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PROLOG
U čitavom životu tek malobrojni trenuci su važni. Većinom ih nikad

valjano ne zagledamo sem naknadno, dugo već pošto su proleteli: čas kad
smo odlučili da li da se obratimo onoj devojci, da usporimo na onoj krivini,
da zastanemo i nađemo onaj kondom. Ja sam imao sreće, valjda bi se tako
reklo. Jedan od takvih svojih trenutaka uspeo sam da sagledam oči u oči,
da prepoznam sve što on nosi. Uspeo sam da osetim snažni talas života
kako se poput plime vrti oko mene, jedne zimske noći, dok sam čekao u
mraku na vrhu Fejtful plejsa.

Imao sam devetnaest godina i bio taman toliko odrastao da se upustim
ukoštac sa svetom i taman toliko mlad da budem tupav u najmanje deset
pogleda, i te noći, čim su mi oba brata zahrkala, išunjao sam se iz spavaće
sobe s rancem na leđima i martenkama što su mi visile u jednoj ruci.
Škripnula je daska patosa i u devojačkoj sobi jedna moja sestra
promrmljala je nešto u snu, ali ja sam te noći bio čarobnjak, brodio sam
visoko na tom talasu plime, nezaustavljiv; roditelji se nisu čak ni obrnuli na
razvučenom krevetu kad sam prošao kroz sobu do ulice, blizu da sam ih
mogao dodirnuti. Od vatre je ostao samo pucketav crveni sjaj. U rancu je
bilo sve važno što sam posedovao: farmerke, majice, polovni tranzistor,
hiljadu funti i izvod iz matične knjige rođenih. Sve što je trebalo da bi se
prešlo u Englesku, u ono vreme. Karte za trajekt imala je Rouzi.

Čekao sam je na kraju puta, u senkama izvan magličastog žutog kruga
svetiljke. Vazduh je bio leden kao staklo, uz slasnu nagorelu primesu hmelja
iz Ginisa. Ispod martenki sam imao troje čarape, a ruke sam bio nabio
duboko u džepove nemačke vojne vetrovke, i poslednji put sam osluškivao
svoju ulicu kako je živa i kako se kreće s dugim strujama noći. Neka žena
se smeje: Eh, eh, a ko je rekao da možeš, zalupio se prozor. Grebuckanje
pacova po nekoj zidariji, čovek kašlje, bicikl zvrji oko ugla; tiho ljutito
gunđanje Ludog Džonija Malona, u suterenu broja 14, sam sa sobom priča u



snu. Odnekud zvuci muškarca i žene, prigušeno cviljenje, ritmični udarci, i
tad sam pomislio na miris Rouzinog vrata i iskliberio se nebu. Začula su se
zvona gradskih zvonika kako oglašavaju ponoć, iz Hristove crkve, iz Svetog
Patrika, Svetog Mišana, ogromni zatvoreni tonovi što se kotrljaju s neba
poput slavlja, ječeći u čast naše vlastite tajne novogodišnje noći.

Kad su oglasila jedan, uplašio sam se. Trag jedva čujnog šuškanja i
tupkanja skroz duž zadnjih vrtova, i već sam se ispravio, spreman, ali ona
se nije pojavila preko poslednjeg zida; verovatno se neko kradom vraćao
kući, sa zakašnjenjem i kriv, pa ušao kroz prozor. U broju 7 plakalo je
najnovije dete Sali Hern, tankim poraženim kmečanjem, sve dok se ona nije
na jedvite jade digla i krenula da mu peva. Ja znadem kuda idem... Šarene
sobe vesele...

Kad su oglasila dva, kao pesnica me je udarila pomisao da se nismo
lepo sporazumeli. Katapultirala me je pravo preko poslednjeg zida u vrt
broja 16, proklet još od pre mog rođenja, koji smo kolonizovali mi deca
oglušujući se o strašna upozorenja, a krcat limenkama od piva, pikavcima i
izgubljenim nevinostima. Ustrčao sam uz trule stepenice grabeći sve po
četiri i ne mareći ko me čuje. Bio sam sasvim siguran, već sam je video
pred sobom, s gnevnim bakarnim kovrdžama i pesnicama na bokovima: Gde
si ti, jebô te?

Ispucale podne daske, rupe probijene u malteru, krš i hladna mračna
promaja, i niko živ. U gornjoj sobi do ulice zatekao sam cedulju, prostu
stranicu iscepljenu iz dečje školske sveske. Na golom podu, treperava u
bledom pravougaoniku svetlosti s prozora, izgledala je kao da tu počiva već
sto godina. Upravo tad sam i osetio onu promenu plime, njeno prelamanje i
smrtonosni preokret, plimu koja je prejaka da bih je savladao i više mi ne
ide naruku.

Cedulju nisam poneo sa sobom. Kad sam izašao iz broja 16, već sam je
napamet znao, a predstojao mi je čitav život pokušavanja da poverujem u
nju. Ostavio sam je tamo gde je bila i vratio se do kraja puta. Čekao sam
tamo u senkama, posmatrao perjanice magle koju je moj dah slao u svetlost
ulične svetiljke, dok su zvona zvonila tri, i četiri, i pet. Noć je ubledela u
razređenu tužnu sivu boju, iza ugla su po kaldrmi zakloparala mlekadžijina
kola u pravcu mlekare, a ja sam još čekao Rouzi Dejli na vrhu Fejtful
plejsa.



1.
Otac mi je jednom rekao kako je najvažnije što svaki čovek mora znati

ono za šta je spreman da pogine. Ako to ne znaš, kazao je, šta vrediš?
Ništa. Uopšte i nisi čovek. ja sam imao trinaest godina, a on je bio savladao
već tri frtalja boce „gordons fajnesta“, ali hej, lepo smo pričali. Koliko
pamtim, on je bio spreman da pogine: a) za Irsku, b) za svoju majku, tada
pokojnu već godinama, i c) za onu kravetinu Megi Tačer.

No bilo kako bilo, u svakom trenutku svoga života počev od tog dana
mogao sam uvek kao iz rukava tačno reći za šta bih bio spreman da
poginem. U početku je bilo lako: za svoju porodicu, za svoju devojku, za
svoj dom. Kasnije se to, na neko vreme, zakomplikovalo. Sada su mi te
stavke nepromenljive i to mi se dopađa; uliva osećaj nečega čime čovek
može da se ponosi. Ja sam spreman da poginem, nebitno po kom redosledu,
za svoj grad, za svoj posao i za svoju klinku.

Klinka je zasad poslušna, grad je Dablin, a posao je u Tajnom odredu,
pa zato može delovati očigledno zbog kojeg bih od ta tri najverovatnije
završio izdišući, ali već je poprilično vremena prošlo otkako mi je posao
pružio išta strašnije od papiroloških govana. Veličina ove zemlje znači da je
rok trajanja agenta-terenca kratak; dve, možda četiri operacije, i rizik da te
prepoznaju već postaje prevelik. Ja sam svojih devet života odavno
iskoristio. Držim se iza pozornice, zasad, i predvodim sopstvene operacije.

Tu je pravi rizik, u Tajnom, na terenu i van terena: dugo gradiš
samoobmane, pa počneš da umišljaš da držiš konce u svojim rukama. Lako
je zapasti u uverenje da si tu ti hipnotizer, gospodar privida, pametnjaković
koji zna šta je stvarno, a kako se izvode trikovi. Činjenica pak glasi da si i
dalje samo još jedan zabezeknuti gledalac u publici. Koliko god da si vešt,
ovaj svet će u toj igri uvek biti veštiji. Lukaviji je od tebe, brži, i
neuporedivo bezdušniji. Ti samo možeš nastojati da održiš korak, da
spoznaš svoje slabe tačke i da nikad ne prestaneš da očekuješ iznenadan



nizak udarac.
Kad mi se drugi put život namestio za nizak udarac, bio je petak po

podne početkom decembra. Dan sam bio proveo na održavanju jednog
trenutnog privida - jedan od mojih momaka, koji od Čika Frenka1 neće
dobiti nikakvih kolača u božićnoj čarapi, upetljao se u situaciju gde mu je,
iz složenih razloga, bila potrebna postarija dama koju bi nekolicini dilera
droge nižeg ranga mogao predstaviti kao svoju baku - i upravo sam išao ka
stanu bivše supruge da preuzmem klinku za vikend. Olivija i Holi žive u
svojoj polovini kuće, otmene da ti pamet stane, u jednoj ulickanoj slepoj
ulici u Dolkiju. Olivijin ćale nam ju je podario na ime svadbenog poklona.
Kad smo se uselili, umesto broja imala je ime. Toga sam se ubrzo otarasio,
ali i dalje mislim da je trebalo još tad, na licu mesta, da skopčam da od tog
braka nikad ništa neće biti. Da su mi roditelji znali da se ženim, moja keva
bi se odmah zaglibila u sindikalni kredit, kupila nam sladak stan u cvetnim
dezenima i spavaćom i dnevnom ujedno, i podilkanila ako skinemo najlon
sa jastučića.

Olivija se bila nacrtala u dovratak, za slučaj da mi odnekud dune da
uđem.

„Holi je još malo pa spremna“, rekla je.
Olivija - a ovo izgovaram s rukom na srcu i propisnom ravnotežom

uobraženosti i kajanja - izgleda kao avion: visoka je, s duguljastim otmenim
licem, bujnom pepeljastoplavom kosom i onim diskretnim oblinama kakve
se ne opaze isprva, ali potom ne možeš da odlepiš oči od njih. Te večeri se
bila utegla u preskupu crnu haljinu i vrlo tanke čarape, a oko vrata je imala
babinu dijamantsku ogrlicu koja se vadi samo u krupnim prilikama, pa bi i
papa sam strgao onaj svoj ćelepuš da otare čelo. Ja sam bio malčice manje
gospodstven od pape, pa sam zviznuo.

„Važan sudar?“
„Izlazimo na večeru.“
„Da li u ’izlazimo’ opet spada i Dermo?“
Olivija je prepametna da bi mi dozvolila da je tako olako dražim.
„On se zove Dermot, i da, obuhvata.“
Ovo me jeste impresioniralo.
„To će biti četiri vikenda zaredom, jesam li u pravu? Reci mi nešto: je li

večeras ona velika noć?“ Olivija je doviknula uz stepenice:



„Holi! Otac ti je ovde!“ Dok je bila okrenuta leđima, ja sam se zaputio
pored nje u predvorje. Mirisala je na „šanel 5“ uvek isto otkad smo se
upoznali.

Sa sprata:
„Tata! Evo me, evo me, evo me, samo još moram da..."- a onda duga i

predana bujica čavrljanja, dok Holi niže sve što se krije u njenoj
komplikovanoj glavici, ne mareći čuje li je ko. Dreknuo sam:

„Samo ti natenane, mila!“, i produžio u kuhinju.
Olivija je pošla za mnom.
„Dermot samo što nije stigao“, kazala je. Nisam bio baš sasvim siguran

da li je to pretnja ili molba.
Širom sam otvorio frižider i zavirio.
„Meni se ne sviđaju likovi na taj kalup. Ima uvučen podbradak. Ja

nikad ne verujem ljudima koji imaju uvučen podbradak.“
„E pa, nažalost, tvoj ukus u pogledu muškaraca ovde nema uticaja.“
„Stvar je u tome što će taj, ako postane dovoljno ozbiljno, provoditi

vreme u Holinoj blizini. Kako ono reče da se preziva?“ Jednom mi je, u
vreme kad smo srljali ka razvodu, Olivija zalupila frižider preko glave.
Osećao sam kako opet razmišlja da to uradi. Ostao sam tako sagnut da bih
joj pružio što bolju priliku, ali ona je ostala smirena.

„Zašto želiš da znaš?“
„Trebaće mi da bih ga propustio kroz kompjuter.“ Izvadio sam sok od

pomorandže u tetrapaku i promućkao ga. „Kakvo ti je ovo sranje? Kad si
prestala da kupuješ kvalitetne stvari?“ Olivijina usta - suptilni karmin boje
mesa - počinjala su da se stiskaju.

„Dermota nećeš propuštati ni kroz kakav kompjuter, Frenk.“
„Nemam izbora“, vedro sam joj rekao. „Moram da proverim da nije neki

decoljubac, zar ne?“
„Pobogu, Frenk! On nije...“
„Možda nije“, priznao sam. „Verovatno nije. Ali otkud smeš da tvrdiš,

Liv? Zar ne bi radije bila sigurna nego da žališ?“ Otvorio sam sok i potegao
gutljaj.

„Holi!“, doviknula je Olivija, jače. „Požuri!“
„Ne mogu da nađem konja!“ Lavina udaraca nad našim glavama.
Okrenuh se Oliviji:



„Oni i ciljaju usamljene mamice sa slatkom dečicom. A da ne poveruješ
koliko među njima ima onih sa uvučenim podbratkom. Jesi li zapazila to
nekad?“

„Ne, Frenk, nisam. I ne dam da se koristiš svojim poslom kako bi
ponižavao...“

„Pogledaj malo bolje kad sledeći put na televiziji bude neki pedofil.
Beli kombi i uvučen podbradak, jamčim ti glavom. Šta vozi taj Dermo?“

„Holi!"
Gutnuo sam još jednom sok, obrisao otvor rukavom, pa gurnuo tetrapak

natrag u frižider.
„Ima ukus kao mačja pišaćka. Ako povisim alimentaciju, hoćeš li

kupovati pristojne sokove?“
„Ako je utrostručiš“ izgovorila je Olivija ljupko i ledeno, pogledajući na

ručni sat, „mada ne mislim da to možeš, otprilike bi možda taman bilo za
jedan paket nedeljno.“ I maca pokaže kandže ako je dovoljno dugo vučeš za
rep.

U tom trenutku nas je Holi oboje spasla od sebe samih tako što je
izletela iz svoje sobe dozivajući: „Tatatatatatatata!“ koliko je grlo nosi.
Krenuo sam ka podnožju stepenica taman na vreme da je prihvatim u letu
kad je skočila na mene kao mali vatromet-čigra, sva u zlatnoj paučini kose i
svetlucavim ružičastim stvarčicama, zakačivši mi se nogama oko struka i
lupajući me po leđima školskom torbom i čupavim ponijem po imenu Klara
koji se i boljih dana nagledao.

„Zdravo, majmune-pauče“, rekoh ljubeći je u teme. Bila je laka kao
vilinski stvor. „Kakva ti je bila ova nedelja?“

„Vrlo zauzeta, i nisam majmun-pauk“, oštro je odbrusila, nosom u nos.
„Šta je majmun-pauk?“

Holi ima devet godina i vrlo nežne koščice, onu osetljivu put gde očas
iskoči modrica, pljunuti izdanak majčine porodice - mi Makiji smo stameni,
debelokoži i gustokosi, sazdani za težak rad po dablinskom vremenu i
nevremenu - nasledila je sve osim očiju. Kad sam je prvi put uopšte video,
uzvraćala mi je pogled mojim rođenim očima, krupnim, razrogačenim,
jasnoplavim očima koje su me tresnule kao udar tejzera, i zbog kojih mi
srce i sada svaki put zaigra. Olivija može sastrugati moje prezime kao
kakvu zastarelu nalepnicu sa adresom, može nakrcati frižider sokom koji ja



ne volim i pozivati Derma Pedofila da popunjava moju polovinu kreveta, ali
tim očima ama baš ništa ne može.

Kazah Holi:
„To je čarobni vilinski majmun koji živi u začaranoj šumi.“ Ona mi

uzvrati onim pogledom koji je savršeno izbalansiran između U je! i Dobar
pokušaj. „Što si bila toliko zauzeta?“

Skliznula je sa mene i spustila se na pod trupnuvši.
„Kloi i Sara i ja ćemo da imamo grupu. Nacrtala sam ti crtež u školi

zato što smo smislile igračku tačku i mogu li da dobijem bele čizmice? A
Sara je napisala pesmu i...“ Načas, Olivija i ja samo što se ne osmehnusmo
jedno drugome, preko njene glavice, ali Oiivija tad ulovi sebe u tom
iskušenju i ponovo pogleda na sat.

Na prilaznoj stazi mimoišli smo se s mojim prijateljem Dermom, koji je
- što provereno znam jer sam mu šmeknuo tablicu kola još prvi put kad je
sa Olivijom išao na večeru - besprekoran poštovalac zakona i nikad nije
čak ni svoj audi parkirao na duploj žutoj crti, i nije kriv što izgleda kao da
čitav svoj život živi na rubu gromoglasnog podriga.

„’Bro veče“, izgovorio je uputivši mi trzaj glavom kao da ga drma
struja. Mislim da me se Dermo možda plaši. „Holi.“

„Kako ti njega zoveš?“, upitao sam Holi kad sam je zakopčao na
njenom dečjem sedištu, dok je Olivija na pragu, savršena kao Grejs Keli,
već cmakala Derma u obraz.

Holi je uredila Klari grivu pa slegla ramenima.
„Mama mi kaže da ga zovem čika Dermot.“
„Pa zoveš li ga tako?“
„Ne. Naglas ga nikako ne zovem. U sebi ga zovem Lignjasti.“ Virnula je

u retrovizor da vidi da li ću je za to odati. Bradica joj je već počinjala da
poprima tvrdoglav položaj.

Zasmejah se.
„Predivno“, rekoh joj. „Ti si zlato tatino“, a onda štaviše okrenuh kola

naglo i uz škripu kočnica kako bih naveo Oliviju i Lignjastog da poskoče.

Otkako se Olivija opametila i šutnula me, živim kod keja, u masivnom
stambenom bloku koji je devedesetih sagradio očigledno Dejvid Linč.
Tepisi su tako debeli da nikad ne čujem ni koraka, ali čak i u četiri izjutra



oseća se brujanje pet stotina mozgova što zvrje sa svih strana: ljudi koji
sanjaju, nadaju se, brinu, planiraju, razmišljaju. Ja sam odrastao u
stambenoj kućerini, pa bi pomislio neko da sam se saživeo sa tim životnim
stilom fabrike-farme, ali ovo je drugačije. Te ljude ne poznajem.

Koliko je meni poznato, nikad ne izlaze, samo čuče zabarikadirani u
svojim stanovima i razmišljaju. Čak i u snu mi je jedno uvo podešeno da
čuje taj bruj, spreman sam da skočim iz postelje i branim svoju teritoriju
ukaže li se potreba.

Dekor mog ličnog kutka Tvin Piksa jeste šik razvedenog muškarca, pod
čime podrazumevam to da za sve ove četiri godine i dalje izgleda kao da
kamion za selidbu još nije pristigao. Izuzetak je Holina soba, koja je
nakrcana svakim mogućim čoveku znanim čupavim predmetom u pastelnim
bojama. Onog dana kad smo zajedno išli da pogledamo nameštaj, konačno
sam bio uspeo da se izrvem sa Olivijom za jedan vikend u mesecu, pa sam
želeo da za Holi kupim sve čega ima na ona tri sprata tržnog centra. Jedan
deo mog bića verovao je da je neću opet videti.

„Šta ćemo sutra?“, htela je da zna dok smo koračali ka tapaciranom
hodniku. Klaru je vukla po tepihu, držeći je za jednu nogu. Kad sam ih
poslednji put pogledao, Holi je bila spremna da zavapi oglašavajući krvavo
umorstvo i pri samoj pomisli da taj konj dotakne pod. Trepni okom i već si
nešto propustio.

„Sećaš se zmaja kojeg sam ti kupio? Završi sve domaće večeras, pa ako
ne bude padala kiša, vodim te u Finiks park da te naučim da ga puštaš.“

„Može li i Sara s nama?“
„Pozvaćemo njenu mamu posle večere.“ Roditelji Holinih drugara me

obožavaju. Ništa ne deluje tako odgovorno kao detektiv koji ti izvodi
klinca u park.

„Večera! Možemo li da uzmemo picu?“
„Razume se“, rekoh. Olivija živi organskim životom punim biljnih

vlakana i bez aditiva; ako ne uvedem malčice protivravnoteže, dete će mi
odrasti dvostruko zdravije od svih svojih vršnjaka, pa će se osećati kao
izopštenik. „Što da ne?“, a onda sam otključao vrata i dobio prvi nagoveštaj
da Holi i ja te večeri nećemo jesti nikakvu picu.

Svetlašce moje telefonske sekretarice je divljalo. Pet propuštenih
poziva. S posla me zovu na mobilni, drugi agenti i poverljivi obaveštajci



zovu me na drugi mobilni, ortaci znaju da će me u pabu videti onda kad me
vide, a Olivija mi, kad baš mora, šalje poruke. To je znaćilo da preostaje
porodica, a to će reći moja mlađa sestra Džeki, budući da sam za poslednje
dve decenije samo s njom razgovarao. Pet poziva - to verovatno znači da
nam otac ili majka umiru.

Kazah Holi:
„Uzmi ovo“, i pružih joj laptop. „Odnesi ga u svoju sobu i smaraj malo

drugare preko instant poruka. Ja ti se pridružujem za neki minut.“
Holi, koja vrlo dobro zna da joj nije dozvoljeno da se uključuje na

internet sama sve do pune dvadeset jedne godine, uputi mi sumnjičav
pogled.

„ Ako ti se puši, tata“, reče mi vrlo odraslo, „možeš prosto da izađeš na
balkon. Znam da pušiš.“

Pogurah je ka sobi spustivši joj ruku na leđa.
„O, ma nije valjda? A odakle ti to?“ U svakom drugom trenutku bio bih

ozbiljno radoznao. Nikad nisam zapalio ispred Holi, a Olivija joj sigurno ne
bi rekla. Njen mozak smo mi stvarali, nas dvoje; pomisao da u njemu
postoji i nešto što nismo mi unutra stavili još i sad me uzdrma.

„Lepo, znam“, kaza Holi tresnuvši Klaru i torbu na svoj krevet, sa
oholim izrazom. Od tog deteta biće detektiv i po. „A ne bi trebalo. Sestra
Marija Tereza kaže da od toga iznutra sav pocrniš.“

„Sestra Marija Tereza je debelo u pravu. Pametna žena.“ Uključih
laptop i nakačih se na broudbend. „Dakle, evo ti. Moram nekog da zovem.
Nemoj da bi kupovala dijamante na Ibeju“

Holi upita:
„Zvaćeš telefonom devojku?“
Izgledala je sićušno i previše pametno dok je stajala tako u belom

štepanom kaputiću koji joj je padao do polovine mršavih nogu, s krupnim
očima što su pokušavale da ne deluju prestrašeno.

„Ne“, rekoh. „Ne, dušo tatina. Ja nemam devojku.“
„Kuneš se?“
„Kunem se. I ne planiram skorije ni da imam devojku. Za koju godinu

možeš ti neku da mi izabereš. Može tako?“
„Ja hoću da ti mama bude devojka.“
„Aha“, rekoh ja. „Znam.“ Načas joj spustih šaku na glavu; kosa joj je



bila poput cvetnih lati. A onda zatvorih vrata za sobom i vratih se u dnevnu
sobu da saznam ko je to umro.

