб до би ти от каз, од го во ри ла је да не ће. „Тре нут-
но је упо слен у скла ди шту, али и че сто пу ту је у Тел Ама ри ну гдје се на ла зи нај ве ћа 
ис ко пи на ми не ра ла у зе мљи. Има и ма њих, али је ци је на не по вољ на и ква ли тет је 
сла би ји. От кад се рат за вр шио вла да по ма ма за ми не ра ли ма и по тра жња је не за пам-
ће на. Вје ро ват но ћу му по ве ћа ти пла ту, не ка њу шка. Упо зна ћу те са дра гом Ну мом, 
књи го во ђа је. При па зи се, удо ви ца је.“ Пи тао сам је да ли с њи ма раз го ва ра на фран-
цу ском, клим ну ла је гла вом.

По ћу та смо.
Крај ми је био не по знат и пи тао сам је гдје смо кре ну ли. „На оба лу“, од вра ти ла је.
Ка да смо сти гли, Јер ма се из у ла, но чим је уга зи ла у пи је сак, уда љи ла се не ко ли ко 

ко ра ка и сје ла. За гле дао сам се. Пи је сак је био мо кар и стврд нут, и схва тио сам да је 
пли ма дов дје до пр ла. При шао сам Јер ми и спу стио ко фер. За тим сам се изуо и сјео 
по крај ње. Гле да ли смо мо ре. „Че сто до ла зим ту, обич но у сми рај да на и он да са че кам 
ноћ. По го то во ка да сам ис цр пље на од вје жба ња на кла ви ру и ка да ми пр сти утр ну. 
Бол ми не. По не кад лег нем и ослу шку јем пра и скон ске си ле док не осје тим спо кој. Не-
до ста је ми мој је зик. Да ли си во љан да га на у чиш?“, ре кла је. „Ка ко да не“, ре као сам. 
„Ка да си ме ју че пи тао ка ко се ка жу ма ка зе ис кр сла ми је иде ја. Да поч не мо да нас од 
свих ства ри у ку ћи“, ре кла је. „За поч ни мо од ти је ла“, ре као сам. Јер ма је окре ну ла гла ву 
и при сло ни ла прст на ли це. Из у сти ла је: „Ли це. Очи. Обр ве. Че ло. Нос.“ По на вљао сам.

Ку пи ла је на мир ни це на пи ја ци. Од би ла је да пла тим. Ре кла је да ће на пра ви ти ба-
ми ју.

„Са да си уку ћа нин“, ре кла је ка да ме је уве ла у мо ју со бу. Ста вио сам ко фер на кре-
вет и отво рио га. Узео сам цви јет и дао јој га. „Убрао сам га на бр ду из над Мар се ја“, 
ре као сам. По гле да ла ме је из не на ђе но као да се за пи та ла ка ко још ни је уве нуо.

У све ску у ко ју сам не кад за пи си вао ри је чи и ре че ни це на ита ли јан ском Јер ма је 
на де сној стра ни ли ста чит ко би ље жи ла ри је чи на срп ском, а ја сам на ли је вој на фран-
цу ском.