Na sekretarici je bila Džeki, zahuktana kao brzi voz. Rđav znak: Džeki
koči kad su posredi lepe vesti („Čik pogodi šta se desilo! Hajde, pogađaj“),
a kad su rđave, gazi pedalu do daske. Ovo je bilo nešto u rangu Formule 1.
„O, Iiisuse, Fransise, da l' ti nekad dižeš tu usranu slušalicu, moram s
tobom da razgovaram, ne zovem te šale radi, je l' zovem nekad zato? Elem,
dok još nisi premro od straha, nije mama, daleko bilo, ona je sjajno, malčice
uzdrmana, ali dabome da smo svi uzdrmani, prvo je krenulo da joj preskače
srce, ali posle je sela i Karmel joj je dala da zvekne brendi, i sad je odlično,
jelda, mama? Bogu hvala te je Karmel bila tu, ona većinom i svrati petkom
posle kupovine, zvala mene i Kevina da siđemo. Šej reče da ne zovemo
tebe, šta ima svrhe, kaže, a ja njemu da se malo jebe sam sa sobom, pa je l’
pošteno, dakle, ako si kod kuće, da li bi nekad digao slušalicu i obratio mi
se? Fransise! Bogom se kunem...“ Vreme zaporuku je isteklo i označio ga je
pisak.

Karmel, Kevin, Šej, bože mili. Zvučalo je u najvećoj meri kao da se
celokupna familija slegla u stan mojih roditelja. Onda je ćale; sigurno je to.

„Tata!“, dreknu Holi iz svoje sobe. „Koliko cigareta ti dnevno pušiš?“
Gospođa iz govorne pošte saopšti mi da pritisnem dugmad; ja poslušah

naređenje. „Ko kaže da pušim?“
„Moram da znam! Dvadeset?“
Za početak.
„Možebiti.“
Opet Džeki:
„’Bem ti mašine, nisam bila završila. Polazi ovamo, to je trebalo odmah

na početku da kažem, nije ni ćale, on je isto kao i uvek, niko nije ni mrtav
ni povređen ni ništa, u svakom slučaju svi smo super. Kevin se malo
uznemirio, ali ja mislim da je zato što se sekira kako ćeš ti to da primiš, on
tebe neviđeno voli, znaš već, i dalje te voli. Elem, možda i nije ništa.
Fransise, ne bih da izgubiš prisustvo duha, je l' važi, možda je sve samo
šala, neko se zeza, to smo prvo i pomislili, mada je onda prilično kurčeva
šala, da prostiš..

„Tata! A koliko vežbaš?“
Šta sad hoće?



„Potajno radim kao baletan.“
„Neee, ozbiljno. Koliko?“
„Nedovoljno.“
„...a dabome da niko od nas predstave nema šta s time da radi, pa zato

da li bi me uopšte pozvao čim ovo saslušaš? Molim te, Fransise, mobilni mi
je u ruci, evo sad.“

Klik, piiip, cura iz govorne pošte. Kad sad o tome razmišljam, već u
tom trenu trebalo je sve da mi bude jasno, ili je makar trebalo da imam
neku uopštenu viziju.

„Tata? A koliko voća i povrća jedeš?“
„Na kamione.“
„Nije tačno!“
„Jedem pomalo.“
Sledeće tri poruke bile su manjeviše iste, u razmacima od po pola sata.

U poslednjoj je Džeki dosegla glasom visinu na kojoj bi je mogli čuti samo
sitni psi.

„Tata?“
„Samo trenutak, mila.“
Izašao sam s mobilnim na balkon, nad crnu reku i masnjikava

narandžasta svetla, nad maticu i režanje saobraćajnog krkljanca, i pozvao
Džeki. Javila se posle prvog zvona.

„Fransise? Isuse, Marija i Josife, već sam krenula da odlepljujem! Gde
si ti?“ Usporila je bila otprilike na sto četrdeset na sat. „Išao sam po Holi.
Šta je sad to bilo, Džeki?“

Šumovi u pozadini. Čak i posle tolikog vremena odmah sam prepoznao
hitri i odsečni Šejov glas. Jedan ton od keve stegao mi je grlo u trenu.

„Eh, o bože, Fransise... Hoćeš da sedneš meni za ljubav, sad odmah? Ili
da naspeš sebi brendi, tako nešto?“

„Džeki, ako mi ne kažeš šta se dešava, kunem ti se da ću doći tebe da
zadavim.“

„Čekaj malo, ne juri, ne žuri...“ Zatvaraju se neka vrata. „Dakle“,
izgovori Džeki usred iznenadne tišine. „Lepo. Da li pamtiš kad sam ti pre
nekog vremena pričala za nekog tipa što je kupio tri kuće na vrhu Plejsa?
Da ih preradi u stanove?“

„Aha.“



„E pa, ispade da uopšte i neće raditi stanove, sad se svi brinu zbog cena
nekretnina; ostavio je te kuće na neko vreme da vidi šta će biti. Dakle,
doveo je zidare da povade kamine i ukrase i tako to, i da ih proda - ima ko
masno plaća za takva čuda, je l'r si znao to? Mentoli - i krenuli su s time
danas, sa onom na uglu. Sećaš se one napuštene?“

„Broj šesnaest.“
„E baš ta. I vade ti oni kamine, i iza jednog nađu kofer.“ Dramska

pauza. Droga? Oružje? Keš? Džimi Hofa?
„Jebo te, Džeki. Šta?“
„Od Rouzi Dejli, Fransise. Njen kofer.“
Svi su slojevi saobraćajne buke nestali, u trenu se prekinuli.

Narandžasti sjaj po nebu postao je grabljiv i gladan kao šumski požar,
zaslepljujući, van vlasti.

„Ne“, rekoh. „Nije. Ne znam odakle ti to, ali je baljezgarija.“
„Eh, sad, Fransise...“
Iz glasa su joj nestajali briga i saosećanje. Da sam bio tamo, mislim da

bih je razbio.
„Nema eh, sad, Fransise’. Ti i keva ste same sebe dovele do nekakve

histerije zbog obične gluposti, i sad biste da se i ja uhvatim u kolo...“
„Slušaj me, znam da si...“
„Sem ako nije sve samo neka fora da me tamo dovučete. Je li to

posredi, Džeki? Cilj ti je neko veliko porodično objedinjenje? Jer
upozoravam te sad, nije ti to glupi Holmark, i takva igra se neće lepo
završiti.“

„Ti si bre govno jedno, znaš“, prasnu Džeki. „Obuzdaj se malo. Šta ti
misliš, ko sam ja? U tom koferu je košulja, ljubičasta s kašmirskim šarama,
Karmel je prepoznala...“

Video sam je bio na Rouzi valjda stotinu puta, znao sam kakvi su joj
dugmići na dodir.

„Aha, od svake devojke u tom gradu osamdesetih. Karmel prepoznaje i
Elvisa kako šeta Grafton stritom jer se uželeo malo da čuje šta ima novo.
Mislio sam da imaš malo više razuma, ali očigledno...“

„...a u nju je umotan izvod izknjige rođenja. Rouz Bernadet Dejli“
Ovo poslednje je manje-više utuklo dotadašnji smer razgovora. Našao

sam pljuge, navalio se laktovima na ogradu i povukao najduži dim u životu.



„Izvini“, reče Džeki, mekšim glasom. „Što odmah skačem u oči.
Fransise?“

„Aha?“
„Je li ti dobro?“
„Aha. Slušaj me, Džeki. Da li znaju Dejlijevi?“
„Oni nisu u toku. Nora se odselila u Blančardstaun, mislim da je tamo,

još pre neku godinu; gospodin Dejli i gospođa Dejli idu kod nje petkom
uveče, da vide bebence. Mama misli da ima negde broj, ali...“

„Jeste li zvale Čuvare?“2

„Samo tebe, razume se.“
„Ko još za ovo zna?“
„Samo zidari. Šačica mladih Poljaka. Kad su završili za taj dan, prešli

su u broj petnaest da pitaju je l'F ima nekog kome bi mogli da vrate kofer,
ali u broju petnaest su sad studenti, pa su poslali Poljake dole do keve i
ćaleta.“

„I keva nije ispričala čitavoj ulici? Sigurna si?“
„Plejs nije isti onakav kakvog ga ti pamtiš. Pola su ti sad studenti i

japijevci; ne znamo ni kako se zovu. Kaleni su još tu, i Nolani, i poneko od
Hernova, ali mama nije ništa htela da im kaže dok ne kaže Dejlijevima. Ne
bi bilo u redu.“

„Dobro je. Gde je sad kofer?“
„U velikoj sobi. Možda nije trebalo da ga zidari pomeraju? Njihovo je

bilo da nastave s radom...“
„Odlično je to. Ne dodirujte ga više nego što morate. Stižem najbrže što

mogu.“
Trenutak tišine. A onda:
„Fransise, ja ne bih da zamišljam nešto jezivo, bog nam bio u pomoć, ali

zar to ne znači da je Rouzi...“
„Ništa još ne znamo“, rekoh. „Samo sedi i ne mrdaj, ni sa kim ne pričaj,

i čekaj mene.“
Spustio sam slušalicu i hitro se obazreo po stanu iza sebe. Holina vrata

još su bila zatvorena. Dovršio sam pljugu maratonskim cugom, čvrknuo
opušak preko ograde, zapalio još jednu, pa okrenuo Oliviju.

Nije čak rekla ni zdravo.
„Ne, Frenk. Ovoga puta ne. Ni priliku ti neću dati.“



„Nemam drugog izbora, Liv.“
„Ti si iskukao svaki vikend. Iskukao. Ako ne želiš tako...“
„Želim tako. Vanredne su okolnosti.“
„Uvek su vanredne. Odred može dva dana da preživi i bez tebe, Frenk.

Nebitno je šta ti voliš da zamišljaš, nisi nezamenljiv.“ Svakome ko bi se
nalazio na dalje od dva pedlja od nje, njen glas bi zvučao vedro i
razgovorno, ali zapravo je bila besna. Zveckanje escajga, prolom i
grmljavina smeha; nešto što zvuči, sačuvaj bože i sakloni, kao fontana.
„Ovog puta nije posao“, rekoh. „Porodica je.“

„Ma kako da ne. A da nema to neke veze s činjenicom da četvrti put
izlazim s Dermotom?“

„Liv, s radošću bih štošta učinio da ti upropastim četvrti izlazak s
Dermotom, ali nikad se ne bih odrekao vremena sa Holi. Znaš ti mene malo
bolje nego što se praviš.“

Kratka, sumnjičava ćutnja.
„Kakve su to vanredne porodične okolnosti?“
„Još ne znam. Džeki me je zvala sva histerična, iz roditeljske kuće; ne

mogu da provalim detalje. Moram hitno tamo.“
Još jedna ćutnja. A onda Olivija izgovori, uz dug, umoran uzdah:
„U redu. Mi smo u Koteriji. Dobaci je dovde.“
Koterija ima šefa kuhinje iz neke televizijske emisije, i zato joj titraju

jajca u brojnim vikend-dodacima novina. Vapi da neko na nju baci bombu.
„Hvala ti, Olivija. Najozbiljnije. Svratiću po nju kasnije večeras, ako

uspem, ili ujutru. Zvaću.“
„Pozovi“, reče Olivija. „Ako budeš mogao, razume se“, i prekide vezu.

Ja bacih pljugu i uđoh da završim sa skenjavanjem svih važnih žena u mom
životu.

Holi je sedela skrštenih nogu na svom krevetu, s kompjuterom u krilu i
zabrinutim izrazom na licu.

„Mila moja“, rekoh, „imamo problem.“
Ona pokaza na laptop.
„Tata, gledaj.“
Ekran je saopštavao, krupnim ljubičastim slovima okruženim čitavim

mnoštvom treperavih sličica: UMREĆEŠ SA 52 GODINE. Moja klinka je
delovala stvarno uznemireno. Sedoh na krevet iza nje, pa privukoh i nju i



računar na krilo.
„Šta ti je to?“
„Sara je našla ovaj kviz na netu i ja sam ga uradila za tebe i ovo piše.

Ti imaš četrdeset jednu.“
O, Isuse, samo ne sad.
„Ptičice, to je internet. Tu može svako svašta da stavi. Ne znači da je

stvarno.“
„Piše! Sve su izračunali!“
Olivija će me prosto obožavati ako joj vratim Holi uplakanu.
„Da ti pokažem nešto“, kazah. Pružih ruku oko nje, otarasih se svoje

smrtne presude, otvorih vordov dokument i otkucah: TI SI
VANZEMALJAC IZ SVEMIRA, OVO ČITAŠ NA PLANETI BONGO.

„Dakle, je li ovo istina?“
Holi uspe bledunjavo da se zasmeje.
„Naravno da nije.“
Ja obojih slova u Ijubičasto i prebacih ih u ukrasni font.
„A šta kažeš sad?“
Vrćenje glavom.
„ A šta ako namestim kompjuter da ti postavi gomilu pitanja pre nego

što ti ovo saopšti? Da li bi tad bilo istinito?“
Načas sam pomislio da sam se provukao, ali tad se ona uska ramenca

ukrutiše.
„Rekao si da imamo neki problem.“
„Aha. Moraćemo samo malčice da izmenimo planove.“
„Opet si potreban na poslu?“
To opet mi je palo gore od svega što bi Olivija umela da iskopa.
„Ne“, rekoh istegavši se u stranu kaklco bih mogao Holi da vidim lice.

„Nema nikakve veze s poslom. Posao može da prošeta i da vidi da nisam
tamo, jesam li u pravu?“ Ovo je izmamilo slabunjav osmeh. „Znaš tetka
Džeki? Ima veliki problem i potreban sam joj da joj ga razrešim sad
odmah.“

„Zar ne mogu ja s tobom?“
I Džeki i Olivija pokušavale su, povremeno, da nabace kako bi Holi

trebalo da upozna tatinu porodicu. Na stranu zloslutni koferi, samo bi preko
mene mrtvog Holi smela i nožni palac umočiti u uzavreli kotao ludila koje



Makijeve drma i kad su u najboljem izdanju.
„Ovoga puta ne. Čim sve dovedem u red, izvešćemo tetka Džeki

nekuda na sladoled, važi? Da se svi razveselimo?“
„Aha“, kaza Holi, uz umoran mali uzdah baš kao Olivijin. „Biće

zabavno“, i na to se razmrsi iz moga krila i uze da pakuje stvari u školsku
torbu.

U kolima Holi nije zaklapala usta, vodeći razgovor s Klarom,
prigušenim glasićem koji je bio pretih za mene. Na svakom crvenom svetlu
pogledao sam njen odraz u retrovizoru i zakleo se sebi da ću joj sve to
nadoknaditi: nabaviću nekako telefon otud gde su Dejlijevi, tresnuću im
prokleti kofer pred vrata i vraćam Holi na El Rančo Linčo do vremena za
spavanje. Već sam znao da to neće moći baš tako. Taj put i taj kofer dugo
su me čekali da se vratim. Sad kad su me dokačili kukama, ono što su za
mene čuvali oduzeće mi mnogo više od jedne večeri.

Beleška je sadržala goli minimum šiparičke melodrame; uvek joj je to
išlo, mojoj Rouzi. Znam da će ovo biti šok i krivo mi je, ali molim te,
nemoj da se osećaš kako sam te muntala s nekom namerom, to nikad
nisam želela. Samo sam o svemu zaista debelo promislila, ovo je jedini
način da uopšte steknem pristojnu šansu za život kakav želim. Samo bih
volela da u tome uspem i da te ne povredim/uznemirim/razočaram. Bilo bi
sjajno kad bi mi mogao poželeti sreću u novom životu u Engleskoj!! Ali
ako ne možeš, razumeću. Kunem se da ću se jednog dana vratiti. Dotad,
šaljem ti tone, tone, tone ljubavi, Rouzi.

Između trenutka kad je ostavila tu poruku na podu broja 16, u sobi gde
je pao naš prvi poljubac, i trenutka kad je pošla da s mukom prebaci kofer
preko zida i uhvati maglu, nešto se dogodilo.



2.
Fejtful plejs nećete naći ako ne znate gde da tražite. Slobodne opštine3

su se kroz vekove razrastale po sopstvenom ćefu, bez ikakve pomoći
urbanista, pa je i Plejs zakrčeni ćorsokak zašuškan u sredini kao pogrešno
skretanje u lavirintu. On je na deset minuta peške od Triniti koledža i
raskošne tržne zone u Grafton stritu, ali u moje vreme mi nismo išli na
Triniti, niti su tipovi s Trinitija dolazili k nama. To područje nije baš bilo
doslovno rizično - fabrički radnici, zidari, pekari, socijalni slučajevi, i
pokoji srećnik koji radi u Ginisu i ima plaćeno zdravstveno i večernju školu
- samo je bilo odvojeno. Slobodne opštine su svoje ime dobile, pre više
stotina godina, zato što su terale po svojoj ćudi i same krojile svoja pravila.
Ta pravila su u mojoj ulici ovako glasila: koliko god da si švorc, ako ideš u
pab, stegni se i plati turu; ako ti ortak uleti u tuču, bacaj se da ga čupaš čim
ugledaš krv, da niko ne bi izgubio obraz; heroin prepuštaš onima dole u
stanovima; čak i ako si ovog meseca panker-anarhista, nedeljom ideš u
crkvu; i šta god bilo, nikad, nikad nikog ne smeš cinkariti.

Parkirao sam kola na nekoliko minuta odatle i zaputio se peške; nije
bilo povoda da moja porodica zna koji auto vozim i da li pozadi imam
dečje sedište. U Slobodnim opštinama je noćni vazduh još bio isti, topao i
nemiran, s praznim kesicama od grickalica i autobuskim kartama što se
kovitlaju u vazdušnim virovima, neotesana galama što kulja iz pabova.
Džankiji što se vrzmaju po uglovima počeli su bili da nose šljaštave kajle
uz trenerke, eto vam ideje za istinski ljubak modni stil. Dvojica su me
ošacovala i zalelujala ka meni, ali ja sam im uputio srdačan ajkulin osmeh
pa su se predomislili.

Fejtful plejs se sastoji od dva reda od po osam kuća, starih, od zidane
cigle, sa stepeništem što vodi do glavne ulazne sobe. Davnih osamdesetih u
svakoj su bila po tri-četiri domaćinstva, možda i više. Kao domaćinstvo se
računalo sve odreda počev od Ludog Džonija Malona, koji je bio u Prvom



svetskom ratu i pokazivao svima svoju tetovažu iz Ipra, pa preko Sali Hern,
koja nije baš bila kamenjarka, ali morala je nekako da othrani svu onu
decu. Ko je bio na državnoj pomoći, dobijao je suterenski stan i manjak
vitamina D; ko je imao posao, dobijao je makar deo prizemlja; kome je
porodica tu bila nekoliko pokolenja, dobijao je prvenstvo i sobe na spratu,
gde ti niko ne hoda po glavi.

Očekuješ da mesta kao što je Plejs budu manja kad im se vratiš, ali
moja ulica je jednostavno delovala šizoidno. Nekoliko kuća je imalo
pomodne nove dodatke, u šta su spadala i dupla stakla i smešna lažno
antikna pastelna boja; većina pak nije. Broj 16 je izgledao kao da izdiše:
krov u dronjcima, kraj prednjih stepenica gomila cigala i mrtva ručna
kolica, a u nekom trenutku poslednjih dvadeset godina neko je potpalio
vrata. U broju 8 je prozor prizemlja svetleo, zlatan i prijatan, i opasan kao
pakao.

Karmel, Šej i ja iznizali smo se odmah pošto su nam se roditelji uzeli,
po jedno svake godine, baš kako bi se i očekivalo u zemlji gde se kondomi
kupuju na crno. Kevin je došao na svet gotovo pet godina potom, kad su
roditelji opet malo povratili dah, a Džeki pet godina iza njega, po svoj
prilici u nekom od onih kratkotrajnih časova kad se ovo dvoje nisu mrzeli
kao psi. Naše je bilo prizemlje broja 8, četiri sobe: devojačka, momačka,
kuhinja, soba do ulice - ve-ce je bio u šupi, dole u zadnjem delu bašte, a
kupali smo se u limenom koritu u kuhinji. U to vreme su keva i ćale sav taj
prostor imali za sebe.

Džeki viđam na svakih nekoliko nedelja i tad mi održi brifing, što znači
zavisno od vašeg tumačenja tog izraza. Njoj se čini da treba da znam svaku
podrobnost svačijeg života, dok se meni čini da treba da znam kad neko
umre, pa nam je trebalo vremena dok smo našli srećnu sredinu. Kad sam
zakoračio opet u Fejtful plejs, znao sam da Karmel ima četvoro dece i
guzicu kao autobus 77A, da Šej živi na spratu iznad roditelja i radi u istoj
radnji za popravku bicikala zbog koje je napustio školu, da Kevin prodaje
televizore s ravnim ekranom i svakog meseca ima novu devojku, da je ćale
uradio nešto nejasno s leđima, i da je keva i dalje keva. Da zaokružimo
sliku, Džeki je frizerka i živi s nekim Gavinom za kog će se, kaže, možda
jednog dana udati. Ako postupa po mojim nalozima, u šta sam sumnjao,
ostali bi o meni trebalo da znaju samo neke sitnice.



Ulazna vrata bila su nezaključana, isto tako i vrata stana. U Dablinu
više niko ne ostavlja otključana vrata. Džeki je, taktično, tako bila sve
uredila da sam mogao ući sam. Iz sobe do ulice čuli su se glasovi; kratke
rečenice, duga zatišja.

„Šta ima?“, izgovorih s vrata.
Talas šoljica koje se spuštaju, glave koje se okreću. Kevine kočoperne

crne oči i pet jasnoplavih pari istovetnih kao moje, a sve upiljene u mene.
„Sakrijte heroin“, reče Šej. Stajao je naslonjen na prozor, s rukama u

džepovima; bio me je posmatrao kako dolazim putem. „Stižu kerovi.“
Gazda stana konačno je bio ubacio tepih, neko čudo s cvetnim zeleno-

ružičastim šarama. Soba je još mirisala na prepečen hleb, vlagu i polituru za
nameštaj, uz neku jedva primetnu primesu koju nisam uspeo ni za šta da
vežem. Na stolu je počivao poslužavnik pun šustikli i biskvita. Ćale i
Kevin su bili u naslonjačama; keva na sofi, između Karmel i Džeki, kao
ratni vojskovođa koji se diči dvama zarobljenicima.

Moja keva je klasična dablinska mama: okruglo metar i po kudrave
bačve s kojom se nije kačiti, s pogonom na neodobravanje, u
neograničenom dotoku. Doček sina razmetnoga ovako je išao:

„Fransise“, reče keva. Na to se opusti i zavali na naslon sofe, prekrsti
ruke tamo negde gde bi trebalo da joj je struk, pa me odmeri od glave do
pete. „Pa baš te mrzelo da obučeš neku pristojnu košulju, makar to?“

Ja kazah:
„Kako si, kevo?“
„Ja sam ti mama, a ne keva. Vidi se kakav si. Misliće komšije da sam

odgojila beskućnika.“
Negde usput sam vojničku vetrovku bio zamenio smeđom kožnom

jaknom, ali ako se ona ne računa, u velikoj meri i dalje se držim istog
modnog osećaja s kojim sam i napustio rodni dom. Da sam obukao odelo,
ona bi mi održala pridiku što se gordim. S mojom kevom ne očekuj da ćeš
pobediti.