Су тра дан смо ма ло при је се дам ују тро до шли у пред став ни штво. У кан це ла ри ји је 
сје ди ла не ка же на. Уста ла је ка да смо јој при шли. Но си ла је ма ра му. Јер ма ме је пред-
ста ви ла. „Ну ма“, ре кла је. Шкр то се на сми је ши ла, без има ло ср дач но сти. До и ма ла се 
од сут но, а по глед јој је био ту га љив и зга снуо. Исти као Хе ле нин. Ну ма је вје ро ват но 
у до би из ме ђу тре ће и че твр те де це ни је жи во та. Ље пу шка ста црн ка, ма ло кри вог но-
са и буј них гру ди. Уто је ушао не ки чо вјек. Ви сок и кр шан, имао је бр ко ве и ду гач ке 
зу лу фе. По гле дао је Јер му и пред ста вио се. „Зу раб.“ И ја сам ње му. Ру ко ва ли смо се. 
По ми слио сам да је на слу тио да сам до шао с не ким осо би тим раз ло гом. Био је ма ло ста-
ри ји од Ну ме. Јер ма му је ре кла да га тре ба на крат ко. Оти шли су у ње ну кан це ла ри ју. 
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Убр зо је иза шао до бре во ље. „Иде мо, До ми ни че“, ре као је. Клим нуо сам гла вом. Пред-
став ни штво и скла ди ште је ди је ли ло пет на е стак ко ра ка. Зу раб га је от кљу чао и дао 
ми кључ. Скла ди ште је би ло ду го бли зу два де сет ме та ра и ши ро ко око де сет. Зу раб је 
за стао код сто ла на ко јем је ле жа ла по де бља би ље жни ца, а по крај ње на лив пе ро и 
по ве ћа ло. За тим је скре нуо де сно пре ма сто ли ћу у углу на ко јем су би ле три др ве не 
ку ти је са по шест ква дра ти ћа исте ду жи не и ши ри не. У њи ма су би ли при мјер ци ми-
не ра ла. Осмо трио сам их. „То су нај љеп ши при мјер ци“, ре као је. „Сви су раз ли чи ти. 
Ка ко ћу зна ти на зи ве?“, на до ве зао сам се. „Ла ко“, од вра тио је и по ди гао ко мад са де сне 
стра не. За тим је упро пр стом. Наг нуо сам се. На дну је би ла при чвр шће на ме тал на 
пло чи ца на ко јој је пи са ло „кварц“. „Ове др ве не ку ти је је из ра дио је дан за на тли ја. Ка-
ко сам при ку пљао при мјер ке та ко је он до да вао пло чи це. Мо жеш да ље“, ре као је. 
По ди гао сам ко мад. Оли вин. Још је дан. Фелд спат. И Флу о рит, пи рит, на ран џа сти кал цит, 
ба кар, маг не тит, са хар ска ге о да, ла пис ла зу ли, ти њац, му ско вит, ау бит, пи рок сен, са нел, 
пе ров скит, никл, гво жђе. 

У про ду жет ку дуж де сне стра не зи да би ло је по сла га но пет-шест ре до ва сан ду ка 
и на сва ком је био лист па пи ра за ку цан ек се ром на ко јем је пи сао на зив ми не ра ла. На 
кра ју су се на ла зи ле ље стве. Окре нуо сам гла ву ули је во. Ис под ок на је био сан дук. 
„Уну тра су от па ци и њих да нас пре гле дај ка ко би знао раз ли ко ва ти пра ве од кри вих“, 
ре као је Зу раб ко ји ме је пра тио. Вра ти ли смо се до сто ла. Зу раб је отво рио би ље жни цу 
и ре као да се у њој во ди еви ден ци ја. „Ка да стиг не по шиљ ка, пре број сва ки ко мад ми-
не ра ла и упи ши.“ Пи тао сам га ко ли ко ће ме вре ме на над зи ра ти. „Још су тра, не ду же“, 
од вра тио је. „Ако не маш пи та ња, ишао бих сво јим по слом.“ „За пра во, имам“, ре као 
сам. „Не чу јем зву ке спо ља. Ов дје је не ка ко чуд но, пре ти хо је. Као у не ка квој грд ној 
ву ко је би ни. Го то во да ме је страх.“ „И ме не је би ло, али на ви као сам се. Да, пре ти хо је. 
Ова ти ши на ће те по ко ри ти и за ду би ћеш се у њу. Не мо жеш ни за ми сли ти ко ли ко. 
Уда љи ће те из ствар но сти и по ста ће твој по нор.“

Зу ра бов по глед је био су ров. Ни је се ша лио. „Не но сиш сат као ја. Ка ко знаш кад је 
крај рад ног вре ме на?“, пи тао сам. „Пу ка ин ту и ци ја. Ри јет ко кад по гри је шим“, ре као је 
и од ма глио.

Иза по дне ва свра ти ла је Јер ма. Ста јао сам на ље ства ма и раз гле дао флу о рит у сан-
ду ку. „Кра сан ми не рал.“ При шла ми је. Си шао сам. „Је ли ба ук?“, ре кла је. „Ма ни је. 
До бро се ухо да вам. Сви ђа ми се по сао“, ре као сам. „Дра го ми је. У оста ви је до ста 
хра не. По сли је по сла идем у шет њу. Узми. Ово је ре зер вни кључ од ку ће.“

„А на срп ском је…?“, ре кла је. Из го во рио сам: кључ.
За кљу чао сам скла ди ште око по ла три и кре нуо истим пу тем ко јим сам ју трос про-

шао с Јер мом. Био сам за до во љан. За мак нуо сам у не ку ули цу у ко јој су се на ли је вој 
стра ни на ла зи ли ба за ри. Пљу нуо сам. Ума ло сам за стао ка да сам опа зио од сјај на нити 
па у чи не у ви си ни тр бу ха. Не ко ли ко ко ра ка да ље ста ја ла је огра да. По ди гао сам гла ву 
и осмо трио ске ле на зда њу. Об на вља ла се фа са да.

Хтио сам да при је ђем на дру гу стра ну ули це из ме ђу огра де и ста бла ка да су се по-
ја ви ла дје ца у ко ло ни и за при је чи ла ми пут. У ру ци су др жа ли ду га чак ко нац на ко ји је 
био при ве зан ба лон. Ба ло ни су би ли ра зно бој ни и ле лу ја ли су се. Гла со ви дје це су се 
раз ли је га ли. При че као сам да про ђу.
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Пред ве че се Јер ма вра ти ла ку ћи. За чуо сам шум. Хо да ла је спо ро као да иде укруг. 
Мо жда је до шла при је, не знам, за дри је мао сам уз књи гу. Устао сам и иза шао. Јер ма 
је сје ди ла на со фи у го стин ској со би. Ни је ме по гле да ла. Би ла је озбиљ на и на мр ште на. 
Де сну но гу је нер во зно по ми ца ла. По ми слио сам да је пу стим да са му је. Уки пио сам 
се и че као да про збо ри. „До не си би ље жни цу да на ста ви мо учи ти“, ре кла је хлад но. 
По сли је ми је од сви ра ла дви је Де би си је ве ми ни ја ту ре.

Су тра дан је Зу раб до шао у скла ди ште. Ис пи тао ме шта сам ју че ра дио. Био је де та-
љан. По себ но га је за ни ма ла раз ли ка из ме ђу пра вих и кри вих ми не ра ла. До дат но ми 
је по ја снио. На кра ју, оти шли смо до сто ли ћа и Зу раб је на су ми це упи рао пр стом у 
при мјер ке. Знао сам их све. По тап шао ме је по ра ме ну. Ре као сам му да је у ла ди ци 
де вет на ест на лив пе ра. Ску пљам их. „Би ло их је два де сет и се дам или два де сет и осам“, 
до ба цио је.

Про шли су јул и ав густ. Скла ди ште се на крат ко ис пра зни ло. Ре зер ве су от пре мље не 
у Мар сеј и сти гла је по шиљ ка из Тел Ама ри не. Но вост је да се ру та про ми је ни ла. За пра-
во, об но ви ла се ру та од Алек сан дри је до Ђе но ве ко ја је по сто ја ла при је Ве ли ког ра та, 
јер је за че твр ти ну по рас тао увоз у Ита ли ју и но во ство ре ну кра ље ви ну на Бал ка ну. 
Јер ма је са зна ла од оца да ће сли је де ће го ди не би ти ус по ста вље на ру та од Алек сан-
дри је до Ри је ке.

Мој жи вот са Јер мом се уста лио. Про ти цао је у шут њи. Наш цр ни по руб, ка ко сам 
га звао. По сли је по сла ишла је у шет њу или је на пор но вје жба ла. На ви као сам се на 
ње ну хлад но ћу и кру тост, по че сто и од бој ност, и са мо ка да би смо учи ли њен је зик 
би ла је бо ље рас по ло же на. Ни сам јој хтио ре ћи да је је зик опор и да ни је ме ло ди чан. 
Одво је но смо об је до ва ли и од ла зи ли на по сао. Оче ки вао сам да ће би ти дру га чи је и 
че сто бих се за пи тао за што ме је при ми ла у свој дом, тек то ли ко да бу дем при су тан и 
да јој се ди вим. Схва тио сам да је та ко до жи вља ва ла при ја тељ ство. До го вор ко ји смо 
скло пи ли у хо те лу „Ал Ис кан да ри ја“ за њу је био не у пи тан и не при ко сно вен, и ни је се 
смио пре кр ши ти. По сље ди це су ми би ле ја сне.