„Džeki je zvučala kao da je hitno“, rekoh. „Kako si, ćale?“
Ćale je izgledao bolje nego što sam očekivao. Svojevremeno sam ja bio

taj koji je na njega povukao - ista gusta smeđa kosa, iste grube crte i građa
- ali sličnost je s godinama umnogome izbledela, što mi je bilo drago.
Počinjao je da se pretvara u matorca - seda kosa, pantalone iznad gležnjeva



- ali i dalje je imao dovoljno mišića da dvaput razmisliš pre nego što se
dokačiš s njim. Delovao je trezan-treznijat, mada se kod njega nije nikad
moglo proceniti dok ne bude prekasno.

„Lepo od tebe što si nas udostojio“, reče. Glas mu je bio dublji i
hrapaviji; previše kamela. „Imaš ti petlje.“

„Tako mi stalno vele. Šta ima, Karmel? Keve? Šeju?“
Šej se nije potrudio da mi odgovori.
„Fransise“, reče Kevin. Blenuo je u mene kao da sam utvara. Bio se

razvio u žestokog rmpaliju, naočitog, stamenog i zgodnog; krupnijeg od
mene. „Iiisuse.“

„Ne izražavaj se“, prasnu keva.
„Vrlo lepo izgledaš“, obavesti me Karmel, što se i dalo očekivati. Da se

nekog jutra Karmeli prikaže vaskrsli Hristos, i njemu bi rekla da vrlo lepo
izgleda. Guzica joj je začudo još imala prilično dobre amortizere, a ona
sama bila je usvojila gospodstveni unjkavi izgovor kroz sinuse, koji me ni
najmanje nije iznenadio. Sve je tu bilo kao pre, više nego ikad. „Najlepše
hvala“, uzvratih. „I ti.“

„Ovamo dolazi“, oglasi se Džeki. Džeki ima komplikovanu blajhanu
frizuru i oblači se kao da je izašla iz restorana Toma Vejtsa; tog dana je
imala bele trofrtaljke i crvenu tufnastu majičicu s karnerićima na
nezamislivim mestima. „Sedaj da popiješ čaj. Doneću još jednu šolju.“
Ustala je i zaputila se u kuhinju, uputivši mi usput mali mig ohrabrenja i
uštinuvši me.

„Ništa mi ne treba“, rekoh zaustavljajući je. Od same pomisli da bih
morao sesti pored keve, digla mi se kosa na glavi. „Daj da pogledamo taj
čuveni kofer.“

„Kud žuriš?“, zapovednički upita keva. „Sedaj ovamo.“
„Prvo posao, pa onda zadovoljstva. Gde je kofer?“
Šej pokaza glavom ka podu pod svojim nogama.
„Na raspolaganju ti je“, reče. Džeki ponovo sede uz tresak. Ja se

pažljivo provukoh oko stočića, kauča i stolica, praćen svim tim očima.
Kofer je bio pored prozora. Bledoplav, sa zaobljenim uglovima,

prošaran velikim mrljama crne buđi, i samo pritvoren; neko je na silu
otvorio uboge limene bravice. Mene je taklo koliko je mali bio. Olivija je
imala običaj da pakuje sve živo što posedujemo, uključujući i električni



čajnik, kad idemo nekud na vikend. Rouzi je u čitav jedan novi život kretala
s nečim što se može nositi u jednoj ruci.

Upitah:
„Ko je sve ovo dodirivao?“
Šej se nasmeja sirovim zvukom iz dubine ždrela.
„Iiisuse, narode, pa ovo je Kolumbo!4 Da nećeš i otiske da nam

uzmeš?“ Šej je mrkoput, žilav i ne može da se svrti, a ja sam bio zaboravio
kako je kad si u njegovoj blizini. Kao da stojiš do električnog voda; sav se
unervoziš. Sada ima i oštre, grube brazde od nosa do krajeva usta, i između
obrva.

„Samo ako me lepo zamoliš“, rekoh. „Jeste li ga svi dodirivali?“
„Ja mu ne bih ni prišla“, smesta odgovori Karmel, malčice se stresavši.

„Kakav je prljav.“ Ulovih tad Kevinov pogled. Načas se činilo da nikad
nisam ni odlazio od kuće.

„Probali smo da ga otvorimo ja i tata“, reče mama, „ali je bio zaključan,
pa sam zovnula Šeja i terala ga da otvori šrafcigerom. Nismo imali drugog
izbora, dabome; spolja nije bilo ničeg po čemu bi se videlo čiji je.“

Uputi mi zatim ratoboran pogled.
„Skroz si u pravu“, rekoh.
„A kad smo videli šta je u njemu... Ja kad ti kažem, život mi je skratilo.

Srce je htelo da mi iskoči; mislila sam da će infarkt da me strefi. Pa kažem
Karmeli: hvala bogu te si ovde s kolima, za slučaj da moraš da me vodiš u
bolnicu." Pogled u maminom oku govorio je da sam za sve ovo otprilike ja
kriv, iako još nije dokonala kako ni zašto.

Karmel mi kaza:
„Trevoru ne smeta da on deci spremi čaj, ne smeta mu kad su hitni

slučajevi. U tom pogledu je divan.“
„I ja i Kevin smo zavirili kad smo stigli“, reče Džeki. „Dirnuli smo ga

ponegde, ne pamtim sad gde...“
„Imaš kod sebe prah za otiske?“, radoznalo će Šej. I dalje je bio

navaljen na prozorski okvir i posmatrao me polusklopljenim očima.
„Neki drugi put, ako budeš dobar.“ Nađoh u džepu jakne hirurške

rukavice i navukoh ih. Ćale poče da se smeje, duboko, zloslutno, škripavo;
smeh mu se uruši u bespomoćan napad kašlja od kog mu se tresla čitava
fotelja.



Na podu pored kofera bio je Šejov šrafciger. Klekoh i njime odigoh
poklopac. U tehničkom su mi dva momka dugovala poneku uslugu, a
nekoliko ljupkih dama me je gotivilo; svako bi od njih pristao da mi odradi
nekoliko analiza ispod žita, ali bi i cenili ako ne sjebem dokaze više nego
što moram.

Kofer je bio pun teškog spleta tkanina, s crnim mrljama, u dronjcima od
buđi i starosti. Iz njega je izbijao mračan, snažan zadah, nalik mirisu mokre
zemlje. To je bila ona primesa koju sam prepoznao u vazduhu kad sam
ušao.

Polako sam uzeo da vadim stvari, jednu po jednu, i da ih ređam po
poklopcu da se ne zaprljaju nečim drugim. Jedne farmerke-pumparice s
kockastim zakrpama podšivenim ispod razreza na kolenima. Jedan zeleni
vuneni pulover. Jedne farmerke tako usko krojene da su morale imati
rajsferšluse iznad gležnjeva, i Isuse bože, znao sam ih, njihanje Rouzinih
kukova u njima razvaljivalo mi je utrobu. Vadio sam stvari i dalje, ne
trepćući. Jedna muška flanelska košulja bez kragne, s tankim plavim
prugicama na osnovi nekada krem boje. Šest belih pamučnih gaćica. Jedna
ljubičasto-plava kašmirska košulja na repove, koja se raspadala, a kad sam
je digao, iz nje ispade izvod iz knjige rođenih.

„Eto ga“, reče Džeki. Naginjala se preko ručke kauča i sa zebnjom
piljila u mene. „Vidiš? Sve dotle smo mislili da možda nije ništa, šta znam,
klinčurija se zezala ili neko nešto pokrao pa morao da sakrije, ili možda
neka nesrećnica koju je tip lemao pa držala spremne stvari za trenutak kad
bude skupila hrabrost da ga ostavi, znaš već kako to savetuju po
časopisima?“ Opet je počinjala da toroče.

Rouz Bernadet Dejli, rođena 30. jula 1966. Hartija je bila na rubu
rasturanja.

„Da“, rekoh. „ Ako se ovo klinčurija zezala, onda je prilično temeljno
odradila stvar.“

Jedna majica s natpisom U2, verovatno bi vredela stotine funti da je nije
izbuškala trulež. Jedna plavo-bela prugasta majica. Jedan muški crni prsluk
od odela; tad je u modi bio fazon Eni Hol. Jedan ljubičasti vuneni pulover.
Jedne bledo-plave plastične brojanice. Dva bela pamučna grudnjaka. Jedan
vokmen nedefinisane marke za koji sam ja mesecima štedeo; poslednje dve
funte sam dobio nedelju dana pred njen osamnaesti rođendan, zahvaljujuči



tome što sam pomagao Bikeru Mariju u prodaji piratskih video-kaseta dole
na Ajvi marketu. Jedan dezodorans „šur“ u spreju. Desetak nasnimanih
kaseta, i na pojedinim omotima još se video njen rukopis sa okruglim
slovima: REM - Murmur, U2 - Boy; Tin Lizi, Bumtaun rets, Strenglers, Nik
Kejv i Bed sids. Rouzi je sve drugo mogla ostaviti za sobom, ali njena
zbirka kaseta putovala je s njom.

Na dnu kofera nalazio se smeđ koverat. Komadići hartije u njemu
slepili su se u tvrdu grudvu nakon dvadeset dve godine vlage; kad sam
pažljivo povukao rub, razdvojio se kao mokar toalet-papir. Još jedna usluga
tehničkom. Nekoliko razmrljanih otkucanih reči još se naziralo kroz
celofanski prozorčić na prednjoj strani koverta.

...LIRI - HOLIHED... POLAZI... 30PRE PODNE... Kuda god da je
otišla, Rouzi je tamo stigla bez naših karata za trajekt.

Svi su zurili u mene. Kevin je izgledao iskreno uznemireno.
„Lepo“, rekoh. „Izgleda da jeste kofer Rouzi Dejli, u redu.“ Na to uzeh

da vraćam stvari s poklopca u kofer, ostavljajući papire poslednje da se ne
bi zdrobili.

„Hoćemo li zvati Čuvare?“, upita Karmel. Ćale se nakašlja,
spektakularno, kao da će se ishraknuti; keva ga prostreli jarosnim
pogledom.

Upitah:
„I šta da im kažemo?“
Očigledno o tome niko nije razmišljao.
„Neko je nabio kofer iza kamina pre dvadeset i kusur godina“, rekoh. „I

nije nam baš zločin veka. Dejlijevi mogu da zovu Čuvare ako žele, ali
upozoravam vas odmah sad, ja ne bih očekivao da će se pojaviti naoružani
do zuba zbog slučaja Zapušen odžak.“

„ Ali Rouzi je to, valjda“, izusti Džeki. Čupkala je pramen kose i piljila
u mene, sva se pretvorivši samo u zečje zube i ogromne zabrinute plave oči.
„Nestala je. A to tamo čudo, to je putokaz, ili dokaz, ili kako god ga
nazvao. Zar ne bi trebalo... ?“

„Je li prijavljena kao nestala?“
Pogledi tamo-amo: niko nije znao. Ja sam u to najozbiljnije sumnjao. U

Slobodnim opštinama, policajci su kao meduze u Pakmanu: spadaju u deo
igre, izveštiš se da ih izbegavaš, a izvesno ne ideš da ih tražiš.



„Ako nije“, rekoh zatvarajući kofer vrhovima prstiju, „sad je malo
kasno.“

„Ali...“, kaza Džeki. „Čekaj malo. Zar ti ovo ne liči na...? Znaš već. Na
to da nije ni otišla u Englesku. Zar ti ne liči na to da je možda neko...?“

„Džeki pokušava da kaže“, obrati mi se Šej, „da izgleda kao da je neko
koknuo Rouzi, strpao je u džak za smeće, odvukao je do farme svinja, a
kofer turio iza kamina da ga skloni s puta.“

„Šejmuse Maki! Sačuvaj bože i sakloni!“, začu se keva. Karmel se
prekrsti.

Ta mogućnost mi je već bila pala na um.
„Može biti“, rekoh, „naravno. Ili su je pak oteli vanzemaljci i greškom je

ostavili u Kentakiju. Lično bih se okrenuo najprostijem objašnjenju, to jest
da je kofer nabila u odžak sama, nije stigla da ga opet uzme, pa se zaputila
preko u Englesku bez gaća. Ali ako vam nedostaje malčice dodatne drame
u životu, samo napred.“

„U redu“, kaza Sej. Šej ima bezbroj mana, ali među njima nije
ograničenost. „I baš zato ti i trebaju ta sranja“ - mislio je na rukavice, koje
sam upravo vraćao u džep. „Zato što ne misliš da je ovde bilo ikakvog
zločina.“

„Refleksno“, uzvratih ja iscerivši mu se. „Ker je ker trista šezdeset pet
dana u godini, razumeš šta hoću da kažem?“ Šej na to ispusti zgrožen zvuk.

Na to će keva, s lepom mešavinom strahopoštovanja, zavisti i
krvožednosti:

„Tereza Dejli će da odlepi. Da odlepi.“
Iz raznoraznih razloga bilo mi je potrebno da do Dejlijevih dođem pre

svih ostalih.
„Poprićaću ja s njom i gospodinom Dejlijem, da vidim šta oni žele. Kad

se vraćaju kući subotom?“
Šej sleže ramenima.
„Zavisi. Ponekad tek iza ručka, ponekad ranim jutrom. Kad ih već Nora

dobaci.“
Ovo je bilo nezgodno. Po kevinom izgledu videlo se da već planira da

se baci na njih pre nego što gurnu i ključ u bravu. Razmotrio sam da li da
prespavam u kolima i presečem joj put kad krene, ali nije bilo prostora za
parkiranje u vidokrugu. Šej me je posmatrao i ludo se zabavljao.



Tad je keva poduprla poprsje i izjavila:
„Možeš da noćiš ovde, Fransise, ako želiš. Kauč se još razvlači.“
Nisam se ni nadao da će ovo ponovno okupljanje porodice biti vulkan

topline i srceparateljnih čuvstava. Keva voli da si joj dužnik. To nikad nije
pametno, ali ništa bolje nisam ni ja umeo da smislim. Na to keva dodade:

„Sem ako se nisi previše pogospodio“ - da ne pomislim kako je počela
da omekšava.

„Nisam nimalo“, rekoh ja iskezivši se Šeju od uva do uva. „To bi bilo
sjajno. Hvala ti, kevo.“

„Ja sam vam mama, nisam keva. Pretpostavljam da će ti trebati doručak
i tako to.“

„Smem li i ja da noćim tu?“, upita Kevin iznebuha.
Keva mu uputi sumnjičav i prodoran pogled. Delovao je isprepadano

jednako kao ja.
„Ne mogu da te sprečim“, izgovori mama na kraju. „Nemojte da mi

arčite nove čaršave.“ Diže se zatim s mukom sa kauča i krenu da skuplja
šoljice.

Šej se nasmeja, nimalo prijatno.
„Mir na planini Voltonovih“, izgovori pa gurnu kofer vrhom čizme.

„Taman za Božić.“

Keva ne da da se puši u kući. Šej, Džeki i ja smo svoju naviku morali
da upražnjavamo napolju; Kevin i Karmel su diskretno došli za nama.
Posedali smo po prednjim stepenicama, baš onako kao kad smo bili deca i
lizali sladoled na štapiću posle čaja i čekali da se desi nešto zanimljivo.
Potrajalo je malo dok sam shvatio da i dalje čekam na neku akciju - klince
s fudbalskom loptom, bračni par koji se dere, ženu koja žuri preko ulice da
razmeni rekla-kazala za kesice s čajem, bilo šta - a nje nije bilo. U broju 11
je dvoje dugokosih studenata kuvalo nešto i puštalo Kin, čak ne ni
preglasno, a u broju 7 je Sali Hern peglala i neko je gledao televiziju.
Očigledno je u poslednje vreme to bio vrhunac aktivnosti u Plejsu.

Sila privlačnosti povukla nas je pravo našim starim mestima: Šej i
Karmel na suprotnim krajevima najgornje stepenice, Kevin i ja ispod njih,
Džeki najniže, između nas. U te stepenice bili smo utisnuli svako svoj lični
žig dupetom.



„Iiisuse, vrućina, nikako da popusti“, reče Karmel. „Kao da uopšte nije
decembar, jelda? Skroz nekako naopako.“

„Globalno otopljenje“, reče Kevin. „Hoće neko da da pljugu?“
Džeki pruži svoju paklicu.
„Nemoj da se navlačiš. Gadna navika.“
„Samo u posebnim prilikama.“
Kresnuh upaljač i on se naže ka meni. U svetlu plamena mu senke

trepavica zaigraše niz obraze, pa je načas izgledao kao usnulo dete, rumeno
i nevino. Kevin me je obožavao u ono davno vreme; svuda me je pratio u
stopu. Zipiju Hernu sam raskrvavio nos zato što je Kevinu oteo gumene
bombone. Sad je Kevin mirisao na losion za brijanje.

„Sali“, rekoh pokazavši glavom ka njoj. „Koliko je dece na kraju
izrodila?“

Džeki poseže rukom preko ramena da preuzme cigarete od Kevina.
„Četrnaestoro. Ronđa me zaboli kad samo pomislim.“ Ja se zacerekah,

susretoh Kevinov pogled, pa i njemu izmamih kez.
Časak potom Karmel kaza, meni:
„Ja sad imam četvoro sopstvene. Darena i Luizu i Donu i Ešlija.“
„Pričala mi Džeki. Svaka čast. Na koga liče?“
„Luiza je na mene, Bog joj bio u pomoć. Daren je na tatu.“
„Dona je pljunuta Džeki“, kaza Kevin. „Ima zečje zube i sve ostalo.“
Džeki ga udari.
„Ti začepi.“
„Sigurno su sad već veliki“, rekoh ja.
„Eh, vala jesu, aha. Daren ove godine stiče završnu diplomu. Hoće da

upiše za inženjera na Univerzitetskom koledžu u Dablinu, baš ako te
zanima.“

Niko nije pitao za Holi. Možda sam potcenio Džeki; možda čak i zna da
drži jezik za zubima.

„Evo“, reče Karmel brljajući po tašni. Nađe mobilni, prčnu nešto po
njemu, pa mi ga pruži. „’Ćeš da ih vidiš?“

Pregledao sam fotografije. Četvoro obične, pegave dece; Trevor isti kao
i uvek, sem što je još više oćelavio; dvojne kuće s fasadama od kulira iz
sedamdesetih u zaboravio sam kojem onom beše depresivnom
pretpredgrađu. Karmel je bila tačno onakva kakva je uvek i sanjala da



postane. Tek malobrojni ikad dožive da to kažu. Svaka joj čast, iako sam
od njenog životnog sna dobijao želju da se prekoljem.

„Izgledaju mi kao sjajna dečurlija“, rekoh vraćajući joj telefon.
„Čestitam, Meli.“

Sićušan nagli udah, iznad mene.
„Meli. Bože... Otkad to nisam čula.“
Na tom svetlu su opet izgledali kao nekad. Izbrisalo im je bore i

prosede pramenove, umekšalo grubost Kevinove brade i zbrisalo šminku sa
Džeki, i na kraju smo bili samo nas petoro, sveži i oštrovidi i nemirni u
mraku, dok svako tka svoje snove. Da je Sali Hern pogledala kroz prozor,
videla bi nas: klince Makijevih kako sede na kućnim stepenicama. Na jedan
suludi tren radovao sam se što sam tu.

„Uf “, izusti Karmel meškoljeći se. Karmel je oduvek bila u ratu s
ćutnjama. „Ubi me zadnjica. Jesi li siguran da je tako bilo, Fransise, kao što
si rekao tamo unutra? Da je Rouzi nameravala da se vrati po kofer?“

Tiho šištanje nečeg što je možda bilo i smeh, kad je Šej izbacio dim
između zuba.

„Golo sranje. Zna on to jednako dobro kao ja.“
Karmel se pljesnu po kolenu.
„Ne izražavaj se!“ Šej se ne mače. „Šta to pričaš? Što bi bilo golo

sranje?“
On sleže ramenima.
„Nisam ja ni u šta siguran“, rekoh. „Ali jeste, mislim da su velike šanse

da je tamo u Engleskoj, živa i zdrava.“
Šej upita:
„Bez karte i ličnih dokumenata?“
„Imala je ušteđevine. Ako nije stigla da uzme svoju kartu, mogla je

kupiti novu. A i nije bio potreban izvod da bi se prešlo u Englesku, u ono
doba.“ Sve je to bilo sasvim tačno. Izvode smo bili poneli zato što su nam
mogli zatrebati za prijavu za socijalnu pomoć dok tražimo posao, i zato što
smo nameravali da se venčamo.

Džeki tiho upita:
„Jesam li dobro postupila što sam te pozvala, bez obzira? Ili je prosto

trebalo..
Vazduh se zateže kao žica.



„Nije trebalo da tura nos“, reče Šej.
„Ne“, kazah ja. „Bila si debelo u pravu sve vreme, curo. Instinkti su ti

kao dijamant, znaš li to?“
Džeki proteže noge i pregleda sebi štikle. Video sam joj samo potiljak.
„Možda“, reče.
Neko vreme smo sedeli i pušili. Miris slada i nagorelog ječma bio je

nestao. Ginis je tamo devedesetih sproveo nešto ekološki korektno, pa sada
Slobodne opštine mirišu na isparenja dizela, što je očigledan napredak.
Noćni leptiri su kružili u osmicama oko ulične svetiljke na kraju puta.
Neko je bio skinuo uže koje je nekada bilo vezano za njen vrh da bi se deca
ljuljala.

Nešto sam želeo da znam.
„Ćale mi deluje dobro“, rekoh.
Ćutnja. Kevin sleže ramenima.
„Leđa mu baš i nisu sjajno“, kaza Karmel. „Je li ti Džeki...?“
„Rekla mi je da tata ima problema. Ali bolje je nego što sam očekivao.“
Ona uzdahnu.
„Ima dobre i rđave dane, naravno. Danas mu je dobar dan, predivno je.

A u rđave dane...“
Šej je odbijao dimove; još je držao cigaretu između palca i kažiprsta

kao gangster iz starih filmova. Ravnodušno reče:
„U rđave dane moram da ga nosim u klonju.“
Upitah:
„Znaju li šta mu je?“
„Jok. Možda nešto što je zaradio na poslu, a možda... Ne mogu da

provale. Obrni-okreni, njemu je sve gore.“
„Je li prestao da pije?“
Šej upita:
„Kakve to veze ima s tobom?“
Ponovih:
„Je li tata prestao da pije?“
Karmel se mrdnu.
„Eh, dobro je on.“
Šej se nasmeja oštrim lavežom.
„Ponaša li se prema kevi kako treba?“



Šej odgovori:
„To se tebe ne tiče ni ovolišno.“
Ostalo troje prestadoše da dišu, gledajući hoćemo li se sad podžapati.

Kad sam imao dvanaest godina, Šej mi je rascopao glavu o te iste
stepenice; još imam ožiljak. Nedugo potom bio sam krupniji od njega. I on
ima ožiljke.

Okrenuh se, ne žureći, da ga pogledam.
„Ja te pitam kao čovek“, rekoh.
„A dvadeset godina nisi se pomučio da pitaš.“
„Pitao je mene“, tiho reče Džeki. „Milion puta.“
„I šta s tim? Ni ti više ne živiš ovde. Pojma nemaš isto ko i on.“
„Zato te i pitam sad. Ponaša li se prema kevi kako treba?“ Gledali smo

se kao da se takmičimo ko će prvi popustiti, u polumraku. Pripremao sam
se da hitro bacim cigaru.