Ни сам по ку шао да је за во дим, прем да сам био у ви ше на вра та у ис ку ше њу. Је дан-
пут сам на пра вио гре шку. При шао сам јој док је сви ра ла и пи тао је да ли мо гу да сјед-
нем. Ха љи на јој је би ла за диг ну та пре ко ко ље на. Ста ла је и ма ло се по ма кла. Сјео сам 
по крај ње. „Ко ји је Ц-дур?“, ре као сам. Шу ти ла је. Окре нуо сам гла ву. Жи ла на вра ту јој 
се за де бља ла. „За бо ра вио си до го вор“, ре кла је ис по ти ха и ха љи ном по кри ла ко ље на. 
„За бо га, Јер ма“, за у стио сам. „Не упли ћи Бо га! За бо ра вио си до го вор!“, са су ла ми је у 
ли це и ру ком лу пи ла по дир ка ма.

Па бир ци у сеп тем бру:
Ви дио сам Жа на Тру е са на у пар ку Ха ни фа. Био је у ма си ко ја се ти ска ла око па ви-

љо на и слу ша ла ор ке стар.
Сти гло ми је пр во Хе ле ни но пи смо. По тан ко је опи са ла жи вот у до ли ни Ре си је, без 

гор чи не и нео д луч но сти. Је ди но се по жа ли ла да јој ве о ма не до ста јем. Пи ше да је је сен 
по ра ни ла. „По ја ви ла се си ва вра на. Ска ку ће на до мак ку ће. По ју рим је као што си ти 
не кад.“ О Јер ми ка же да је еман ци по ва на и нео ви сна, и да жу ди за ова ци ја ма. „Ни кад 
те не ће за во ље ти, ни ти спа ва ти с то бом. Бу ди спре ман да ће пр вом при ли ком оти ћи.“
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Ушао сам у ку ћу. Јер ма је у ово до ба би ла у шет њи. Ме ђу тим, за чуо сам ис пре ки-
да не уз да хе из ње не со бе. При шао сам и про ви рио кроз од шкри ну та вра та.

Јер ма је ле жа ла го ла на кре ве ту и ма стур би ра ла. Ла жљи ви ца! Емо ци о нал на агре си ја!
Јер ма је сла ви ла ро ђен дан. По кло нио сам јој Лу јев ду кат. По зва ла је на ве че ру Уму 

и Зу ра ба. Би ло нам је угод но и до ста смо по пи ли. О по слу ни смо раз го ва ра ли. Јер ма 
је би ла прич љи ва и ве се ла, али од мје ре на, и с по што ва њем се оп хо ди ла пре ма Уми и 
Зу ра бу. Имао сам ути сак да се не пре тва ра. За пи тао сам се ко ли ко је по зна ју и шта 
ми сле о њој. У не ком тре ну, Јер ма је пи та ла да ли има мо не ку тај ну ко ју би смо по ди-
је ли ли. Ума се уо зби љи ла као да јој је не ла год но, а Зу раб је спу стио гла ву и пр сти ма 
де сне ру ке по гла дио бра ди цу.

„А ти?“, ре као сам. „Имам. Би ла сам мор фи ни сти ца“, од вра ти ла је Јер ма.
„Зби ло се то на дру гој го ди ни сту ди ја, у но вем бру. Је дан дан ни сам мо гла сви ра ти 

кла вир. Му зи ка ми је сме та ла и би ла сам раз дра жљи ва. По ми сли ла сам да је по сри је-
ди умор, али ни је то би ло. По но ви ло се су тра дан и про те гло на ци је лу сед ми цу. По че-
ла сам за зи ра ти од му зи ке. За па ла сам у су мор но рас по ло же ње и оту пје лост, и за пу-
сти ла сам се. Пре ста ла сам да идем на кон зер ва то риј. Сва ке ве че ри сам из ла зи ла из 
ста на и ту ма ра ла Па ри зом. Јед ном при ли ком на ба са ла сам на књи жа ру у оро ну лој 
ку ћи. Ушла сам у ма лу про сто ри ју и при мје ти ла чо вје ка, те сам ста ла да раз гле дам. 
Па жњу ми је при ву као шпан ско-фран цу ски рјеч ник. Узе ла сам га и за ли ста ла. На и шла 
сам на из раз El Des dic ha do. Пре ве ден је као очај. Иза шла сам и пре шла це сту по ма гли. 
За шла сам у уски про лаз. Би ло је мрач но и ки ша је си пи ла. Во ња ло је. На сло ни ла сам 
се на зид, за тим сам чуч ну ла и склуп ча ла се. Док су ми се кап ци спу шта ли опа зи ла сам 
ка ко ка пљи це ки ше па да ју по ло кви.