„Ako kažem da se ne ponaša“, kaza Šej, „hoćeš li možda da ostaviš
svoju napirlitanu bećarsku gajbu i da se doseliš ovamo kako bi je gledao?“

„Na sprat ispod tebe? O, Šeju! Zar ti baš toliko nedostajem?“
 Neki prozor se naglo otvori, nad nama, i odozgo povika keva:
„Fransise! Kevine! Ulazite ili ne?“
„Sad ćemo!“, zaurlasmo svi u odgovor. Džeki se nasmeja tankim,

usplahirenim glasom: „Slušaj nas samo...“
Keva zalupi prozor. Sekund potom Šej se zavali i pljunu kroz ogradu.

Istog časa kad je odvojio oči od mene, svi se opustiše.
„Ja u svakom slučaju moram da pođem“, reče Karmel. „Ešli neće bez

mamice u krevet. Ne pristaje na Trevora, čudo mu napravi. Misli da je
zabavna.“

Kevin upita:
„Čime ideš kući?“
„Tu mi je kija, parkirana iza ugla. Moja kija“, objasni meni. „Trevor

vozi rendžrover.“
Trevor je oduvek bio naporan mali prdonja. Lepo je bilo čuti da je do

kraja ispunio očekivanja.
„Baš super“, rekoh.
„Da nas povezeš?“, upita Džeki. „Ja idem pravo s posla, a danas je Gav

bio na redu za kola.“



Karmel uvuče bradu i s neodobravanjem coknu.
„Zar neće da svrati po tebe?“
„Ma kakvi. Kola su dosad već kod kuće, a on u pabu sa ortacima.“
Karmel se diže pridržavajući se za ogradu i čedno povuče suknju

naniže.
„Onda ću te odbaciti do kuće. Kaži ti tom Gavinu: ako već namerava da

te pušta da radiš, makar može da ti kupi kola da možeš na posao. Šta se vi
ostali smejete?“

„Feminizam još umro nije“, rekoh ja.
„Nikad nikakve koristi nisam ni imala od te gnjavaže. Volim dobar čvrst

brusthalter. A ti, gospojice, prestani da se smeješ i kreći dok te nisam
ostavila ovde sa ovim dripcima.“

„Idem, čekaj...“ Džeki ćušnu cigarete natrag u tašnu, prebaci remen
preko ramena. „Navratiću sutra. Onda ćemo se videti, Fransise?“

„Nikad se ne zna kad će koga snaći sreća. Ako ne, onda ćemo se čuti.“
Pružila je ruku i uhvatila me za šaku, snažno je stegla.
„U svakom slučaju mi je drago što sam te zvala“, reče prkosnim,

poluprivatnim tihim tonom. „I drago mi je što si došao. Ti si dragulj, zaista.
Čuvaj se. Važi?“

„I ti budi dobra cura. Se vidijamo, Džeki.“
Upade Karmel, iščekujući:
„Fransise, hoćemo li...? Hoćeš li svraćati opet, ovaj? Sad kad...“
„Daj da sa ovim završimo“, kazah ja osmehujući joj se odozdo. „A onda

ćemo videti na čemu smo, može?“
Karmel pažljivo siđe niz stepenice, a nas trojica smo ih posmatrali kako

idu ka Plejsu dok je kuckanje Džekinih tankih potpetica odjekivalo između
kuća, a Karmel trupkala tik uz nju, upinjući se da održi korak. Džeki je
mnogo viša od Karmel, čak i dok ne dodaš frizuru i štikle, ali opet, i
Karmelin obim je sad nekoliko puta veći nego pre. Zbog tog nesklada su
izgledale kao kakav komični tandem iz crtaća, na putu u nove smešne
nevolje dok najzad ne uhvate nevaljalca i ne odnesu pobedu.

„Pouzdane su to žene“, tiho rekoh.
„Da“, kaza Kevin. „Jesu.“
Priključi se Šej:
„Ako želiš da im učiniš uslugu, nemoj više navraćati.“



Slutio sam da je verovatno u pravu, ali svejedno sam se napravio da ga
ne čujem. Keva ponovo izvede svoju prozorsku tačku:

„Fransise! Kevine! Ja moram da zaključam ova vrata. Možete da uđete
odmah ili da spavate tu gde ste sad.“

„Uđite“, reče Šej. „Dok nije razbudila čitavu ulicu.“
Kevin ustade, protežući se i pucketajući vratom.
„Ideš i ti?“
„Jok“, kaza Šej. „Ispušiću još jednu.“ Kad sam zatvorio ulazna vrata, on

je još sedeo na stepenicama, okrenut leđima, kresao upaljačem i posmatrao
plamen.

Keva je na kauč bila pobacala jorgan, dva jastuka i hrpu čaršava i otišla
da legne, kako bi naglasila šta misli o našem razvlačenju napolju. Ona i
ćale su se uselili u našu staru sobu; devojačka je pretvorena u kupatilo,
osamdesetih, sudeći po atraktivnim sanitarijama boje avokada. Dok se
Kevin tamo pljuskao, ja sam izašao na odmorište - keva ima sluh kao slepi
miš - i pozvao Oliviju.

Bilo je poodavno prošlo jedanaest.
„Spava“, reče Olivija. „I veoma je razočarana.“
„Znam. Samo sam hteo da ti kažem još jednom hvala, i još jednom

izvini. Jesam li ti baš skroz upropastio izlazak?“
„Jesi. A šta si zamišljao? Da će u Koteriji doneti dodatnu stolicu da bi

Holi mogla da se upusti s nama u raspravu o kandidatima za Bukerovu
nagradu uz lososa en croute?"

„Imam ovde sutra nešto da obavim, ali pokušaću da dođem po nju do
ručka. Možda ti i Dermot možete da izvedete neki preraspored.“

Ona uzdahnu.
„Šta se to tamo dešava? Je li sve u redu?“
„Još nisam siguran“, kazah. „Tek pokušavam da dokučim. Sutra bi

trebalo da budem ponešto pametniji.“
Ćutnja. Mislio sam da je Liv poludela što sam tako oprezan, ali ona tad

reče:
„A ti, Frenk? Jesi li ti dobro?“
Glas joj je bio omekšao. Od svega na svetu, te noći mi je baš samo

falilo da Olivija bude fina prema meni. Prominula mi je u talasićima kroz



kosti, kao voda, blaga i prevarna.
„Nikad bolje“, rekoh. „Moram da idem sad. Ljubi mi Holi ujutru. Zvaću

sutra.“
Kevin i ja smo razmestili kauč i ukrstili se noge u noge, pa smo mogli

da se osećamo kao dva okorela boema koja su se sručila u postelju posle
divlje noći, a ne kao dva klinca koja dele dušek. Ležali smo tako, pod
bledim šarama svetla što se probijalo kroz čipkane zavese, i slušali jedan
drugoga kaklco dišemo. U uglu je avetinjskim crvenim sjajem svetlela
kevina statua Svetog srca. Zamislio sam izraz Olivijinog lica kad bi kojim
slučajem videla tu statuu.

„Radujem se što smo se videli“, tiho izgovori Kevin posle nekog
vremena. „Znaš to?“

Lice mu je počivalo u senci; videle su se samo njegove šake na jorganu,
jednim palcem je odsutno trljao zglob drugog prsta.

„I ja se radujem što sam video tebe“, rekoh. „Lepo izgledaš. Ne mogu
da poverujem da si krupniji od mene.“

Prigušen smeh.
„Svejedno ne bih voleo da zapodenem s tobom kavgu.“
Nasmejah se i ja.
„U pravu si skroz. U poslednje vreme sam stručnjak za obračun golim

rukama.“
„Ozbiljno?“
„Ma jok. Stručnjak sam za papirologiju i za izvrdavanje nevolja.“
Kevin se prevrte na bok kako bi mogao da me vidi, i zavuče ruku pod

glavu.
„Smem nešto da te pitam? Zašto Čuvari?“
Upravo su policajci poput mene razlog što nijedan ne dobija posao tamo

gde se rodio. Ako ćemo tehnički, svako s kim sam rastao verovatno je bio
sitan prestupnik, zbog ovoga ili onoga, ne zato što je zao, već zato što su
tako ljudi preživljavali. Pola Plejsa je živelo od socijalne pomoći i svako je
nekad radio na crno, naročito kad krene da se bliži početak školske godine,
a deci valja kupiti knjige i uniforme. Kad su jedne zime Kevin i Džeki
zaradili bronhitis, Karmel je kući donela meso iz Danove prodavnice gde je
radila, da malo ojačaju; niko je nikad nije upitao od kojih ga je para kupila.
Sa sedam godina već sam znao da doteram gasometar kako bi keva mogla



da spremi večeru. Prosečan savetnik za izbor profesije ne bi me označio
kao perspektivnog policijskog inspektora.

„Zvučalo je uzbudljivo“, rekoh. „Nema kud prostije. Šansa za akciju i
još da te zato plaćaju, ko ne bi voleo?“

„Pa je li tako? Uzbudljivo?“
„Ponekad.“
Kevin me je posmatrao i čekao.
„Ćale je odlepio“, najzad reče. „Kad nam je Džeki rekla.“
Ćale je počeo kao majstor za malteraciju, ali dok smo se mi izrađali, on

je već puno radno vreme radio kao alkoholičar, sa sporednim povremenim
bavljenjem stvarima koje ispadnu kamionima iz prikolica. Mislim da bi više
voleo da sam postao muška prostitutka.

„ Aha, ovaj“, kazah. „To je baš šlag na tortu. Nego, ti meni nešto kaži.
Šta je bilo sutradan po mom odlasku?“

Kevin se izvrte na leđa i prekrsti ruke iza glave.
„Nikad nisi pitao Džeki?“
„Džeki je imala devet godina. Nije sigurna šta pamti, a šta je dodala u

mašti. Priča da je gospođu Dejli odveo doktor u belom mantilu, sve tako
nešto.“

„Nije bilo nikakvih doktora“, reče Kevin. „Bar ih ja nisam video.“
Zurio je u tavanicu. Na svetlosti ulične lampe oči su mu blistale kao

tamna voda.
„Pamtim Rouzi“, reče. „Znam da sam bio klinja, ali... Mislim, stvarno je

snažno pamtim, znaš? Onu kosu i smeh, i onaj njen hod... Bila je predivna
Rouzi.“

Kazah:
„Jeste takva bila.“ U to vreme Dablin je bio sav smeđ i siv i prljavobeo,

a Rouzi je na sebi imala bar tuce jarkih boja: eksplozija bakarnih kovrdža
do samog pasa, oči poput krhotina zelenog stakla kad ih prineseš svetlu,
crvena usta, bela put, zlatne pegice. Pola Slobodnih opština je obožavalo
Rouzi Dejli, a još božanstvenija je bila zato što nju za to nije ni bilo briga;
ni zbog čega nikad nije umislila da je nešto posebno. Imala je obline da ti
pamet stane, a šetala ih je nehajno kao što je šetala i svoje iskrpljene
farmerke.

Da vam pokažem Rouzi, u ono vreme kad su redovnice ubeđivale



dvostruko ružnije devojke da su im tela na razmeđi dubrišta i riznice, i da
su dečaci pogani mali lopovi. Jedne letnje večeri kad nam je bilo
dvanaestak godina, pre nego što smo uopšte i skopčali da smo zaljubljeni
jedno u drugo, igrali smo se, nas dvoje, igre „a da vidiš šta ja imam“. Nešto
najbliže goloj ženi što sam dotad video bio je crnobeli dekolte, a tad je
Rouzi bacila odeću u ugao kao da joj prosto smeta, i obrnula se u mutnom
svetlu broja 16, s dlanovima naviše, zračna, nasmejana, bliska da sam je
gotovo mogao dodirnuti. Na tu pomisao i sad me nešto preseče. Bio sam
premlad da znam čak i šta bih hteo s njom; jednostavno nisam znao ništa na
ovome svetu, pa ni to da od nje divnija ne bi bila ni Mona Liza, sve i kad bi
prošla Velikim kanjonom noseći u jednoj ruci Sveti gral, a u drugoj dobitni
listić lotoa.

Kevin tiho reče, tavanici:
„Čak nismo ni pomislili da se nešto desilo, isprva. Šej i ja smo primetili

da nisi tu kad smo ustali - mislim, očigledno - ali smo prosto pomislili da si
nekud izašao. Ali onda smo seli da doručkujemo i upala je gospođa Dejli
grmeći i tebe tražeći. Kad smo rekli da nisi tu, samo što je nije trefio infarkt
- Rouzine stvari bile su nestale i gospođa Dejli je vrištala da si pobegao s
njom ili je kidnapovao. Ne znam više ni šta je sve pričala. Ćale je počeo da
grmi na nju, a keva se upinjala da oboje ućutka dok komšije nisu čule...“

„Unapred promašen pokušaj, ali dobro“, rekoh. Ludilo gospođe Dejli je
drugačije od kevinog, ali je u najmanju ruku jednako bučno.

„Aha, znam, ovaj. A čulo se i kako još neko urla od preko puta, pa smo
ja i Džeki izvirili. Gospodin Dejli je bacao preostale Rouzine stvari kroz
prozor i čitava ulica već je izlazila da vidi šta se to zbiva... Moram ti
iskreno reći, meni je bilo urnebesno smešno.“

Cerio se. Ne uzdržah se, već se i sam iscerih.
„Dobre bih pare dao da sam to mogao gledati.“
„O, aha. Samo što nisu oči povadile. Gospođa Dejli je za tebe rekla da

si mali ološ, pa je keva onda rekla da je Rouzi mala drolja, kakva majka,
takva ćerka. Gospođa Dejli je htela iz kože da iskoči.“

„Znaš šta, ja bih se pre kladio na kevu. Prednost u težini.“
„Nemoj da te čuje.“
Smejali smo se prigušeno u tami, kao dva derana.
„Gospođa Dejli je bila naoružana, međutim“, reče Kevin. „Oni nokti...“



„Jebo te, zaboravio sam. Ima li ih i sad?“
„Još su joj duži. Ona ti je živa - kako se ono zove?“
„Grabulja?“
„Ne! Ono što imaju nindže. Zvezda-šuriken.“
„I ko je pobedio?“
„Keva, manje-više. Izgurala je gospođu Dejli ispred vrata i zalupila ih.

Gospođa Dejli je urlala i šutirala vrata i sve redom, ali na kraju je odustala.
Otišla je i podžapala se s gospodinom Dejlijem zbog Rouzinih stvari
umesto toga. Narod je maltene krenuo da prodaje ulaznice za predstavu.
Bili su bolji od Dalasa“ U našoj staroj sobi, ćaleta spopade napad kašlja
od kojeg mu krevet začangrlja o zid. Ukočismo se i oslušnusmo. Vazduh mu
se povrati u otegnutim zvižducima.

„U svakom slučaju“, reče Kevin tiše. „Otprilike se tu i završilo. Neke
dve nedelje bila je to glavna tema ogovaranja, a onda su uglavnom svi
zaboravili. Keva i gospođa Dejli nekoliko godina nisu razgovarale - ćale i
gospodin Dejli ionako nikad nisu ni razgovarali, pa tu i nije bilo neke
promene. Keva je pravila scene za svaki Božić za koji nisi poslao čestitku,
ali...“

Ali bile su osamdesete i emigracija je spadala među tri glavne staze
karijere, uz tatinu firmu i socijalnu pomoć. Keva je morala očekivati da bar
jedno od nas završi s kartom u jednom smeru.

„Nije pomislila da ležim mrtav u nekom jarku?“
Kevin frknu.
„Jok. Ako se nekom nešto desi, rekla je, to neće biti naš Fransis. Nizmo

zvali policiju niti prijavili tvoj nestanak, ali to ne znači... Ne znači da nas
nije bilo briga, ovaj. Samo smo pretpostavljali...“ Dušek se mrdnu kad je
slegao ramenima. „Da smo Rouzi i ja zajedno pobegli.“

„Aha. Mislim, svi su znali da ste vas dvoje zatreskani jedno u drugo, je
l’ tako? I svi su znali šta gospodin Dejli o tome misli. Pa zašto onda da ne,
razumeš šta hoću da kažem?“

„Aha“, rekoh. „Zašto da ne.“
„A još je tu bila i poruka. Mislim da je upravo tad gospođi Dejli i

prekipelo: neko se muvao po broju šesnaest i našao tu poruku. Od Rouzi,
ovaj. Ne znam je li ti Džeki pričala...“

„Čitao sam je“, rekoh.



Kevinova glava obrte se ka meni.
„Jel’? Video si je?“
„Aha.“
Čekao je; ja nisam dalje razjašnjavao.
„A kad...? Misliš, pre nego što ju je tamo ostavila? Pokazala ti je?“
„Posle. Kasnije te noći.“
„Dakle - kako? Tebi ju je ostavila? Ne svojima?“
„Tako sam i ja pomislio. Trebalo je da se nađemo te noći, ona se nije

pojavila, ja sam našao poruku. Računao sam da mora biti za mene.“5

Kad sam konačno zaključio da je to htela da kaže, da neće doći zato što
je već otišla, zabacio sam ranac i pošao. Ponedeljak jutro, bliži se zora;
grad je bio mrazan i pust, samo ja i čistač ulica, i nekoliko umornih radnika
noćne smene što idu kući u lednom polusvetlu. Sat Trinitija je saopštavao
da prvi trajekt upravo kreće iz Dan Lirija.

Završio sam u nekoj kućerini s polulegalnim stanarima, u blizini Bagot
strita, gde je stanovao čopor smrdljivih rokera s nekim vrljavim klipanom
po imenu Kit Mun i impresivnim količinama hašiša. Donekle sam ih znao sa
svirki; svaki je mislio da me je neki drugi od njih pozvao da ostanem neko
vreme tu. Jedan je imao nesmrdljivu sestru koja je živela u stanu u Raneli i
puštala je druge da se posluže njenom adresom radi dobijanja socijalne
pomoći ako joj se dopadnu, a ispostavilo se da sam joj se ja dopao baš
mnogo. U vreme kad sam njenu adresu upisao u prijavu na policijski
koledž, to je takoreći i bila moja adresa. Laknulo mi je kad su me primili pa
sam morao u Templmor na obuku. Bila je već krenula da diže buku oko
venčanja.

Ta gadura Rouzi, vidite i sami; ja sam verovao svakoj njenoj reči. Rouzi
se nikad nije igrala igara; prosto bi tresnula što na um, to na drum, čak i ako
boli. Upravo je to i bilo među razlozima što sam je voleo. Nakon čitavog
života provedenog s porodicom kao što je moja, neko ko se nije bavio
intrigama postao je nešto najintrigantnije na svetu. I zato, kad je rekla
Kunem se da ću se jednog dana vratiti, ja sam joj verovao dvadeset dve
godine. Za to vreme sam spavao sa sestrom smrdljivog rokera, za to vreme
sam spavao sa uobraženim, lepim, privremenim devojkama koje su
zasluživale nekog boljeg, za to vreme sam bio oženjen Olivijom i pravio se
da mi je mesto u Dolkiju, a čekao Rouzi Dejli da stupi na svaka vrata.



„A sad?“, upita Kevin. „Posle ovog danas. Šta sad pretpostavljaš?“
„Nemoj mene pitati“, rekoh. „U ovom trenutku, najiskrenije, predstave

nemam šta se to zbivalo u Rouzinoj glavi.“
On tiho kaza:
„Šej misli da je mrtva, znaš. Isto i Džeki.“
„Aha“, rekoh. „Očigledno misle tako.“
Ču se kako Kevin udiše, kao da skuplja hrabrost da nešto kaže. Časak

potom izduva vazduh.
Upitah:
„Šta je?“
On odmahnu glavom.
„Šta je bilo, Keve?“
„Ništa.“
Čekao sam.
„Samo... Uh, ma ne znam.“ Pomerio se nespokojno na krevetu. „Šej je

teško doživeo tvoj odlazak.“
„Šta, zato što smo bili tako prisni drugari?“
„Znam da ste se stalno gložili. Ali u dubini... Mislim, i dalje ste braća,

znaš?“
To nije bilo samo očigledno baljezganje - u svojoj najranijoj uspomeni

ja se budim dok Šej pokušava da mi proburazi olovkom bubnu opnu - već i
očigledno baljezganje kojim je Kevin pokušao da mi skrene pažnju s nečeg
drugog što je hteo da kaže. Umalo nisam navalio da ispitujem; i sad se
pitam šta bi bilo da sam to uradio. No pre nego što sam dotle stigao, vrata
hodnika škljocnula su zatvorivši se i začuo se tih, promišljen zvuk: ulazio je
Šej.

Kevin i ja smo mirno ležali i osluškivali. Tihi koraci, zastaju načas
ispred vrata, potom produžuju ka sledećem nizu stepenica; škljocaj drugih
vrata; podne daske zaškripale su nad nama.

Rekoh:
„Keve?“
Kevin se pravio da spava. Posle nekog vremena usta mu se rastvoriše i

on stade sitno da pućka.
Dosta je vremena prošlo dok Šej nije prestao da se tiho kreće po svom

stanu. Kad je kuća utihla, sačekao sam petnaest minuta, oprezno seo - Isus



mi je, sijajući u uglu, uputio pogled koji je govorio da zna on takve kao što
sam ja - i pogledao kroz prozor. Bila je počela kiša. Sva svetla Fejtful
plejsa bila su pogašena sem jednog, a ono je bacalo mokre žute trake po
kaldrmi, odnekud iznad moje glave.



3.
Ja imam kamilji pristup snu: nakupim zalihe kad god mi se ukaže

prilika, ali onda dugo mogu bez njega ako treba nešto drugo da se radi. Tu
noć sam proveo zureći u tamnu gromadu kofera pod prozorom, osluškujući
ćaleta kako hrče i dovodeći misli u red., spreman za sutrašnji dan.

Mogućnosti su se upetljavale kao špageti, ali dve su štrčale. Jedna je
bila ona koju sam servirao mojima, sitna varijacija na istu staru temu. Rouzi
je odlučila da putuje solo, zato je kofer spremila ranije, da bi brzo zbrisala i
umanjila šanse da je uvrebaju njeni ili ja; potom se vratila da ga uzme i
ostavila poruku, ali je morala da prođe kroz stražnje vrtove jer sam ja
motrio na put. Tegljenje kofera preko zidova bilo bi previše bučno, pa ga je
ostavila tamo gde ga je i sakrila i otisnula se - to je ono šuškanje i tupkanje
koje sam čuo kako se kreće kroz dvorišta - u svoj blistavi novi život.

Umalo da upali. Objašnjavalo je sve sem jednoga: karata za trajekt.
Čak i da je planirala da ne ode trajektom u zoru, već da se negde pritaji na
dan ili dva, za slučaj da se ja pojavim u luci potpuno u stilu Stenlija
Kovalskog, Rouzi je morala pokušati nešto da uradi sa svojom kartom: da
je zameni, da je proda. One su nas oboje koštale gotovo po čitavu nedeljnu
zaradu. Nije bilo šanse da ih ostavi da trunu tamo iza kamina, sem u slučaju
da nije imala drugog izbora.

Druga glavna mogućnost bila je ona koju su zastupali Šej i Džeki,
svako sa svojim različitim stepenom šarma. Neko je presreo Rouzi, ili na
njenom putu u Teoriju jedan, ili na putu meni u susret.