Ују тро сам се про бу ди ла у не кој ве ли кој со би. При ди гла сам се и сје ла. Осје ти ла 
сам бол у бе дру. Ин јек ци ја, по ми сли ла сам. Не ка же на окре ну та ми ле ђи ма сје ди ла је 
на сто ли ци до про зо ра. Уста ла је, ко рак ну ла и за гле да ла се у ме не. Мо гла је има ти 
че тр де се так го ди на, а ли це јој је би ло угод но оку. ’Зо вем се Сил ви ја Ше но. На шла сам 
вас не да ле ко од свог ста на, у Ули ци де Ба би лон. По ми сли ла сам да сте бес кућ ни ца, но 
схва ти ла сам да то ни сте ка да сам угле да ла ва шу одје ћу и ме да љон. Убри зга ла сам 
вам ин јек ци ју мор фи ја. Је ли вам бо ље?’, ре кла је.

’Је сте. Зо вем се Јер ма’, ре кла сам.
’Би ли сте у ста њу оба мр ло сти. Шта вам се до га ђа, Јер ма?’ 
’El Des dic ha do’, скло ни ла сам по кри вач.
’Шта то зна чи?’

’Очај.’ 
’Прет по ста ви ла сам. Не ко ли ко же на ре дов но до ла зи ов дје и ужи ва мор фиј. Ци је на 

је па пре на, и вје ро ват но ће по ра сти због ра та, али ако си га мо же те при у шти ти, сто јим 
вам на рас по ла га њу.’ 

’Ка ко га на ба вља те?’ 
’Ку пу јем од кри јум ча ра. Мо ра те по ћи. Сум њи ва сам по ли ци ји.’

До кра ја мар та на ред не го ди не по сје ћи ва ла сам го спо ђу Ше но у Ули ци де Ба би лон 
и ужи ва ла мор фиј. Збли жи ле смо се. Три или че ти ри пу та по пу ши ла сам ха шиш.“
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Ти ши на у скла ди шту. Упи јам је ско ро сто да на. Ка да ћу угле да ти по нор? И ако га икад 
угле дам, шта ћу ви дје ти?

Мо тао сам се по со би, ка да је Јер ма ушла др же ћи пи смо у ру ци. Би ла је уз бу ђе на. 
Жи ла на вра ту јој се за де бља ла. Ре кла је на срп ском је зи ку да јој је пи сао про фе сор 
Си драл и оба ве стио је да је уго во рио кон церт у Олим пи ји пр вог но вем бра. „Пре див-
на вест“, за га ла мио сам. „Пре див на!“, по но ви ла је ус хи ће но. По сле не ко ли ко тре ну та-
ка се при бра ла и до да ла да ће кон цер ту при су ство ва ти Гил берт Тојн би, управ ник 
„Алек сан дра па ла са“. „Ако бу дем до ра сла за дат ку на сту пи ћу у Лон до ну до Но ве го ди-
не.“ „Спо ме ну ла си ми про фе со ра Си дра ла. Он је ре као да је чо век нај бли жи бо го ви ма 
ка да пу ту је?“, пи тао сам. „Он“, од вра ти ла је на сме ја на.

„По сла ла сам два те ле гра ма оцу и на оба ми је од го во рио. Пре ко су тра пу ту јем. 
Отац се сло жио да мо жеш да оста неш у ку ћи. Осим то га, сло жио се да ме Ну ма за ме ни. 
Ду го ра ди у пред став ни штву и од лич но је упу ће на. Не ка са ма про це ни да ли ће јој 
за тре ба ти књи го во ђа. Су тра ћу по раз го ва ра ти с њом“, ре кла је и иза шла.

Су тра дан је Јер ма свра ти ла у скла ди ште. Др жао сам ми не рал у ру ци. Имао је оштре 
ру бо ве. „Ну ма ће ме ис пра ти ти до лу ке. До шла сам да се опро сти мо“, ре кла је и пру-
жи ла ру ку. Ру ко ва ли смо се. По ћу та смо. „Че сто сам раз ми шљао о емо ци о нал ној агре-
си ји. Је си ли ти то сми сли ла?“ Гле дао сам у стра ну. „Ни сам, го спо ђа Ше но. На ме ра вам 
да је по се тим ка да до ђем у Па риз и по зо вем на кон церт. За што те то за о ку пља? Озло-
је ђен си јер ме ни си по ва лио?“ По ди гла је обр ву. „Ни ка ко. Ми слим да је то обич на 
те о ри ја, при том, на ка рад на и не су ви сла. Знам да си ма стур би ра ла“, ре као сам. „То 
ни шта не до ка зу је“, ре кла је. „До ка зу је да не мо жеш по тла чи ти страст и по жу ду“, од-
вра тио сам. Јер ма се на мр шти ла. „Збо гом, До ми ни че.“

По сле Па ри за и Лон до на за ре да ли су се кон цер ти ши ром Евро пе. Јер ма је по ста ла 
чу ве на. При мио сам те ле грам из сва ког гра да у ко ме је го сто ва ла и у ко ме је ста ја ла 
са мо јед на реч – здра во. Не знам та чан ре до след, мо жда ћу не ки из о ста ви ти, али по-
ку ша ћу да их све на ве дем у раз до бљу од 1920. до 1930 – Хел син ки, Ко пен ха ген, Осло, 
Сток холм, Реј кја вик, Ма дрид, Ли са бон, Ам стер дам, Бри сел, Бер лин, Рим, Беч, Бу дим-
пе шта, Праг, Вар ша ва, Со фи ја, Мо сква.

То ком те де це ни је по не што се про ме ни ло у мом жи во ту. Ну ма ми је по ста ла љу-
бав ни ца и ку пио сам ку ћу Ми ло ша Гро ла. Ин ди ла се за по сли ла у пред став ни штву.

Хе ле на је два пу та до шла у Алек сан дри ју.
Уснио сам по нор. При ка за ла ми се сје на с оре о лом. Ђа вол ским оре о лом.
Два де се тог апри ла при мио сам те ле грам од Јер ме. Гла сио је: У Бе о гра ду сам. Има ћу 

кон церт. Кре ни пр вим бро дом. Алек се Не на до ви ћа 8, Вра чар.
Укр цао сам се на тр го вач ки брод „Оде са“.
Ри је ка. Про ла зио сам тр гом, ка да сам опа зио мла ди ћа на бал ко ну ко ји је ба цао 

лет ке и ви као: „Вра тио се про ви дур!“ За пу тио сам се на же ле знич ку ста ни цу.

Спу шта ло се ве че ка да сам стао ис пред ка пи је на бро ју 8. Отво рио сам је и ушао у 
дво ри ште. При ми цао сам се ви ли. Пре шао сам пре ко две сте пе ни це и сту пио на про-
стран трем. По ку цао сам на вра та. Отво рио их је чо век ко ји је но сио бе лу ко шу љу и 
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си ви пр слук, си ве пан та ло не и па пу че. Ни зак и мр шав, уских ра ме на и упа дљи вих 
ја го дич них ко сти ју ка кве обич но има ју љу ди ка да за ђу у ста рост.

Те из бо чи не да ва ле су из ра зу ње го вог ли ца ста ме ност и сми о ност. Че ло му је би ло 
на бо ра но.

„До ми ник Ро шел. Јер мин при ја тељ“, ре као сам.
„О, наш ма га ци о нер. Ми лош Грол. До бро до шао. Иш че ки ва ли смо те. Упра во си 

сти гао на ве че ру. Уско ро ће и Јер ма, оти шла је у по се ту Вај фер то ви ма“, ре као је и од-
мак нуо се.

Ушао сам и спу стио ко фер. Ру ко ва ли смо се. Уто се по ја ви ла не ка же на и ста ла по-
ред ме не.

„Мо ја су пру га До бри ла. До ми ник“, ре као је.
„Ми ло ми је“, ре кла је ме ким гла сом. Пру жио сам ру ку.
Тр пе за ри ја је би ла ве ли ка. Сто је био про стрт. Ка да смо се ли, го спо дин Ми лош ме 

је пи тао да ли сам пио ра ки ју. Од го во рио сам да ни сам. На то чио ју је у ча ши це, а го-
спо ђи До бри ли је на то чио цр ве но ви но из бо ка ла. На здра ви ли смо. Го спо ђа До бри ла 
је би ла нај ма ње пет го ди на мла ђа од му жа. Ли ца су им би ла од већ раз ли чи та. По глед 
је има ла благ и мио, и зра чи ла је мир но ћом. Ру ке су јој би ле див не и го то во су не ствар-
но си ја ле. По пут Јер ми них. Жи ле се ни су ра за зна ва ле, а ко жа на вра ту јој је би ла чвр-
ста. По ми слио сам да је срећ на у бра ку и да ни кад ни је по ср ну ла.