S Teorijom jedan imao sam mirovni sporazum. Više od pola života ona
je sebi kopala udoban kutak u mojoj glavi, poput metka koji se zario
preduboko da bi se mogao iščupati; nisam joj osećao oštre ivice, uglavnom,
bar dok je ne dodirujem. Teorija dva mi je razvalila dušu.

Bila je subota veče, samo malo više od jednog dana pre Nultog sata,
kad sam poslednji put video Rouzi Dejli. Bio sam pošao na posao. Imao



sam ortaka Vigija, koji je bio noćni čuvar na parkingu, a on je pa imao
ortaka Stevu, koji je bio izbacivač u noćnom klubu; kad je Stevo želeo
slobodno veče, na njegov posao uskakao je Vigi, a ja na Vigijevo mesto, svi
smo dobijali keš, i svi se razilazili srećni.

Rouzi je stajala naslonjena na ogradicu broja 4 sa Imeldom Tirni i
Mendi Kalen, u opojnom raskikotanom vodoskoku cvetnih mirisa, duge
kose i svetlucavog sjaja za usne, čekajući Džuli Nolan da siđe. Veče je bilo
hladno, vazduh se mutio od magle; Rouzi je bila uvukla šake u rukave i
hukala je u njih, Imelda je cupkala da se ugreje. Troje sitne dece ljuljalo se
o stubu svetiljke na vrhu puta, s Džulinog prozora je treštala „Tainted
Love" a vazduh je bio pun onog subotnjeg naboja, s penušanjem i mošusom
nalik prevrelom jabukovcu, koji nas je udarao na muke Tantalove.

„Eno Fransisa Makija“, rekla je Mendi šatro sama za sebe, podgurkujući
ove ostale dve.

„Vidite mu kosu. Misli da je pravi lepotan, jelda?“
„Šta ima, cure“, rekao sam ja klibereći se.
Mendi je bila sitna i crnomanjasta, s nabušenim šiškama i sva u

kamenovanom teksasu. Pravila se kao da me nema.
„Da je sladoled, sam bi sebe lizao dok ne umre“, obratila se ostalima.
„Ja bih radije da me neko drugi tako liže“, kazao sam ja mrdnuvši

obrvama. Sve tri ciknuše.
„Hodi, Frenki“, doviknula je Imelda tapkajući se po mini-valu. „Mendi

bi da zna...“
Mendi je vrisnula i stuštila se da poklopi dlanom Imeldina usta. Imelda

ju je izvrdala. „Mendi je rekla da te pitam...“
„Umukni, ti!“
Rouzi se smejala, Imelda je uhvatila Mendi za šake i držala ih dalje od

sebe.
„Rekla je da te pitam da li tvoj brat voli da ide u bioskop, ali da ne

gleda film.“
I ona i Rouzi stale su da se cepaju od smeha. Mendi je sakrila šakama

lice.
„Imelda, stoko! Umreću od stida!“
„I treba da umreš“, kazao sam ja. „Decokradico! Samo što je počeo da

se brije, znaš li to?“



Rouzi se bila presamitila.
„Nije valjda njega! Nije valjda Kevina!“
„Misli na Šeja!“, prodahtala je Imelda. „Da li bi Šej voleo da ide...“

Toliko se smejala da nije mogla da dovrši. Mendi je pisnula i opet
zagnjurila lice u šake.

„Sumnjam“, rekoh, žalostivo vrteći glavom. Muški Makiji nikad nisu
imali muke s damama, ali Šej je bio posebna klasa. U vreme kad sam bio
dorastao za akciju, uzimao sam zdravo za gotovo, na osnovu posmatranja
Šeja, da samo treba da poželiš neku devojku pa da ti dotrči. Rouzi je
jednom rekla da dok Šej pogleda devojku, njoj se već brus sam otkopčava.
„Ja mislim da našeg Šeja možda više zanimaju momci, razumeš šta hoću da
kažem?“

Sve tri su opet ciknule. Mili bože, kako ja volim bandice devojaka kad
tako izađu, u duginim bojama i savršene kao umotani pokloni; samo ti dođe
da ih opipaš i vidiš da li je koja od njih za tebe. Od sigurnog saznanja da je
najlepša među njima skroz-naskroz moja osećao sam se kao Stiv Mekvin,
kao da imam motocikl pa mogu baciti Rouzi iza sebe i poterati pravo preko
krovova. Mendi je doviknula:

„Reći ću Šeju šta si kazao!“ Rouzi mi je susrela oči, u sićušnom,
potajnom pogledu: dok Mendi Šeju išta bude rekla, nas dvoje će od njih
deliti čitavo more.

„Samo izvoli“, kazao sam. „Jedino nemoj da pričaš mojoj kevi. Njoj
ćemo to morati da saopštimo postupno.“

„Mendi će ga preobratiti, jelda, Mendi?“
„Kunem ti se, Melda..."
Na to su se otvorila vrata broja 3 i izašao je gospodin Dejli. Povukao je

pantalone naviše, prekrstio ruke, pa se naslonio na dovratak.
Kazao sam:
„Dobro veče, gospodine Dejli.“ On se pravio da me ne čuje.
Mendi i Imelda su ispravile leđa i pogledale u Rouzi ispod oka. Rouzi

je rekla:
„Čekamo Džuli.“
„Divno“, rekao je gospodin Dejli. „Čekaću i ja s vama onda.“ Izvadio je

iz džepa košulje zgnječenu cigaretu i uzeo da je brižljivo gladi vraćajući joj
oblik. Mendi je skinula čupkicu sa džempera i stala da je zagleda, Imelda je



povukla suknju da je ispravi.
Te večeri mi je čak i gospodin Dejli izazivao radost, i ne samo zbog

pomisli na to kakvo će mu biti lice kad ustane u ponedeljak ujutru. Rekao
sam:

„Večeras ste se veoma lepo obukli, gospodine Dejli. Da nećete i vi u
diskać?“

Zaigrao mu je mišić vilice, ali i dalje je posmatrao devojke.
„’Bem ti Hitlera“, izgovorila je Rouzi u po glasa, gurajući ruke u

džepove teksas-jakne.
Imelda je tad rekla:
„Idemo da vidimo što nema Džuli, važi?“ Rouzi je slegla ramenima.

„Može i tako.“
„Ćao, Frenki“, kazala je Mendi i uputila mi drzak osmeh s jamicama.

„Pozdravi Šeja od mene, dakle.“
Kad se Rouzi okrenula da pođe, jedan kapak joj se spustio i usta su joj

se napućila, tek jedva primetno: mig i poljubac. A onda je ustrčala uz
stepenice broja 4 i iščezla u mračnom hodniku, iščezla iz mog života.

Stotine noći proveo sam ležeći budan u vreći za spavanje, okružen
smrdljivim rokerima i Kitom Munom, i pretresajući tih poslednjih pet
minuta u sitna crevca ne bih li našao nekakav znak. Mislio sam da ću sići s
uma: moralo je tu biti nečeg, moralo je, ali ja bih se u svakog sveca u
kalendaru zakleo da mi ništa nije promaklo. I sasvim iznebuha sad je
delovalo da ipak nisam ja tu bio lud, da možda ipak nisam bio
najlakoverniji konj na svetu; možda sam, prosto-naprosto, bio potpuno u
pravu. Između ta dva vrlo je tanka bila linija.

Ničega nije bilo u onoj poruci, ni slovca, što je govorilo da je
namenjena meni. A ja sam je progutao kao som; uostalom, ja sam bio taj
koji je nasamaren. Ali naš prvobitni plan značio je da ćemo mnoge druge
nasamariti, te noći. Poruka je mogla biti upućena njenoj porodici, njenim
drugaricama, čitavom Fejtful plejsu.

U našoj staroj sobi ćale je proizveo zvuk kao vodeni bivo kog dave;
Kevin je promrmljao nešto u snu i obrnuo se, zamahnuvši rukom i
pljesnuvši me po gležnjevima. Kiša je postala ravnomerna i jaka, nije
stajala.

Kao što rekoh, trudim se iz petnih žila da uvek grabim korak ispred



niskog udarca. U najmanju ruku do kraja tog vikenda moraću da raščistim
pretpostavku da Rouzi iz Plejsa nije nikada ni otišla živa.

Ujutru, čim budem ubedio Dejlijeve da žele da ostave kofer u mojim
spretnim rukama i da ne žele da zovu Čuvare, moraću da popričam sa
Imeldom, Mendi i Džuli.

Keva je ustala oko sedam; čuo sam opruge kako škripe, kroz šum kiše,
dok se dizala. Na putu u kuhinju zastala je na vratima sobe do ulice na dug
minut, posmatrajući odozgo mene i Kevina i ko zna šta razmišljajući. Ja
sam žmurio. Najzad je frknula, sitno i suvo, i produžila.

Doručak je bio ubistvo: jaja, pržena slanina, kobasice, krvavice, prženi
hleb, prženi paradajz. Očigledno je predstavljao nekakvu izjavu, ali nisam
mogao da proniknem da li je to Gledaj, sjajno je nama i bez tebe ili Još
rmbačim kao rob za tebe iako to ne zaslužuješ, a možda i Izravnaćemo se
tek kad ti sve ovo bude izazvalo infarkt. Niko nije pominjao kofer;
očigledno smo glumili srećni porodični doručak, što je meni i odgovaralo.
Kevin je listio sve što mu se nađe na dohvatu i dobacivao mi kradomične
poglede preko stola, kao dete koje proverava neznanca; ćale je jeo ćutke,
ako se ne računa povremeno brektanje kad poželi da mu se dopuni čaša. Ja
sam jednim okom motrio na prozor i bacio se na obrađivanje keve.

Direktna pitanja samo bi mi navalila krivicu: Iz vedra neba ti bi da znaš
šta je s Nolanima, a briga te je bilo šta je s nama za ove dvadeset dve
godine, isperite kosu pa ponovite proces. Način da se prodre u kevinu
banku podataka jeste put neodobravanja. Primetio sam bio, prethodne
večeri, da je broj 5 okrečen u naročito ljupku nijansu bebeće ružičaste koja
je sigurno morala izazvati bar jedno dva napada histerije. „Broj pet su lepo
sredili, rekoh kako bih joj dao osnove za suprotnu tvrdnju.

Kevin mi uputi prepadnut pogled u stilu „jesi li ti mentol."
„Izgleda kao da se teletabi ispovraćao po njoj“, reče usta punih prženog

hleba.
Kevine usne iščezoše. „Japiji", reče kao da je to neka bolest. „Rade u

tehnologiji informacija, njih dvoje, šta god im to značilo. Da mi ne
poveruješ: ovde su na razmeni stučnjaka. Jesi li čuo nekad za tako nešto?
Ta mlada je iz Rusije ili iz neke tamo njihove zemlje, ozbiljno; do kraja
života da li ću naučiti da joj izgovorim ime. Dete im ima svega godinu



dana, bog ga čuvao, a mamu i tatu viđa od vikenda do vikenda. Ne znam
što su ga uopšte i pravili.“

Ispuštao sam preneražene zvuke tačno na potrebnim mestima.
„A kuda su otišli Haliji, i gospođa Maligan?“
„Haliji su se odselili u Talat kad je gazda prodao kuću. Ja sam vas

petoro odgajila ovde u ovom stanu i nikad mi nije trebala nikakva razmena
za to. U život se kladim da je ova tražila epiduralnu kad se porađala.“ Keva
pljesnu još jedno jaje u tiganj.

Ćale diže pogled sa kobasica.
„Šta ti zamišljaš, koja je sad godina?“, upita me. „Gospođa Maligan je

umrla pre petnaest godina. Imala je osamdeset devet godina, ’bem ti.“
Ovo je odvuklo kevu sa epiduralki i japija; keva obožava smrti.
„Nego, pogodi ko je još umro.“ Kevin zakoluta očima.
„Ko?“, poslušno upitah.
„Gospodin Nolan. U životu dana nije bolovao, i samo pade mrtav usred

mise, tek što se pričestio. Snažan srčani udar. Šta na to kažeš?“
Zgodna stvar, gospodin Nolan: eto mi tačke prodora.
„Pa to je strašno“, rekoh. „Pokoj mu duši. Družio sam se sa Džuli

Nolan, u ono vreme. Šta je s njom bilo?“
„Slajgo“, izusti keva s turobnim uživanjem, kao da je posredi Sibir.

Zatim sastruga svoj mučenički deo prženog jajeta na tanjir i pridruži nam se
za stolom. Počinjala je da se gega usled slabosti kuka. „Kad se preselila
fabrika. Došla je na sahranu; sad ima lice ko slonovsko dupe, od
kvarcovanja. Gde ti sad ideš na misu, Fransise?“

Ćale frknu.
„Na razna mesta“, rekoh. „A Mendi Kalen, je li ona još ovde negde?

Ona mala crnka, što je bila zaljubljena u Šeja?“
„U Šeja su sve bile zaljubljene“, kaza Kevin cereći se. „Kad sam stasao,

celokupnu sam praksu prošao na devojkama koje nisu uspele da se
dokopaju Šeja.“

Oglasi se ćale:
„Kurvari ste vi, svi vi.“ Mislim da je time hteo da nas pohvali.
„A vidi ga sad na šta liči“, reče keva. „Mendi se udala za jednog divnog

momka iz Nju strita, sad je Mendi Brofi; imaju dvoje dečice i kola. Mogao
je biti na njegovom mestu i naš Šej da ga nije mrzelo da mrdne dupetom. A



ti, mladiću“ - tu uperi viljušku u Kevina - „i ti ćeš završiti isto kao on ako
se ne budeš čuvao.“

Kevin se usredsredi na svoj tanjir.
„Meni je super.“
„Moraćeš ti da se skrasiš kad-tad. Ne možeš biti srećan doveka. Koliko

ti je sad godina?“
Pomalo me je uznemirilo što sam se našao izostavljen iz ove poslednje

paljbe; ne u smislu da sam se osetio zapostavljenim, već sam se opet
zapitao nije li Džeki pustila jezičinu. Upitah:

„A da li Mendi još živi u blizini? Valjalo bi da svratim do nje dok sam
tu.“

„Još je u broju devet“, odmah ispali keva.
„Gospodin i gospođa Kalen su na najnižem spratu, Mendi i njena

porodica na gornja dva. Tako može da gleda tatu i mamu. Divna je to cura,
naša Mendi. Mamu vodi na pregled na klinici svake srede, zbog kostiju, i
petkom zbog...“

Isprva sam začuo samo tih rascep u ravnomernom ritmu kiše, malo dalje
od nas u Plejsu. Prestao sam da slušam kevu. Koraci koji pljuskaju sve
bliže, više od jednog para nogu; glasovi. Spustio sam nož i viljušku i
zaputio se ka prozoru, hitro („Fransise Maki, šta ti je, pobogu i zaboga, sad
naspelo?“), i posle tolikog prominulog vremena Nora Dejli je i dalje hodala
istovetno kao njena sestra.

Rekoh:
„Treba mi džak za đubre.“
„Nisi pojeo to što sam ti spremila“, prasnu keva pokazujući nožem na

moj tanjir. „Sedaj da to dovršiš.“
„Poješću posle. Gde držiš džakove za đubre?“
Keva je bila uvukla sve podvoljke, spremna za boj.
„Ne znam kako ti sad živiš, ali pod mojim krovom neće se bacati

valjano jelo. Pojedi to pa možeš opet da me pitaš.“
„Kevo, nemam vremena za to. Ono su Dejliji.“ Izvukao sam fioku gde

su nekada stajali džakovi za đubre: bila je puna presavijenih heklanih
đavobigaznaočega.

„Zatvori tu fioku! Ponašaš se kao da ovde živiš..
Kevin, pametan momak, držao je glavu oborenu.



„A otkud tebi da bi Dejliji voleli da vide tvoju ružnu ćupu?“, hteo je da
zna ćale. „Verovatno misle da si za sve ti kriv.“

„... ušeta mi se tu kao lord Balega... “
„Verovatno“, priznadoh cimajući nove fioke, „ali svejedno ću im

pokazati taj kofer, a ne želim da pokisne. Gde je, u pičku materinu...“
Uspeo sam da nađem samo industrijske količine politure za nameštaj.

„Ne psuj! Misliš da si suviše fin za prženiju...“
Ćale reče:
„Sačekaj da uzmem cipele, pa idem i ja s tobom. Voleo bih da vidim

Metu Dejliju lice.“
I Olivija je još htela da upoznam Holi sa ovim ovde?
„Neka, hvala“, rekoh.
„Šta ti kod svoje kuće doručkuješ? Kavijar?“
„Frenk“, reče Kevin, pošto je dosegao granicu. „Ispod sudopere.“
Otvorio sam ormarić i, Hristu bogu hvala, tamo je bio Sveti gral: rolna

džakova za đubre. Otcepih jedan i pođoh u sobu do ulice. Usput upitah
Kevina:

„Hoćeš ti sa mnom u pohod?“ Ćale je bio u pravu, Dejliji se po svoj
prilici neće pokazati kao moji obožavatelji, ali ako se nešto nije promenilo,
Kevina niko ne mrzi.

Kevin pogura stolicu unatag.
„Fala kurcu“, reče.
U sobi do ulice navukao sam džak preko kofera, što sam nežnije mogao.
„Isuse“, rekoh. Keva je i dalje terala („Kevine Vinsente Maki! Vuci

guzicu ovamo iz ovih stopa i...“).
„Još je veća ludnica nego što pamtim.“
Kevin sleže ramenima i navuče jaknu.
„Smiriće se oni čim mi odemo.“
„Da li sam ja rekla da smete da ustanete od stola? Fransise! Kevine!

Slušate li vi mene?“
„Umukni, jebô te", obrati se ćale kevi. „Pokušavam da jedem.“
Nije povisio glas, bar ne još, ali od njegovog zvuka već su mi se stisle

vilice, a videh da su i Kevinove oči načas zažmurile.
„Idemo odavde“, kazah. „Hoću da ulovim Noru pre nego što nam

zbriše.“



Poneo sam kofer niz stepenice, održavajući ga u ravnoteži na
podlakticama, ovlašno, pokušavajući da budem nežan prema dokaznom
materijalu. Kevin mi je pridržao vrata. Ulica je bila pusta; Dejliji su bili
iščezli u broju 3. Vetar grunu tutnjeći putem i udari me u grudi, kao
ogromna šaka koja me čika da produžim.

Otkad me sećanje služi, moji roditelji i Dejlijevi mrzeli su se kao psi, iz
široke palete razloga zbog kojih bi svakom neupućenom pukao krvni sud u
glavi dok pokušava da ih shvati. U ono vreme kad smo Rouzi i ja počeli da
se zabavljamo, pomalo sam se i raspitao, nastojeći da dokučim zašto
gospodin Dejli proključa već od same pomisli na našu vezu, ali prilično
sam uveren da sam samo površno zagrebao. Jednim delom je to bilo i zato
što su muški Dejliji radili u Ginisu, zbog čega su bili za klasu iznad nas
ostalih: pristojan posao, lepa zarada, prilika za društveni uspon. Rouzin ćale
je išao u večernju školu, pričao kako krči sebi put kojim će se izdignuti
iznad proizvodne linije - od Džeki sam znao da je odnedavno dobio kao
nekakav nadzornički posao i da su otkupili broj 3 od gazde. Moji roditelji
nisu voleli ljude sa Idejama; Dejlijevi pak nisu voleli nezaposlene
alkoholičare-propalice. Ako je verovati mojoj kevi, tu je učestvovao i
element ljubomore - nas petoro je ona izređala kao ništa, dok je Tereza
Dejli uspela svom čoveku da rodi samo dve devojčice i nijednog sina - ali
ako bi se na toj liniji razgovora ostalo predugo, krenula bi da ti priča i o
pobačajima gospođe Dejli.

Keva i gospođa Dejli su većinom razgovarale; žene više vole da se mrze
izbliza, gde se može dobiti više uživanja za iste pare. Ćaleta i gospodina
Dejlija nikad nisam video da su dve reči razmenili. Nešto najbliže
međusobnoj komunikaciji - a nisam bio siguran kakve to veze ima bilo s
pitanjima zaposlenja, bilo sa akušerskom zavišću - događalo se jednom do
dvaput godišnje, kad ćale dođe kući malčice temeljnije naliven nego obično,
pa posrćući prođe pored naše kuće, dole do broja tri. Tu bi stao i klatio bi
se na putu, šutirajući ogradu i urlanjem pozivajući Meta Dejlija da izađe i
bori se kao muško, sve dok mama i Šej - ili ako keva te večeri čisti
kancelarije, Karmel, Šej i ja - ne izađu i ne ubede ga da pođe kući. Osećalo
se kako čitava ulica sluša, šapuće i uživa, ali Dejlijevi nikada nisu otvorili
prozor, nikad svetlo nisu upalili. Najteže je u tom bilo provesti ćaleta



zavojem na stepeništu.
„Kad uđemo“, rekoh Kevinu kad smo progacali kroz kišu i zakucali na

vrata broja 3, „priču preuzimaš ti.“
To ga prepade.
„Ja? Zašto ja?“
„Učini mi. Samo im ispričaj kako se ovo pojavilo. Odatle preuzimam

ja.“
Nije delovao baš preterano radosno, ali naš Kev je uvek spreman da

ugodi drugima, a i pre no što je iznašao neki lep način da mi kaže da svoje
prljave poslove obavljam sam, vrata su se otvorila i u nas je zaškiljila
gospođa Dejli.

„Kevine“, reče. „Kako si...“ - i tada prepoznade mene. Razrogači oči i
ispusti zvuk nalik štucanju.

Ja blago rekoh:
„Gospođo Dejli, izvinjavam se što vas uzneniiravam. Da li bismo mogli

ući nakratko?“
Bila je prinela ruku grudima. Kev je bio u pravu za njene nokte.
„Nebih...“
Svaki policajac zna kako se prolazi pored nekog ko nije siguran.
„Ako bih samo mogao da ovo sklonim od kiše“, rekoh, žonglerski

pronoseći kofer oko nje. „Mislim da je važno da vi i gospodin Dejli to
pogledate.“

Kevin pođe za mnom u stopu, videlo se da mu je neprijatno. gospođa
Dejli zakrešta uz stepenice:

„Mete!“, ne odvajajući oči od nas.
„Mama?“ Iz sobe do ulice izađe Nora, sva odrasla i u haljini u kojoj se

to i te kako videlo. „Ko je - Iiisuse. Fransise?“
„Glavom i bradom. Šta ima, Noro?“
„Blagi bože“, izusti Nora. Tad joj oči poleteše poviše mog ramena, ka

stepenicama.
Gospodina Dejlija pamtio sam kao Švarcenegera u džemperu na

kopčanje, ali zapravo je bio nižeg srednjeg rasta, žilav matorac krutih leđa s
kratko ošišanom kosom i tvrdoglavim vilicama. Stisle su se jače dok me je
odmeravao, bez žurbe. A onda mi reče:

„Mi tebi nemamo šta da kažemo.“



Pogledah ispod oka u Kevina.
„Gospodine Dejli“, reče on brzo, „zaista, zaista moramo nešto da vam

pokažemo.“
„Ti možeš da nam pokažeš šta god ti drago. Tvoj brat će morati iz moje

kuće.“
„Ne, znam to, i ne bi on ni došao, ali drugog izbora nismo imali, Bogom

se kunem. Važno je. Najozbiljnije. Zar ne bismo mogli...? Molim vas.“
Bio je savršen dok se premeštao s noge na nogu i sklanjao pokisle šiške

sa očiju, sav smeten, nespretan, užurban; njega izbaciti bilo bi kao i izbaciti
krupnog čupavog ovčarskog psa. Nije ni čudo što su ga ubacili da radi u
prodaji.