„Ва ше пре зи ме, го спо ди не Ми ло ше, ни кад ни сам пи тао Јер му да ли је не мач ко или 
је вреј ско“, ре као сам.

„Има Не ма ца, али и Је вре ја ко ји се та ко пре зи ва ју. У мом слу ча ју је је вреј ско. У тре-
ћем ко ле ну“, ре као је.

„Да ли ти се сви ђа на ша зе мља?“, уме ша ла се го спо ђа До бри ла.
„Ве о ма. Кра јо ли ци су као у Швај цар ској“, од вра тио сам.
До шла је Јер ма. При шла ми је, за гр ли ла ме и се ла по ред ме не. Ко са јој је би ла ду жа 

и из ра стао јој је мла деж из над усне.
„До пи су јем се с Ну мом“, ре кла је.
„Он да све знаш“, ре као сам.
Ве че ра ли смо.
„Ка ко је ра ди ти у ма га ци ну? Си гур но по не кад до са ди“, ре као је го спо дин Ми лош.
„Опа сно“, ре као сам.
„За што је опа сно?“, за чу дио се.
„Због ти ши не. Зу раб ме је на то упо зо рио и об и сти ни ло се. При ка зао ми се по нор. 

Ви део сам сје ну с оре о лом. Ђа вол ским оре о лом“, до хва тио сам ча шу.
„Ка ко знаш да је ђа вол ски?“, пи та ла је Јер ма.
„Не знам, ни сам скроз си гу ран. Исти је као на фре ска ма, но ду бо ко у ну три ни пред-

о се ћам да ни је од Бо га“, от пио сам гу тљај.
„Јер ма за де се так да на пу ту је у Аме ри ку. На сту пи ће у ’Кар не ги хо лу’“, обра ти ла ми 

се го спо ђа До бри ла.
„Дра го ми је“, ре као сам.
„Са зна ла сам да има те на ди мак – Гњи ди ца“, на до ве за ла се.
„Мај ко!“, пре ко ри ла ју је Јер ма.
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„Пр ви пут то чу јем“, ре као сам.
„Јер ма га је на де ну ла. Увре ди ли сте се?“ 
„Ни ма ло, али то јој при ли чи. Не ко је ка зао да је сла ва лу ди ло. Сла же те ли се с том 

тврд њом?“ Го спо ђа До бри ла је обо ри ла по глед.
„Ма пу сти те то. Нек нам Јер ма при ча о сво јим пу то ва њи ма“, ре као је го спо дин Ми лош.
При ча ла је ско ро до је да на ест уве че ка да се ве че ра за вр ши ла. Био сам умо ран. 

„Су тра ће мо на шем го сту по ка за ти Бе о град“, ре као је го спо дин Ми лош ко ји је до нео 
ко фер.

По шао сам са Јер мом на спрат. Из ме ђу две со бе, на сре ди ни, ста јао је окру гли сто-
чић на ко ме се на ла зи ла по зла ће на ме но ра, клуп ко ву не, ду гач ка игла и ве ли ке ма ка зе. 
Јер ма је оти шла уде сно, а ја уле во. Ни је ми ре кла ла ку ноћ. 

Ни сам мо гао да за спим. Об у зео ме је гнев. Гњи ди ца. Мо та ла ми се та реч по ми сли-
ма. Мр жња ме је ки да ла. Устао сам и иза шао. Опре зно сам до хо дао до сто чи ћа и при 
сла бој све тло сти до дир нуо иглу. За тим сам је до хва тио и стао ис пред вра та. Ни шта се 
ни је чу ло. Ушао сам у со бу и при бли жио се кре ве ту. Спа ва ла је на ле ђи ма. Скло нио сам 
по кри вач до тр бу ха и сна жно за мах нуо. За рио сам јој ма ка зе у ср це. Јер ма се тр зну ла 
и по че ла да кр кља. Гур нуо сам их ду бље. Крв је лип та ла. Из пр вог по ку ша ја ни сам мо гао 
да их из ва дим. Убо сам је још че ти ри-пе т пу та. Осе тио сам ерек ци ју.