„Nećemo vam smetati“, ponizno dodade čisto za svaki slučaj, „stvar je
samo u tome što ne znamo šta bismo drugo. Samo pet minuta?“

Časak potom, gospodin Dejli kruto, nerado klimnu glavom. Ne znam
koliko bih platio da imam Kevina-lutku na naduvavanje pa da ga nosim
pozadi u kolima i vadim ga u hitnim slučajevima.

Uveli su nas u sobu do ulice, manje nameštenu nego što je kevina, i
svetliju: jednostavan tepih bež boje, drap farba umesto tapeta, na zidu
fotografija Jovana Pavla II i uramljen stari plakat radničkog sindikata,
nijedne šustikle niti gipsane patke na vidiku. Još dok smo bili deca i jurcali
jedni kod drugih u kuće, ja u toj sobi nikada nisam bio. Dugo sam želeo da
me u nju pozovu, žarko i nepokorno, onako kako želiš nešto kad ti kažu da
nisi toga dostojan. Nisam ovakve okolnosti zamišljao. U mojoj verziji,
jednom rukom sam grlio Rouzi, a ona je na jednom prstu imala prsten, na
leđima skup kaput, u peći se pekla pogača, a njenim licem se razlivao
ogroman osmeh.

Nora nas pozva da sednemo za stočić; video sam da je pomislila da nas
ponudi čajem i biskvitima, a onda stala da se dvoumi. Spustih kofer na sto,
vrlo upadljivo navukoh rukavice - gospodin Dejli je u čitavoj parohiji
verovatno bio jedini koji bi u svojoj dnevnoj sobi radije ugostio policajca
nego nekog Makija - i smakoh džak za đubre.

„Je li neko od vas video ovo nekada?“, upitah.
Na trenutak ćutnja. A onda gospođa Dejli ispusti zvuk, nešto između

zapanjenog uzdisaja i jauka, i poseže rukom da ščepa kofer. Zaustavih joj
šaku na vreme. „Moraću da vas zamolim da ga ne dodirujete.“



Gospodin Dejli grubo izusti:
„Gde...“, pa usrknu vazduh kroza zube. „Gde ste do toga došli?“
„Prepoznajete li ga?“, upitah.
„Moj je“, izgovori gospođa Dejli u zgrčene pesnice. „Kupila sam ga na

medenom mesecu.“
„Gde ste do toga došli", kaza gospodin Dejli jačim glasom. Lice mu je

poprimalo nezdravu crvenu boju.
Dadoh Kevinu znak obrvom. On ispriča priču prilično dobro, sve

pomenuvši: zidare, izvod iz knjige rođenih, telefonske pozive. Ja sam vadio
različite predmete da to ilustrujem, kao stjuardesa koja pokazuje kako se
koriste prsluci na naduvavanje, i posmatrao Dejlijeve.

Kad sam otišao iz rodnog mesta, Nora je imala možda trinaest-četrnaest
godina, bila je okruglačko, bezoblično dete s bujnim neurednim kovrdžama,
rano razvijena i nimalo srećna zbog toga. Na kraju joj se to preokrenulo u
dobro: imala je istu figuru kao Rouzi, da te obori s nogu, pomalo omekšalih
obrisa ali i dalje fiju-fit, od onih figura koje se više ne viđaju sad kad
devojke gladuju da bi ušle u broj nula i neprekidnu živčanost. Bila je za
koji centimetar niža od Rouzi, a i boje su joj bile neuporedivo manje
dramatične - tamnosmeđa kosa, sive oči - ali sličnost je bila tu; ne kad je
pogledaš pravo u lice, već kad je na brzinu obuhvatiš krajičkom oka. Bilo
je to nešto neuhvatljivo, negde između nagiba ramena i luka vrata, i u
načinu na koji je slušala: potpuno nepomična, jednom šakom poduhvativši
lakat druge ruke, očiju uprtih pravo u Kevina. Tek malobrojni mogu da sede
mirno dok slušaju. Rouzi je u tome bila kraljica.

Promenila se bila i gospođa Dejli, ali ne nabolje. Pamtio sam je
samouverenu, kako puši na stepenicama, isturivši bok uz ogradu i
izražavajući se u dvosmislicama kako bi naterala nas dečake da
pocrvenimo i zbrišemo od njenog grlenog smeha. Rouzin odlazak, ili prosto
dvadeset dve godine života i gospodina Dejlija, ispraznili su je: leđa su joj
se pogurila, lice se opustilo oko očiju, i uopšteno je ostavljala utisak da joj
je hitro potreban milkšejk sa ksanaksom. A ono što me je pogodilo, a što
sam propustio da uočim kod gospođe Dejli u ono doba kad smo mi bili
pubertetlije, a ona prastara, jeste ovo: ispod plave senke za oči, eksplozivne
kose i ludila nižeg stepena, ona je bila Rouzina slika i prilika. A čim sam
jednom opazio tu sličnost, nisam je mogao više izbrisati, lebdela mi je u



zakutku vidnog polja kao hologram koji uleće pred oči pa nestaje.
Mogućnost da bi se Rouzi s godinama mogla pretvoriti u svoju kevu
izazvala mi je čitav nov sloj nervoze.

Što sam pak duže posmatrao gospodina Dejlija, to mi je više ličio na
onog starog, ispunjenog njemu krajnje svojstvenim nezavisnim duhom. Na
pletenom džemperu budi bog s nama kroja nekoliko dugmića bilo je iznova
prišiveno, dlake u ušima bile su mu uredno podsečene, brada sveže
izbrijana: sigurno je nosio mašinicu sa sobom kod Nore, prethodne večeri, i
obrijao se pre no što ih je povezla kući. Gospođa Dejli se trzala i cvilila, i
grizla ivicu šake dok me je posmatrala kako kopam po koferu, a Nora je
nekoliko puta duboko uzdahnula, zabacivala je glavu, snažno žmirkala; lice
gospodina Dejlija se ni na tren nije menjalo. Bio je sve bleđi, i na obrazu
mu je zaigrao mišić kad sam izvukao izvod, ali ništa više.

Kevin je bio usporio, dobacujući mi poglede kako bi proverio da li je
valjano obavio svoj deo posla. Presavih Rouzinu kašmirsku košulju, vratih
je u kofer, pa spustih poklopac. Načas je vladao mrtvi muk.

A onda gospođa Dejli reče, potpuno ostavši bez vazduha:
„Ali otkud bi to moglo biti u broju šesnaest? Rouzi ga je ponela sa

sobom u Englesku “
Od ubeđenosti u njenom glasu mene zabole srce. Upitah:
„ A otkud vi to znate?“
Zurila je u mene.
„Nestao je kad je ona otišla.“
„Otkud ste sigurni da je otišla u Englesku?“
„Pa ostavila nam je poruku, zna se. Oproštajnu poruku. Doneli su je oni

mladi Šonesiji, i jedan mali od Sali Hern, sutradan; našli su je u broju
šesnaest. I lepo je tamo pisalo da je otišla u Englesku. Isprva smo mislili da
ste vas dvoje...“ Gospodin Dejli se pomeri, trznu se kruto i ljutito. Gospođa
Dejli brzo zatrepta i prestade da priča.

Ja se napravih da ne primećujem.
„Slutim da su svi tako mislili, aha“, nehajno rekoh. „Kada ste saznali da

nismo zajedno?“ Pošto niko drugi nije odgovarao, Nora reče: „Veoma
davno. Pre petnaest godina možda; bilo je to pre moje udaje. Jednog dana
sam u prodavnici naišla na Džeki i ona mi je rekla da se upravo vratila
pošto je stupila u dodir s tobom, i da si ovde u Dablinu. Kazala je da je



Rouzi otišla preko bez tebe.“ Oči joj pređoše s mene na kofer pa natrag,
naglo se raširivši. „Misliš li... Šta misliš, gde je?“

„Ništa još ne mislim“, rekoh ja najlepšim prijatnim zvaničnim glasom,
baš kao da je posredi bilo koja nestala devojka. „Neću moći ni da mislim
dok ne saznamo nešto više. Da li ste imali bilo kakvog glasa o njoj otkako
je otišla? Poziv telefonom, pismo, poruku od nekog ko ju je negde susreo?“

Na to će gospođa Dejli u jednom impresivnom dahu:
„Bože moj, pa nismo imali telefon kad je otišla, kako bi nas i mogla

zvati? Kad smo uveli telefon, ja sam zapisala broj i otišla do tvoje mame i
do Džeki i Karmel i rekla sam im, rekla sam: dođite do mene ako nekad
čujete nešto o vašem Fransisu, dajte mu ovaj broj i recite mu da kaže Rouzi
da nas zove, makar i na minut o Božiću ili... Ali dabome, čim sam čula da
nije s tobom, znala sam da neće zvati, ipak nije ni imala broj, uostalom,
nema ga, zar ne? Ono, mogla bi da piše, ali Rouzi je to, ona je uvek sve
radila kad ona smatra da treba. Ali meni se bliži šezdeset peti rođendan, sad
u februaru, i poslaće mi valjda čestitku, to ne bi propustila...“

Glas joj je bio sve povišeniji i govorila je sve brže, s nekim krtim
prizvukom. Gospodin Dejli pruži ruku i načas joj obujmi šaku i steže je, a
ona je grizla usne. Kevin je izgledao kao da bi najradije da propadne među
jastučiće troseda i da nestane.

Nora tiho reče:
„Ne. Ni reči od nje. U početku smo mislili samo...“ Na to brzo pogleda

u oca: htela je da kaže da je Rouzi uzela zdravo za gotovo to da je presekla
s porodicom, budući da je odbegla sa mnom. „Pa čak i kad smo čuli da nisi
s njom. Sve vreme smo mislili da je u Engleskoj.“ Gospođa Dejli zametnu
glavu i obrisa suzu.

Dakle, to je to: ništa od brzog izlaza iz situacije, ništa od mahanja
mojima u znak pozdrava i brisanja jučerašnje večeri iz misli, ništa od
vraćanja normalnom, to jest onome što kod mene predstavlja nešto najbliže
normalnom, i ništa od nade da ću napiti Noru i izmamiti joj Rouzin
telefonski broj. Gospodin Dejli teškim glasom reče, ne gledajući ni u koga:

„Moraćemo da javimo Čuvarima.“
Gotovo da sam uspeo da skrijem sumnjičav pogled.
„U redu. Možete zvati, aha. I mojima je to bio prvi nagon, ali ja sam

smatrao da vi treba da odlučite želite li zaista tim putem.“



Podozrivo se upiljio u mene.
„A zašto ne bismo?“
Uzdahnuh i prođoh rukom kroz kosu.
„Znate šta“, rekoh. „Voleo bih da vam kažem kako će policija ovom

slučaju pridati pažnju koju on zaslužuje, ali ne mogu vam to reći. Pod
idealnim uslovima, ja bih voleo da se ovo ispita na prisustvo otisaka prstiju
i krvi, čisto za početak“ - gospođa Dejli ispusti jeziv pisak, u šake - „ali pre
no što to bude ostvarljivo, slučaju se mora dodeliti broj, i slučaj se mora
dodeliti detektivu, i tek taj detektiv će moći da preda zahtev za analize, A ja
vam odmah sad mogu reći da od toga nema ništa. Niko neće rasipati
dragocene resurse na nešto što, pre svega, možda uopšte i nije zločin.
Odseci za nestale osobe i zastarele slučajeve, kao i Opšta jedinica, šetaće
slučaj tamo-amo između sebe nekoliko meseci, dok im ne dosadi, a onda će
dići ruke i strpaće ga u neki podrum. Na to morate biti spremni.“

Nora upita:
„A ti? Zar ne možeš ti predati zahtev?“ Ožalošćeno zavrteh glavom.
„Zvanično ne, ne mogu. Koliko god široko mi postavili stvar, ovo

izvesno ne spada u poslove kojima se bavi moj odred. Čim jednom uđe u
sistem, ja tu više ništa neću moći.“

„Ali...“, izusti Nora. Sedela je pravije, budnije, i posmatrala me. „Ako
nije u sistemu, recimo; ako si tu samo ti. Da li bi mogao... zar ne postoji
način da... ?“

„Da zamolim nekolike ljude da mi učine, ispod žita?“ Izvih obrvama,
promislih malo. „Hm. Pretpostavljam da bi se to moglo izvesti. Međutim,
moraćete svi da budete izričito jasni da li to želite.“

„Ja želim“, reče Nora kao iz topa. Brza na odluci, isto kao Rouzi.
„ Ako bi nam to uradio, Fransise; ako bi mogao. Molim te.“ Gospođa

Dejli klimnu glavom, potraži po rukavu papirnu maramicu, pa izduva nos.
„Zar ne bi ipak mogla biti u Engleskoj? Zar ne bi mogla?“

Preklinjala me je. Prizvuk u njenom glasu bio je bolan; Kevin se lecnu.
„Mogla bi“, nežno rekoh, „aha. Ako ovo želite da prepustite meni,

pretpostavljam da bih i to mogao da proverim.“
„O, bože“, izusti gospođa Dejli u po glasa. „O, bože...“
„Gospodine Dejli?“, upitah.
Usledila je poduža ćutnja. Gospodin Dejli je samo sedeo, ruku stisnutih



između kolena, i zurio u kofer kao da me nije čuo.
Najzad se oglasi, obraćajući se meni:
„Ti meni nisi drag. Ni ti ni tvoja porodica. Nema svrhe da se

pretvaram.“
„Aha“, rekoh. „Primetio sam to, uzgred. Ali ja ovde nisam kao Maki.

Ovde sam kao policijski inspektor koji će možda biti u stanju da vam
pomogne da nađete ćerku.“

„Ispod žita, na crno, na zadnja vrata. Ljudi se ne menjaju.“
„Očigledno ne“, kazah i uputih mu prijatan osmeh. „Ali se menjaju

okolnosti. Ovoga puta smo na istoj strani.“
„Da li smo?“
„Pametnije je da se tako nadate“, odvratih, „jer bolje od mene nemate.

Uzmite, ili poljubite pa ostavite.“
Oči mu tada susretoše moje, pretražujući me dugim, pomnim pogleđom.

Nisam se povio, i zadržao sam uvaženo lice sa roditeljskih sastanaka.
Konačno on klimnu glavom, jednim jedinim oštrim trzajem, i reče - ni
najmanje ljupko: „Obavi to. Uradi šta god možeš. Molim te.“

„U redu“, kazah ja, pa izvadih beležnicu. „Moraćete da mi ispričate sve
o Rouzinom odlasku. Počev od dana uoči toga. Sa što više pojedinosti,
molio bih.“

Znali su priču napamet, baš kao i svaka porodica koja je izgubila dete -
jednom mi je jedna majka pokazivala iz koje je čaše njen sin pio ujutru, na
dan kad se predozirao. Nedeljno jutro u vreme Adventa6, hladno, pod
sivobelim nebom, dah lebdi u vazduhu kao magla. Rouzi je prethodne
večeri kući došla ranije, pa je zato sa ostatkom porodice otišla na misu u
devet umesto da ostane da spava i stigne tek na podnevnu misu, kako je
obično radila kad ostane dokasno subotom uveče. Došli su kući i ispržili
doručak - u to vreme se jelom pred sveto pričešće zarađivala na sledećoj
ispovedi čitava brojanica Zdravomarija. Rouzi je peglala, a majka je prala, i
pretresale su pitanje kad da se kupi šunka za božičnu večeru; načas mi je to
preseklo dah, pomisao na nju koja smireno priča o obroku koji ne namerava
da jede, i dok sanja Božić koji će biti samo njen i moj. Malčice pred podne
sa sestrom je prošetala do Nju strita da dovede baku Dejli na nedeljni
ručak, a posle toga su neko vreme svi gledali televiziju - još jednu stvar
koja je Dejlijeve izdizala za klasu iznad nas seljaka: imali su, naime, vlastiti



televizor. Sirotinjska snobovština uvek je zabavna; otkrivao sam istančane
nijanse za koje sam maltene bio zaboravio da su postojale.

Do kraja dana isto se nije ništa dešavalo. Ona i sestra su otpratile baku
do kuće, Nora je otišla da malo progluvari sa nekoliko drugarica, a Rouzi je
otišla u devojačku sobu da čita, ili pre da se spakuje ili napiše onu poruku,
ili da sedi na ivici kreveta duboko udišući. Čaj, još malo kućnih poslova,
još malo televizije, pomoć Nori da uradi domaći iz matematike; ni jednog
jedinog znaka nije bilo, u čitavom tom danu, da Rouzi išta sprema.

„Anđeo“, smrknuto je rekao gospodin Dejli. „Čitave te nedelje je bila
pravi anđeo. Trebalo je da naslutim.“

Nora je legla na spavanje oko pola jedanaest, ostali u kući malo posle
jedanaest - Rouzi i njen ćale morali su ujutru rano na posao. Ona i sestra su
spavale u jednoj sobi do dvorišta, njihovi roditelji u drugoj; kod Dejlijevih
nije bilo kauča na razvlačenje, taman posla. Nora se sećala kako je Rouzi
šuškala dok se presvlačila u pižamu i kako je šapnula „Laku noć“ kad se
uvukla u krevet, potom ništa više. Nije čula da Rouzi opet ustaje iz kreveta,
nije je čula da se oblači, nije je čula da se išunjala iz sobe ili iz stana.

„U to vreme sam spavala kao jagnje“, rekla je odbrambeno, kao da je u
međuvremenu zbog toga popila mnoge grdnje. „Bila sam u pubertetu, a znaš
kakve su pubertetlije...“ Ujutru, kad je gospođa Dejli došla da budi
devojke, Rouzi nije bilo.

Isprva se nisu zabrinuli, ništa više nego što se zabrinula moja porodica
preko puta - stekao sam utisak da je gospodin Dejli malo frktao na račun
neuviđavne savremene omladine, ali ništa više od toga. Bio je to Dablin
osamdesetih, bezbedan kao rodni dom; mislili su da je pošla ranije da nešto
obavi, možda da se nađe s drugaricama iz nekog nedokučivog devojačkog
razloga. A onda, otprilike u vreme kad se Rouzi nije pojavila ni na doručku,
pojavili su se mladi Šonesiji i Bari Hern s porukom.

Nejasno je ostalo šta su njih trojica radila u broju šesnaest u vedro i
rano hladno jutro ponedeljkom, ali ja bih se kladio da je posredi bio ili
hašiš ili pornografija - mestom je kružilo nekoliko dragocenih časopisa koje
je prokrijumčario nečiji rođak kad je godinu dana pre toga bio u Engleskoj.
U svakom slučaju, tad je i krenuo sav pakao. Priča Dejlijevih bila je nešto
manje živopisna od Kevinove - pogled mu je kliznuo u stranu da ulovi moje
oči, jednom-dvaput, dok su oni pripovedali svoju verziju - ali u opštim



crtama svodila se na isto.
Pokazah glavom na kofer.
„Gde je on stajao?“
„U devojačkoj sobi“, odgovori gospođa Dejli u stisnute pesnice. „Rouzi

ga je uzela da u njemu drži višak odeće i stare igračke i tako to - u ono
doba nismo imali plakare, zna se, niko ih nije imao...“

„Vratite se u sećanju malo unatrag. Da li neko od vas pamti kad ga je
poslednji put video?“

Niko nije pamtio. Nora reče:
„Možda i mesecima pre toga. Držala ga je pod krevetom; ja sam ga

viđala samo kad ga izvadi da nešto uzme.“
„A stvari koje su sad u njemu, možete li se setiti kad ste poslednji put

videli Rouzi da koristi neku od njih? Da pušta te kasete, da je obukla nešto
od te odeće?“

Muk. A onda su se Norina leđa naglo ispravila, i ona je izgovorila,
glasom koji je pobegao za trun naviše:

„Vokmen. Njega sam videla u četvrtak, tri dana pred njen odlazak. Imala
sam običaj da ga izvadim iz fioke noćnog stočića kad dođem iz škole, i da
slušam njene kasete dok se ne vrati s posla. Da me je uhvatila, olupala bi
me, ali vredelo je rizika - imala je najbolju muziku...“

„Na osnovu čega si toliko sigurna da si ga videla baš u četvrtak?“
„Tad sam ga zajmila. Četvrtkom i petkom, Rouzi je tad odlazila na

posao i vraćala se sa Imeldom Tirni - sećaš se Imelde? I ona je šila sa
Rouzi dole u fabrici - pa zato nije nosila vokmen sa sobom. Ostalim danima
u nedelji Imelda je radila u različitoj smeni, pa je Rouzi išla na posao i
vraćala se sama, i nosila je vokmen da ga sluša.“

„Dakle, mogla si ga videti u četvrtak ili u petak.“
Nora zavrte glavom.
„Petkom smo posle škole išli u bioskop, naše društvance. Ja sam tog

petka bila u bioskopu. Pamtim po tome što...“ Na to se zarumene, ućuta i
pogleda iskosa U oca.

Gospodin Dejli bezizrazno reče:
„Pamti po tome što je posle Rouzinog bekstva dugo nisam puštao da mi

landara po ulici. Jednu smo izgubili jer smo bili previše popustljivi. Nisam
hteo da rizikujem da se i drugoj isto desi.“



„Pošteno“, rekoh ja klimajući glavom kao da je to savršeno razuman
postupak. „ A niko se ne seća da je bilo koju od ovih stvari video posle
četvrtka po podne?“

Svud oko mene odmahivanje glavom. Ako se Rouzi nije bila spakovala
do četvrtka po podne, onda je sebi ostavila malo pretesan rok da kofer
sakrije sama, naročito kad se imaju u vidu dobermanske tendencije njenog
oca. Šanse su počele da prelaze, makar i tek malčice, ka smeru da je kofer
sakrio neko drugi.

Upitah:
„Da li ste primetili da se neko muvao oko nje, pravio joj frku? Da li vas

je neko zabrinjavao?“
Oči gospodina Dejlija pitale su: Šta, još neko osim tebe?, ali uspeo je

da to ne izgovori. Samo je ravnodušno rekao:
„Da sam primetio da je iko dira, sredio bih to.“
„Nekih svađa, problema s nekim?“
„Ne, bar nam nije pričala. Verovatno ti to znaš bolje nego mi. Svima

nam je poznato koliko devojke u tom uzrastu otkrivaju roditeljima.“
„Još samo nešto“, kazah. Zavukoh ruku u jaknu, izvadih štos koverata

veličine taman da stane policijska fotografija, pa im pružih tri komada. „Da
li je nekome od vas poznata ova žena?“

Dejlijevi se potrudiše najbolje što su mogli, ali ne upali se nikakva
sijalica od sto vati, po svoj prilici zato što je Fifi Otiskivačica profesorka
algebre u srednjoj školi u Nebrasci, i fotografiju sam joj skinuo sa interneta.
Kuda ja, tuda i Fifi sa mnom. Fotografija ima lep beo široki okvir, pa ne
osećaš potrebu da je oprezno držiš za ivice, a kako je Fifi, vrlo moguće,
najneupadljivije ljudsko biće na kugli zemaljskoj, svakog će naterati da je
pomnije pogleda - za šta će verovatno zatrebati oba palca i kažiprsta - kako
bi se uverio da je ne poznaje. Mojoj dragoj Fifi dugujem mnoge suptilne
identifikacije. Tog dana će mi pomoći da saznam da li su Dejlijevi ostavili
otiske na koferu.

No zašto su mi na sve ovo zaigrale antene: potpuno me je razbila
mogućnost da je Rouzi ipak bila krenula da se nađe sa mnom. Ako se
držala našeg plana, ako nije imala potrebe da me izbegne, tad bi pošla istim
putem kao i ja: na vrata stana, niza stepenice, pravo kroz Plejs. Međutim, ja
sam imao savršen pogled na svaki pedalj ulice, čitave te noći, a njena



ulazna vrata nisu se otvorila.
U to vreme su Dejlijevi stanovali na srednjem spratu broja tri. Na

gornjem su bile sestre Harison, tri prastare usedelice koje su očas padale u
uzbuđenje i davale nam pošećeren hleb ako im poslužiš kao poštar za
poruke; u suterenu je živela tužna, bolesna, sićušna Veronika Kroti, koja je
govorila da joj je muž putujući trgovac, sa svojim tužnim, bolesnim,
sićušnim detešcetom. Drugim rečima, ako je neko presreo Rouzi na putu do
mesta gde je trebalo da se sastanemo, taj neko je sada sedeo za istim
stočićem, preko puta mene i Kevina.

Sve troje su izgledali iskreno šokirani i potreseni, ali i to je moglo na
svašta izaći. Nora je u to vreme bila velika, u nezgodnim godinama;
gospođa Dejli negde u svome spektru ludila, a gospodin Dejli je bio prgav
za desetku, za desetku je bio i njegov rat sa mnom, a imao je i mišiće. Ni
Rouzi nije bila laka kategorija; no iako možda ipak nije bio Arni, njen ćale
je u toj kući bio jedini dovoljno jak da se ratosilja njenog leša.

Sa zebnjom škiljeći u fotografiju, gospođa Dejli upita:
„A ko je sad pa ova? Nikad je nisam ovde videla. Misliš da je ona

mogla da naudi našoj Rouzi? Izgleda mi baš presitna za to, jelda? Rouzi je
bila jaka devojka, ne bi ona...“

„I ja bih rekao da nema nikakve veze sa svime ovime“, iskreno
odgovorih uzimajući od njih koverte i vraćajući ih u jaknu, po tačnom
redosledu.

„Samo ispitujem svaku mogućnost.“
Tad Nora reče:
„ Ali smatraš da joj neko jeste naudio.“
„Prerano je za takvu pretpostavku“, kazah. „Pokrenuću neka ispitivanja

i obaveštavaću vas. Mislim da imam dovoljno za početak. Hvala što ste
odvojili vremena.“ Kevin đipi sa dvoseda kao na dugme.

Skidoh rukavice da se rukujem na polasku. Nisam im zatražio
telefonske brojeve - nije bilo pametno da preterujem sa zloupotrebom
dobrodošlice - niti sam upitao da li još čuvaju onu poruku. Od same
pomisli da bih je ponovo video, stegoše mi se vilice.

Ispratio nas je gospodin Dejli. Na vratima iznebuha reče, meni:
„Pošto nikako nije pisala, mi smo mislili da joj to ti ne daš.“ To je

možda bilo i izvinjenje u nekom vidu, ili prosto poslednja ćuška.



„Rouzi nikad nikome nije dozvolila da je spreči u nečemu što je
naumila“, kazah. „Doći ću opet čim budem imao nekih obaveštenja.“ Kad je
zatvorio vrata za nama, začu se kako jedan ženski glas počinje da plače.



4.
Kiša je bila jenjala u slabunjavu vlažnu rosu, ali oblaci su se zgusnuli i

zatamneli; sledila je nova kiša. Keva je stajala zalepljena uz prozor sobe do
ulice, odašiljući zrake radoznalosti koji su mi maltene doslovno pržili
obrve. Kad me vide da gledam u njenom pravcu, žustro izmahnu krpom za
prozore i stade besomučno da briše staklo.

„Lepo si ovo izveo“, rekoh Kevinu. „Divim ti se.“
On me prostreli hitrim kosim pogledom.
„Bilo mi je vrlo nezgodno.“
Njegov rođeni stariji brat, isti onaj koji je za njega u prodavnici

mažnjavao grickalice, od glave do pete strašni policajac.
„Nije se primetilo“, kazah u ime pohvale. „Odradio si kao profi. Imaš za

to dara, znaš li to?“
On sleže ramenima.
„I šta sad?“
„Idem da ovo odnesem u svoja kola dok se Met Dejli ipak nije

predomislio“, rekoh balansirajući koferom na jednoj ruci, a drugom rukom
mašući kevi, uz ogroman osmeh, „pa ću onda da obavim jedan razgovorčić
s nekim kog sam svojevremeno poznavao. Ti ćeš za to vreme morati da se
izboriš s kevom i ćaletom umesto mene.“

Kevinove oči se iskolačiše od straha.
„O, Iiisuse, ne! Ni slučajno. Sigurno još besni zbog doručka.“
„Ma daj, Keve. Stisni petlju i pretrpi udarac za ekipu.“
„Ekipu, malo sutra. Ti si, pre svega, taj koji ju je razdražio, a sad hoćeš

od mene da tamo uđem i primim na sebe svu grdnju?“
Kosa mu se kostrešila od uvređenosti.
„Pogodak“, rekoh. „Ne želim da se kači s Dejlijevima, i ne želim da širi

glasine, makar ne odmah sad. Treba mi svega oko sat vremena, dok još nije
krenula da pravi štetu. Možeš li mi toliko obezbediti?“



 „A šta da radim ako se zaputi napolje? Da je blokiram kao u ragbiju?“
„Koji ti je broj telefona?“ Nađoh svoj mobilni, onaj na koji me zovu

saradnici i obaveštajci, i poslah Kevinu poruku u kojoj sam napisao ĆAO.
„Eto“, rekoh. „Ako keva pobegne, samo mi pošalji odgovor na poruku, i
dolazim da je blokiram lično. Pošteno?“

„U pičku materinu“, promrmlja Kevin zureći naviše u prozor.
„Lepo si to rekao“, kazah ja tapšući ga po leđima. „Sad si namesto

konjice. Naći ćemo se ovde kroz sat vremena i večeras te častim nekoliko
krigli, može tako?“

„Trebaće mi više od nekoliko“, sumorno reče Kev, pa se hrabro isprsi i
zaputi se u susret streljačkom vodu.

Kofer sam dobro zbrinuo u prtljažniku, da bude spreman za put do
ljupke dame iz Tehničkog čiju sam kućnu adresu igrom slučaja znao. Uza
zid je čučala šačica desetogodišnjaka s besprizornim frizurama i bez obrva,
merkajući automobile i pomišljajući na žicu od ofingera. Samo mi je još
trebalo da se vratim i ustanovim da je kofer nestao. Navalio sam se
zadnjicom na haubu, obeležio koverte s mojom Fifi Otiskivačicom, ispušio
jednu, pa se prkosno gledao u oči s budućnošću naše zemlje sve dok se
situacija nije potpuno razjasnila i dok nisu odjebali i otišli da vandalizuju
imovinu nekog drugog, ko neće poći da ih traži.

Stan Dejlijevih je bio kao naš u ogledalu; nije imao gde da se sakrije
leš, makar ne nadugo. Ako je Rouzi umrla u tom stanu, Dejlijevi su imali
samo dva izlaza. Pod pretpostavkom da je gospodin Dejli vlasnik ozbiljnog
para mošnica, što nisam smeo da isključim, mogao ju je umotati u nešto i
izneti je na prednja vrata pa ko zna kud: u reku, na neki napušten plac, na
svinjsku farmu kao što je Šej ljupko predložio. Ali kako su Slobodne
opštine to što jesu, postojali su visoki izgledi da neko to vidi, da se seti, i
da o tome progovori. Gospodin Dejli mi nije delovao kao čovek koji bi se
kockao sa sudbinom.

Nekockarska opcija odnosila se na stražnji vrt. Sada je verovatno
polovina tih vrtova ušminkana ukrasnim žbunjem, platformama i
kojekakvim džidžabidžama od kovanog gvožđa, ali u to vreme bili su
zapušteni i dronjavi: kuštrava trava, zemlja, daske i razvaljeni nameštaj,
pokoji stari slupani bicikl. Niko tamo nije zalazio sem kad mu zatreba ve-
ce, ili leti, kad treba razapeti veš na žicu; sve se događalo spreda, na ulici.



Tada je bilo hladno, ali ne toliko da se zamrzne tle. Sat vremena jedne noči
da se započne grob, možda još jedan sat sledeće noći da se dokraja iskopa,
i treća noć da se grob popuni. Niko te ne bi opazio; u vrtovima nije bilo
svetla, i u mračne noći bila je potrebna baterijska lampa već samo da nađeš
put do klonje. Niko te ne bi ni čuo; sestre Harison bile su gluve kao topovi,
zadnji prozori suterena Veronike Kroti zakovani da joj ne bi bežala toplota,
a svima ostalima prozori su bili dobro zatvoreni po toj decembarskoj
hladnoći. Grob prikriješ, tih dana dok ga kopaš, a i zatim, kad sve završiš,
tablom rebrastog lima ili starim stolom, ili bilo čime što se valja tu okolo.
Niko ne bi ni pogledao.

U taj vrt nisam mogao ući bez naloga, a nalog nisam mogao dobiti dok
nemam nešto što makar i maglovito liči na moguć policijski slučaj. Bacio
sam pljugu i pošao natrag u Fejtful plejs, da razgovaram sa Mendi Brofi.

* * *

Mendi je bila prva koja mi se otvoreno, nedvosmisleno obradovala. Od
njene cike samo što nije odleteo krov; znao sam da će na to keva opet
izvršiti juriš na prozor.

„Fransise Maki! Isuse, Marijo i Sveti Josife!“ Bacila se ka meni i stegla
me u zagrijaj od kog su mi posle ostale modrice. „Samo što me nije infarkt
trefio; pomišljala nisam da ću te opet videti u ovom našem kraju. Otkud ti
ovde?“

Bila je sad majčinski uobličena, s majčinskom frizurom da dopuni sliku,
ali jamice na obrazima još su joj bile iste.

„Zbog koječega“, rekoh uzvraćajući osmehom. „Učinilo mi se da je
zgodan trenutak da obiđem sve redom i da vidim kako su.“

„Vala je i bilo krajnje vreme, samo ću ti to reći. Upadaj ovamo sa tog
čuda. Ej, vi“ - na podu sobe do ulice izležavale su se dve tamnokose
devojčice okruglih očiju - „idite gore i igrajte se u svojoj sobi, hoću malo
mira dok popričam sa ovim ortakom ovde. Hajdete!“ Poterala je devojčice
mašući rukama.

„Pljunuta ti“, rekoh pokazavši glavom za njima.
„To su ti dve muke žive, eto šta su. Skroz su me salomile, ne zezam te.

Mama kaže da mi sad to Bog vraća za svaki put kad sam joj džigericu izjela



dok sam bila mlada.“ Usput je bacala poluodevene lutke, papiriće od
slatkiša i slomljene bojice s kauča. „I dođi ovamo do mene, čujem da si sad
u Čuvarima. Sad ćeš biti vrlo uvažen.“

Držala je puno naručje igračaka i osmehivala mi se, ali te crne oči bile
su oštre i budne: kušala me je.

„Ma kako da ne“, kazah ja pognuvši glavu i uputivši joj najslađi osmeh
malog nevaljalca. „Odrastao sam, ništa više. Isto kao i ti.“

Ona sleže ramenima.
„Ja sam ista kao i uvek, dabome. Pogledaj oko sebe.“
„I ja sam. Može neko otići iz Plejsa...“
„Ali ne može otići Plejs iz njega.“ Oči su joj još koji časak ostale

oprezne; zatim je klimnula glavom, hitro i odsečno, i pokazala na nogu
„brac“ lutke na kauču. „Sedi sad tamo. Popićeš čaj, može?“

Dakle, uspeo sam da uđem u njen dom. Nema moćnije lozinke nego što
je prošlost.

„O, Iiisuse, nemoj. Samo što sam doručkovao.“
Mendi izruči igračke u ružičastu plastičnu kutiju i zalupi poklopac.
„Siguran si? A da li bi ti smetalo da spakujem opran veš dok pričamo?

Pre nego što se ove dve gospođice vrate da sve izvrnu naglavce.“ Tropnula
je pored mene na kauč i privukla korpu za rublje. „Jesi li čuo da sam se
udala za Gera Brofija? On je sad šef kuhinje. Uvek je obožavao da sprema
hranu, moj Ger.“

„Gordon Remzi, a?“, upitah i nevaljalo se iskezih. „Reci mi nešto,
donosi li špatulu kući, za slučaj da si jezičava?“

Mendi ciknu i pljesnu me po šaci.
„Skote bezobrazni! Ništa se nisi promenio, jelda? Eh, nije ti on nikakav

Gordon Remzi, nego je u jednom od onih novih hotela gore kod aerodroma.
Kaže da uglavnom tu jedu porodice koje su propustile avion i biznismeni
koji gledaju da svoje sponzoruše odvedu nekud gde ih neće niko uvrebati;
nikog nije briga za hranu. Jednog jutra, kunem ti se, toliko mu je bilo
dosadilo da je ubacio banane u kobasice i jaja za doručak, čisto da vidi šta
će biti. Niko ni zucnuo nije.“

„Sigurno su pomislili da je neka novokomponovana kuhinja. Svaka čast
Geru.“

„Ne znam šta su mislili, ali svi su pojeli. Jaja s kobasicom i bananom.“



Na to uzvratih:
„Ger je ozbiljan čovek. Oboje ste se ovde lepo snašli.“
Ona bučno istrese malu ružičastu duksericu.
„Eh, to svakako, dobar je on. Veseljak. Sve vreme nam je to i bilo

suđeno, uostalom; kad smo rekli mami da smo se verili, kazala je kako je to
unapred gledala još otkako smo bili u pelenama. Isto kao...“ Hitar pogled
naviše. „Isto kao i sa većinom brakova u našem kraju.“

Pod normalnim okolnostima, Mendi bi dotad već znala sve o koferu, uz
celokupna i podrobna krvava nagađanja. Ali pošto je izvor obaveštenja
presušio zahvaljujući dragocenom radu mog pomoćnika Kevina s kevom,
nije bila napeta niti preterano oprezna; samo donekle taktična, da mi ne
pozledi ranjena osećanja. Opušteno sam se zavalio na naslon, da uživam
dok traje. Volim domove u neredu, domove gde su žena i deca ostavili traga
na svakom pedlju stana: lepljive otiske prstića po zidovima, kojekakve
drangulije i gnezdašca ukrasa za kosu po kaminu, onaj miris na cveće i
peglan veš.

Neko vreme smo ćaskali tek onako: njeni roditelji, moji roditelji,
raznorazni susedi koji su se poženili i poudavali ili dobili decu ili se
odselili u predgrađa ili zapatili neke čudnovate zdravstvene probleme.
Imelda je još bila tu blizu, na dva minuta peške odatle, u Halous lejnu, ali
nešto u uglovima Mendinih usta obavestilo me je da se ne viđaju više, a ja
nisam pitao zašto. Umesto toga sam je zasmejavao: zasmej ženu, i na pola
puta si da izmamiš priču iz nje. I dalje se smejala onim zatvorenim
penušavim kikotom koji je kao eksplozija izletao iz nje i izazivao ti želju da
se i sam smeješ.

Prošlo je desetak minuta dok Mendi nije upitala, kao uzgred:
„Nego, pričaj: čuješ li pokatkad nešto o Rouzi?“-
„Ni java ni pozdrava“, odgovorih, jednako nehajno. „A ti?“
„Ništa. Mislila sam...“ Opet onaj pogled. „Mislila sam da ti možda jesi,

to je sve.“
„Jesi li znala?“, upitah.
Njoj su oči bile uprte u čarape koje je motala u klube, ali trepavice joj

zaigraše.
„Na šta misliš?“
„Ti i Rouzi ste bile bliske. Mislio sam da ti je možda rekla.“ „Da vas



dvoje bežite, to? Ili da je...?“
„Oba.“
Slegla je ramenima.
„O, Iiisuse, Mendi“, kazah ja, obrćući na šalu. „Prošlo je dvadeset i

kusur godina. Obećavam ti, neću da odlepim zato što se devojke
međusobno poveravaju. Samo me je kopkalo.“

„Pojma nisam imala da pomišlja da raskine. Bogom se kunem, ni
nagoveštaja nije bilo. Moram ti reći, Fransise, kad sam čula da niste
zajedno, samo sam zinula od čuda. Smatrala sam izvesnim da ste se venčali
i izrodili jedno petoro-šestoro dece da malo usporite galop.“

„ Ali, dakle, jesi znala da planiramo zajedno da odemo.“
„Ti si te iste noći i otišao, dabome. Svi su tako zaključili.“ Osmehnuo

sam joj se i zavrteo glavom.
„’Da raskine’, veliš. Znala si da se još viđamo. Mi smo to krili gotovo

dve pune godine, ili sam makar ja mislio da smo sakrili.“
Posle časak-dva Mendi se malo namršti na mene, pa tresnu čarape u

korpu s rubljem.
„Sve ti znaš! Nije nam baš izlivala dušu niti išta slično - nikada ni rečju

nije odala sve dok... Jeste li ti i Rouzi izašli na nekoliko pića otprilike
nedelju dana pre nego što si otišao? Negde u gradu, mislim da je tako
bilo?“

Kod O’Nila u Pirs stritu, i sve su se glave fakultetlija obrtale dok je
Rouzi prolazila do našeg stola sa po kriglom u obe ruke. Ona je bila jedina
meni znana devojka koja je pila iz krigle, i obavezno je častila.

„Aha“, rekoh. „Jesmo.“
„Eto kad se provalila. Znaš, rekla je ocu da izlazi sa mnom i Imeldom,

ali nama nije to rekla da bismo mogle da je pokrijemo, razumeš šta hoću da
kažem? Kao što sam ti i kazala, tebe je vrlo pomno krila; blage predstave
nisnio imale. Ali te noći smo nas dve došle kući ranije, a gospodin Dejli je
motrio sa prozora i video kako stižemo bez Rouzi. Ona je došla tek
kasnije.“

Mendi blesnu jamicama ka meni.
„Sigurno ste imali o milion stvari da pričate, je li?“
„ Aha“, odgovorih. Poljubac za laku noć utisnut uza zid Trinitija, moje

ruke na njenim bokovima dok je vučem bliže sebi.



„Gospodin Dejli ju je u svakom slučaju čekao. Rouzi je sutradan
svratila do mene - subota je bila - i rekla da je podilkanio.“

I opet smo se vratili pravo na velikog zlog gospodina Dejlija.
„U to verujem“, rekoh.
„Ja i Imelda smo je pitale gde je bila, ali ona nije htela da kaže. Samo je

rekla kako joj je tata besan. Zato smo i slutile da se sigurno s tobom
sastala.“

„Uvek sam se nešto pitao“, rekoh. „Šta je kog đavola Met Dejli toliko
imao protiv mene?“

Mendi žmirnu.
„O, bože, ni izbliza ne bih znala. On i tvoj matori ne slažu se baš; rekla

bih da je možda to. A je li uopšte važno? Više nisi ovde u kraju, nikad ga
ne viđaš...“

Kazah:
„Rouzi me je šutnula, Mendi. Šutnula me pravo u dupe, kao grom iz

vedra neba, a ja nikad nisam saznao zašto. Ako postoji neko objašnjenje,
negde tu, voleo bih da znam šta je bilo posredi. Voleo bih da znam da li je
postojalo nešto, ma šta, što sam mogao da uradim pa da se sve drugačije
preokrene.“

U najvećoj meri sam odglumio čoveka snažnog ali koji pati, i Mendina
usta omekšaše od sažaljenja.

„Eh, Fransise... Rouzi nikad pet para nije davala na to šta njen ćale
misli o tebi. To znaš.“

„Možda i nije. Ali ako se zbog nečeg brinula, ili ako je nešto krila od
mene, ili ako se nekog plašila... Koliko je besan umeo da bude na nju,
tačno?“

Mendi je izgledala zbunjeno, ili oprezno, nisam mogao da procenim.
„Kako to, ovaj, misliš?“
„Gospodin Dejli je bio prgav“, rekoh. „Kad je prvi put saznao da se

Rouzi viđa sa mnom, čitav Plejs ga je čuo kako urla. Uvek sam se pitao da
li se na tome i završilo, ili je... hm. Ili je znao da je udari.“

Njoj ruka polete ka ustima.
„Iiisuse, Fransise! Je li ti nešto pričala?“
„Meni nije, ali ne bi mi ni rekla, sem kad bi želela da joj sastavim ćaleta

sa zemljom. Mislio sam, međutim, da je možda pričala tebi ili Imeldi.“



„O, ne. Pobogu, ne. Nikad ni reč nije rekla ni o čemu sličnom. Mislim
da bi rekla, ali... nikad se ne zna sa sigurnošću, zar ne?“ Zamislila se,
gladeći plavu školsku uniformu na krilu. „Rekla bih da je nikad nije ni
prstom takao“, najzad reče. „A ovo ne kažem zato što tako želiš da čuješ,
sad. Kod gospodina Dejlija je problem dopola bio u tome što nikad nije
mogao da se pomiri s time da je Rouzi odrasla, razumeš šta hoću da kažem?
Te subote kad je svratila do mene, tad kad ju je uhvatio da je došla kući
kasnije - trebalo je te večeri da idemo sve tri do Apartmana, a Rouzi nije
mogla zato što joj je, ne zezam te, ćale oduzeo ključeve. Kao da je klinka, a
ne odrasla žena koja svake nedelje na sto donese platu. Kazao je da će
vrata zaključati okruglo u jedanaest, i ako dotle ne bude kod kuće, može da
spava na ulici - a ti znaš i sam, u jedanaest su Apartmani tek počinjali.
Jasno ti je sad šta pričam? Kad se naljuti na nju, nije je tukao; slao ju je u
ćošak, onako kako ja to sad radim s mojim devojčicama kad su
bezobrazne.“

I eto, prosto tako, gospodin Dejli više nije imao sve reflektore samo za
sebe, dobijanje naloga za pretres njegovog dvorišta više nije imalo
prvenstvo na spisku, a uvlačenje u Mendin prijatni kutak domaćeg
blaženstva više nije bilo preterano zabavno. Ako Rouzi nije izašla na
prednja vrata kuće, to nije moralo biti zato što je izvrdavala mene, ili zato
što ju je ćale uhvatio u nedelu pa dobio melodramatični napad koji je
obuhvatao i kakav tup predmet. Moglo je to biti prosto zato što joj nije
ostavio drugog izbora. Ulazna vrata noću su bila zaključana; stražnja su
iznutra imala rezu da bi se moglo otići u ve-ce bez ključa i opasnosti da ćeš
ostati odsečen napolju. Bez ključeva, bilo je svejedno da li je Rouzi bežala
od mene ili pak meni u naručje; ona je morala da izađe na zadnja vrata,
preko zidova i kroz vrtove. Šanse su se protezale sve šire od broja 3.

A šanse da sa kofera izvučemo otiske smanjivale su se. Ako je znala da
će morati da se pentra kao majmunče preko baštenskih zidova, Rouzi bi
kofer unapred sakrila, da bude spreman da ga uzme pri odlasku iz grada.
Ako je nekome usput pala šaka, taj možda ne bi ni znao da kofer uopšte
postoji.

Mendi me je posmatrala, pomalo zabrinuta, pokušavajući da dokuči da
li sam shvatio šta je htela da kaže.

„Ima logike“, rekoh. „Međutim, ne mogu baš da zamislim Rouzi kako



mirno prihvata da stoji u ćošku. Da li je planirala da nešto pokuša? Da nije
ocu maznula ključeve, možda?“

„Ni pisnula nije. To nam je i bilo znak da se nešto kuva, dabome. Rekle
smo joj, ja i Imelda: ’Ma jebeš njega, svejedno izađi s nama, ako ti ne da da
uđeš, prespavaj ovde.“ Ali ona je odbila, htela je da ga oraspoloži. Pitale
smo: ’Što pristaješ to da trpiš?’ - kao što si i sam rekao, nije to bilo u
njenom stilu. A Rouzi je rekla: ’Ne brinite, neće to još dugo trajati.’ To nam
je privuklo pažnju, jeste. Obe smo se bacile i navalile na nju, htele smo da
znamo šta je to naumila, ali ona nije htela da kaže. Ponašala se kao da je
prosto mislila na to da će joj ćale ubrzo vratiti ključeve, ali obe smo znale
da ima tu još nešto. Nismo znale šta tačno, samo da je nešto krupno na
pomolu.“

„Niste pokušale da joj izvučete još pojedinosti? Šta je planirala, kada,
da li sam u to i ja uključen?“

„Pobogu, jesmo. Smarale smo je ne pitaj koliko - ja sam je bola prstom
u ruku i tako to, a Imelda ju je udarila jastukom ne bi li je naterala da
progovori - ali ona nas je prosto ignorisala dok nismo odustale i produžile
da se spremamo. Bila je... Iiisuse.“ Mendi se nasmeja tihim, zgranutim
sitnim grcajem, u po glasa; njene hitre ruke nad rubljem usporiše pa i
stadoše. „Upravo smo tamo bile, u onoj trpezariji - to je nekada bila moja
soba. Ja sam jedina od nas tri imala svoju sobu; uvek smo se u njoj
okupljale. Ja i Imelda smo nameštale kosu, zalizivale je unatrag - bože mili,
na šta smo ličile, i ona tirkiznoplava senka za oči, pamtiš li? Zamišljale smo
da smo Bengls, i Sindi Loper, i Bananarama, sve u jednom.“

„Bile ste predivne“, rekoh ja, i iskreno sam to mislio. „Sve tri. Nikad
lepše devojke nisam video.“

Ona nabra nos kao da poručuje
„Laskanjem ništa nećeš postići“ ali oči su joj i dalje bludele nekud

drugde. „Zavitlavale smo je, pitale je da neće u samostan, govorile kako će
joj divno stajati riza i pitale da se nije zaljubila u oca Makgrata... Rouzi je
ležala na mom krevetu, gledala u tavanicu i grizla nokat - znaš već kako je
to radila? Samo jedan nokat?“

Nokat desnog kažiprsta; grickala ga je kad se duboko zamisli. Tih
poslednjih meseci, dok smo krojili planove, nekoliko puta ga je raskrvarila.

„Pamtim“, rekoh.



„Posmatrala sam je u ogledalu toaletnog stola. To je bila Rouzi,
poznavala sam je otkako smo sve tri bile bepčići, a odjednom mi je
izgledala kao neka skroz nova ličnost. Kao da je starija od nas; kao da je
već napola nekud otišla, nekud drugde. Osetila sam da bi trebalo nešto da
joj damo - čestitku za srećan put, ili medaljon sa Svetim Hristoforom,
možda. Nešto da je čuva na putu.“

Upitah:
„Jeste li pominjale to nekome?“
„Taman posla“, brzo reče Mendi, s naglom oštrinom u glasu. „Ni

slučajno je ne bih ocinkarila. Nije baš da to ne znaš.“ Sedela je pravije,
počinjala je da se kostreši.

„I znam, srce“, rekoh osmehujući joj se. „Samo vršim dvostruku
proveru, po navici. Nemoj se ljutiti.“

„Pričala sam sa Imeldom, u redu. Obe smo zaključile da vas dvoje
bežite. Nama je to bilo vrhunac romantike - pubertetlije, znaš i sam... Ali
nikada nikome drugome nisam rekla, čak ni posle. Mi smo bile na vašoj
strani, Fransise. Želele smo da budete srećni.“

U jednom magnovenju imao sam osećaj da ću ih, osvrnem li se,
ugledati, u susednoj sobi: tri devojke, nespokojne na onoj granici kad sve
samo što se nije desilo, blistaju tirkiznoplavom bojom, elektricitetom,
mogućnostima.

„Hvala ti, srce“, kazah. „Cenim to što si rekla.“
„Nisam imala pojma zašto se predomislila. Da sam imala, rekla bih ti.

Vas dvoje ste bili savršeni jedno za drugo; bila sam ubeđena da...“
Glas joj utihnu.
„Aha“, rekoh. „I ja sam mislio.“
Mendi nežno reče:
„Bože, Fransise...“ Ruke su joj jošdržale istu malu tuniku-uniformu, ne

mičući se, a u njenom glasu osetila se duga, nesavladiva matica tuge.
„Bože, koliko je to davno bilo, zar ne?“

Ulica je bila tiha, samo se čuo raspevani mrmor jedne od dveju
mališanki dok je nešto objašnjavala onoj drugoj, na spratu, i nalet vetra što
je ošinuo kišom pored prozora.

„Bilo je davno“, rekoh. „Ne znam kako je uspelo da postane toliko
davno.“ Nisam joj rekao. Nek to obavi moja keva; ona će bar uživati u



svakoj sekundi. Zagrlili smo se na vratima u znak pozdrava, ja sam poljubio
Mendi u obraz i obećao da ću opet uskoro svratiti. Mirisala je na opojne,
bezbedne stvari kakve godinama nisam osetio, na Pirsov sapun, kreme od
domaće pavlake i jeftin parfem.



5.
Kevin je čučao srozan uz našu stepenišnu ogradu, izgledajući isto onako

kao kad smo bili klinci pa njega ostavimo kod kuće jer je premali, s tom
razlikom što je sad imao mobilni i kucao je poruku vrhunskom brzinom.

„Devojka?“, upitah pokazujući bradom na telefon.
On sleže ramenima. „Tako nešto, valjda. Ne stvarno. Još nisam

raspoložen da se skrasim.“
„A to znači da imaš nekoliko njih na spisku. Keve, stoko razvratna.“
Iscerio se.
„Pa? Sve one znaju u čemu je stvar. Ni one nisu raspoložene da se

skrase; samo se malo zezamo. Nema u tome ničeg lošeg.“
„Ama baš ničeg“, saglasih se, „jedino što sam mislio da se rveš s kevom

mene radi, umesto što se igraš ljubavisanja s današnjom zezačicom. Šta je s
time bilo?“

„Rvem se s njom odavde. Skroz me je sludela. Ako bi pokušala da
pređe do Dejlijevih, ulovio bih je.“

„Ne želim ni da telefonom zove čitav svet.“
„Neće ona nikoga zvati, bar dok ne svrati do gospođe Dejli da se

maksimalno provede. Sad pere i pada s nogu. Pokušao sam da joj
pomognem, a ona je podivljala jer sam kontra okrenuo viljušku kad sam je
stavio u cediljku, šta ako neko padne na nju pa ostane bez oka, i tu sam dao
otkaz. Gde si ti dosad? Jesi li bio kod Mendi Brofi?“

Na to rekoh:
„Recimo da želiš da prođeš od broja tri do vrha Plejsa, ali ne možeš na

prednja vrata. Šta bi radio?“
„Na zadnja“, kao iz topa odgovori Kevin, vraćajući se poruci. „Preko

baštenskih zidova. Milion puta sam to radio.“
„I ja.“ Uperih prst i prođoh njime duž reda kuća, od broja 3 do broja 15

na vrhu. „Šest vrtova.“ Sedam ako računamo i vrt Dejlijevih. Rouzi bi me



mogla i sad čekati u bilo kom od njih.
„Čekaj malo.“ Kevin odvoji pogled od telefona. „Misliš li sada, ili u

ono vreme?“
„U čemu je razlika?“
„Prokleto pseto Halijevih, eto u čemu je razlika. Rambo, pamtiš ga?

Onu malu beštiju što mi je tada odgrizla tur pantalona?“
„Isuse“, rekoh. „Zaboravio sam to govance. Jednom sam ga nabo nogom

kao loptu da je dvaput odskočio od zemlje.“ Rambo je, prirodno, bio neka
sorta džukca terijerske krvi, težak jedno dva i po kila kad je mokar. To ime
mu je razvilo kompleks Napoleona, uz sve prinadležne teritorijalne težnje.

„Sad kad su u broju pet oni moroni s teletabijevom povraćkom, ja bih
išao tuda kud si ti rekao“ - Kevin opisa istu liniju koju sam i ja iscrtao -
„ali u ono doba, kad je Rambo čekao da me opet iscepa, ni za živu glavu.
Išao bih onuda.“ On se okrete i ja pogledah kud pokazuje njegov prst: dole
pored broja 1, pa duž visokog zida udno Plejsa, pa pored vrtova parnih
brojeva, pa preko zida broja 16 do one svetiljke.

Upitah:
„ A što ne bi prosto prešao preko najdonjeg zida i zapucao pravo

putem? Što bi se baktao s vrtovima na našoj strani?“ Kevin se iskliberi.
„Ne mogu da verujem da tu glupost ne znaš. Zar nikad nisi bacao kamenice
u Rouzin prozor?“

„Nisam, s obzirom na gospodina Dejlija u susednoj sobi. Meni su moja
muda draga.“

„Ja sam se neko vreme muvao s Lindom Dvajer, kad smo imali, šta ja
znam, šesnaest godina - sećaš se Dvajerovih, iz broja jedan? Sastajali smo
se noću u njenom stražnjem vrtu, da bi mogla da me spreči da joj zavučem
ruku pod bluzu. Onaj zid tamo“ - on pokaza na donji kraj puta - „s druge
strane, gladak je. Nema na šta da se stavi noga. Može da se preskoči samo
na uglovima, gde se izvučeš uz pomoć drugog zida. A to te vodi u stražnje
vrtove.“

„Ti si vrelo znanja“, rekoh. „Jesi li uspeo na kraju da dođeš do brusa
Linde Dvajer?“

Kevin prevrte očima, pa krenu da objašnjava Lindin složen odnos s
Marijinom legijom, ali ja sam se zamislio. Imao sam muke da stvorim sliku
nekog slučajnog psihotičara-ubice ili seksualnog manijaka koji se nedeljom



uveče smuca po stražnjim vrtovima, u uzaludnoj nadi da će prošetati neka
žrtva. Ako je neko ukebao Rouzi, onda je to bio neko ko je poznaje, ko je
znao da će doći, i u najmanju ruku je imao osnove nekog plana.

Iza stražnjeg zida počinjao je Koper lejn: umnogome nalik na Fejtful
plejs, samo veći i prometniji. Da sam želeo da udesim ma kakav tajni
sastanak, ili zasedu, ili šta već na tom putu koji mi je pokazao Kevin, a
naročito tajni sastanak gde će biti otimanja žrtve ili bacanja leša, ja bih
iskoristio broj 16.

Oni zvuci koje sam čuo dok sam čekao pod svetiljkom, premeštajući se
s noge na nogu da se ne smrznem. Muško stenjanje, prigušeno žensko
cičanje, tupi udarci. Zaljubljeni pubertetlija vam je hodajući par jaja s
ružičastim naočarima: tad mi je bilo logično da ljubav vrca na sve strane.
Mislim da sam verovao da smo Rouzi i ja toliko ludi od ljubavi da smo je
raširili vazduhom kao kakvo svetlucavo opojno sredstvo, te noći kad se sve
konačno sklapalo, i da se kovitla Slobodnim opštinama i svakog ko je
udahne baca u pomamu: ubogi fabrički radnici i radnice posežu jedni za
drugima u snu, pubertetlije po ćoškovima odjednom se ljube kao da im
život od toga zavisi, ostareli bračni parovi ispljuvavaju veštačke vilice i
trgaju jedni s drugih flanelske pižame i spavaćice. Bilo mi je prirodno da to
što čujem bude par koji radi radnju. A mogao sam se prevariti.

Bio je razbijački taj napor da pretpostavim, svega na trenutak, da je
ipak išla k meni. Ako jeste, onda je poruka saopštavala da je vrlo
verovatno uspela da prođe Kevinovom maršrutom sve do broja 16. Kofer je
pak saopštavao da nikad nije kročila dalje odatle.

„Hajde sa mnom“, rekoh, prekidajući Kevina, koji je još trtljao („...ne
bih se ja baktao, nego je imala najveće sisetine u...“). „Idemo da se
poigramo tamo gde nam mama brani.“

Broj 16 je bio u još gorem stanju nego što sam zamišljao. Niz čtave
prednje stepenice protezali su se duboki rovovi, tamo gde su zidari vukli
kamine, a neko je maznuo ogradu od kovanog gvožđa sa obeju strana, ili je
možda Kralj poseda i nju prodao. Džinovska tabla s natpisom „P. Dž.
Laveri Gradnja“ bila je pala u obzidano udubljenje ispred prozora suterena;
niko se nije potrudio da je digne.

Kevin upita:
„Šta ovde tražimo?“



„Još nisam siguran“, odgovorih ja, što je bilo prilično istinito. Samo sam
znao da pratimo Rouzin trag, pipkajući korak po korak dok ne vidimo kuda
će nas odvesti. „Otkrićemo u hodu, važi?“

Kevin gurnu vrata prstom i isteže se napred, oprezno, da zaviri unutra.
„Ako pre toga ne završimo u bolnici.“
Hodnik je bio splet izukrštanih senki, pod slojevima od pet-šest tamo

gde je bleda svetlost doticala sa svih mogućih strana: iz praznih soba s
poluotvorenim vratima, kroz prljava stakla prozora do ulaza, niz visoki
otvor stepeništa zajedno s hladnim vetrom. Nađoh baterijsku lampu. Mogu
se zadesiti i van terena, zvanično, ali svejedno volim da sam spreman i za
neočekivano. Bio sam poneo kožnu jaknu zato što je dovoljno udobna da je
gotovo nikad ne moram skidati, i zato što ima dovoljno džepova za sve
osnovne drangulije: za Fifi Otiskivačicu, tri najlonske kesice za dokaze,
beležnicu i olovku, švajcarski nož, lisice, rukavice, i jednu tanku, snažnu
„meglajt“ bateriju. Moj specijalni detektivski kolt ide u specijalnu futrolu
koja ga čuva skrivenog na mojim krstima, pod pojasom farmerki i dalje od
tuđih pogleda.

„Ne šalim se“, reče Kevin žmirkajući uz mračne stepenice. „Ne sviđa
mi se ovo. Samo kini i sve će se sručiti na nas.“

„Jedinica mi je implantirala u vrat dži-pi-es uređaj. Doći će da nas
iskopaju.“

„Ozbiljno?“
„Ne. Nemoj da si žena. Ništa nam neće biti.“ Na to uključih bateriju i

zakoračih u broj 16. Osetio sam kako u vazduhu lebde decenijama stare
čestice prašine, osetio sam kako se komešaju i kovitlaju, uspinjući se u
hladnim malim virovima svud oko nas.

Stepenice su zloslutno škripale i ugibale se pod našom težinom, ali
izdržale su. Krenuo sam od sobe do ulice na gornjem spratu, gde sam bio
našao Rouzinu poruku i gde su, po kevinim i ćaletovim rečima, mladi
Poljaci našli njen kofer. Videla se velika neravna rupa tamo gde su iščupali
kamin; zid oko nje bio je načičkan izbledelim grafitima koji su objašnjavali
ko koga voli, ko je peder i ko treba da odjebe. Negde na tom kaminu, koji
je sada putovao u ko zna čiju vilu u Bolsbridžu, nalazili su se moji i
Rouzini inicijali.

Pod je bio zatrpan istim starim predvidljivim kršom, konzervama,



pikavcima i papirićima, ali većinom je sve počivalo pod debelim slojem
prašine - klinci su sad imali boljih mesta za provod, i dovoljno novca da na
njih odu - a zbirci su se, privlačno, našli pridodati i upotrebljeni kondomi. U
moje vreme bili su ilegalni; ako si imao sreće da dođeš dotle da ti zatreba
kondom, išao si na rizik i narednih nekoliko nedelja premirao od straha. Svi
visoki uglovi bili su premreženi paučinom, a kroz procepe oko kliznih
prozora fijukao je u tankim mlazovima hladan vetar. Još koji dan i neće više
biti ni tih prozora, završiće prodati kakvom trgovcu drkadžiji čija žena želi
dražesnu malu primesu autentičnosti. Tad rekoh - zbog samog mesta
progovorio sam tiho - „U ovoj sobi izgubio sam nevinost.“

Osetih kako me je Kevin pogledao, želeći da upita s kime, ali uzdržao
se. Samo reče:

„Padaju mi na pamet i neka mnogo udobnija mesta za rokačinu.“
„Imali smo ćebe. A i nije sve u komforu. Ja ovu rupu ne bih menjao za

luksuzni apartman u Šelbernu.“
Časak potom Kevin se strese.
„Bože, kako je depresivno ovo mesto.“
„Zamisli ga kao sastavni deo tadašnje atmosfere. Put niz Ulicu sećanja.“
„Ma zajebi. Ja se od Ulice sećanja držim što dalje mogu. Jesi li čuo

Dejlijeve? Koliko su prokleto bedne bile nedelje osamdesetih? Misa, a
onda usrani nedeljni ručak - u šta da se kladimo da su jeli barenu slaninu,
pečeni krompir i kupus?“

„Ne zaboravi puding.“ Prođoh snopom baterijske duž podnica: nekoliko
manjih rupa, nekoliko zacepljenih krajeva, bez krpljenih površina - a na tom
mestu bi svaka popravka bola oči. „’Ejndžel dilajt’, bez izuzetka. Sa
ukusom krede sa aromom jagode, ali ako ga ne pojedeš, onda crnčići umiru
od gladi zbog tebe.“

„Bože, aha. A onda čitav dan nemaš šta da radiš sem da se muvaš oko
ćoška po zimi, manj ako ne uspeš da se ubaciš u bioskop ili ako ne želiš da
se družiš s kevom i ćaletom. Na televiziji ništa osim propovedi oca
Nekogtamo o tome kako ćeš od kontracepcije da oslepiš, a čak i za to si
morao da se satima zamlaćuješ sa onom prokletom antenom dok ne uhvatiš
frekvenciju... Potkraj pojedinih nedelja, kunem ti se, toliko mi je bilo
dosadno da sam jedva čekao školu.“

Ničega tamo gde je bio kamin, niti uz dimnjak; samo ptičje gnezdo na



vrhu i višegodišnji beli curkovi izmeta niz strane. Dimnjak je bio širok
jedva da i kofer stane u njega. Nije bilo šanse da neko tu ugura telo odrasle
žene, makar i privremeno.

Kazah:
„Ja kad ti kažem, burazeru, ovamo je trebalo da dolaziš. Tu je bila sva

akcija. Seks, droga i rokenrol.“
„Kad sam dorastao za dobru akciju, ovamo više niko nije dolazio. Bilo

je pacova.“
„Uvek ih je bilo. Oni su doprinosili atmosferi. Hajdemo.“ Zaputih se u

drugu sobu.
Kevin me je pratio u stopu.
„Doprinosili su klicama. Ti nisi bio ovde, ali neko je bacio otrov ili šta

već - mislim da je Ludi Džoni, znaš kako je iz dna duše mrzeo pacove, zato
što je bio u rovu, kako beše? Nebitno, čitav čopor pacova upuzao je u
zidove i pocrkao i, Isuse, ne šalim se, kako su smrdeli! Gore nego svinjske
farme. Kad nismo pomrli od tifusa!“

„Meni lepo miriše.“ Ponovo sam rutinski prošao baterijskom lampom.
Počinjao sam da se pitam nisam li se uključio u najgluplju na svetu hajku
na vetar. Jedna noć provedena s mojima, i ludilo je već počinjalo da prelazi
i na mene.

„Pa jeste, aha, očigledno su posle nekog vremena otišli. Ali dotad smo
se svi navikli da se okupljamo na onom praznom placu na uglu Koper lejna,
znaš na koji mislim? I tamo je bilo sranje - zimi da ti se smrznu jaja, a sve u
koprivama i bodljikavoj žici - ali tamo su se okupljali i svi klinci iz Koper
lejna i Smits rouda, pa je bila veća šansa da se ogrebeš za piće ili za
vatačinu ili šta već juriš. Zato se nikad i nismo stvarno vratili ovamo.“

„Propustio si nešto dobro.“
„Aha.“ Kevin se sumnjičavo obazre oko sebe. Ruke je držao u

džepovima, pritežući jaknu oko sebe kako ništa ne bi njome dodirnuo.
„Preživeću nekako. E upravo zbog ovakvih stvari ne mogu da podnesem
kad nekog krene da hvata žal za osamdesetima. Deca su se smrtno smarala,
ili se igrala bodljikavom žicom, ili se kresala po prokletim pacovarnicima...
Šta tu ima da se propusti?“

Pogledah ga dok je tako stajao u odeći Ralfa Lorena, sa fensi satom i
zalizanom bogatunskom frizurom, punog i prepunog pravičnog negodovanja,



i hiljadu kilometara dalekog od ovog mesta. Zamislih ga kao mršuljavo dete
sa čuperkom gde ga je „liznulo tele“, u mojim iskrpljenim nasleđenim
polovnjacima, kako kao besomučan jurca u ovu kuću i iz nje, uopšte i ne
poimajući da nije dovoljno dobra. Rekoh: „Bilo je tu neizmerno više od
toga.“

„Šta, na primer? Šta tu ima tako divno kad izgubiš nevinost na nekom
đubrištu?“

„Ne kažem da bih se vratio u osamdesete kad bih mogao da biram, ali
ne valja ni s vodom prosuti i dete. Ne znam za tebe, ali meni nikad nije bilo
dosadno. Nikad. Možda bi voleo o tome da porazmisliš.“

Kevin sleže ramenima i promrmlja nešto što je zvučalo kao:
„Pojma nemam na šta ciljaš.“
„Razmišljaj i dalje. Doći ću po tebe.“ Zaputih se ka stražnjim sobama

ne trudeći se da ga pričekam - ako mu noga propadne kroz truo patos u
kakvoj senci, njegov problem. Časak potom on se pojavi, naduren, iza
mene.

Ničeg zanimljivog nije bilo pozadi, ničeg zanimljivog ni u prostorijama
prizemlja, sem ogromne riznice praznih flaša od votke koje neko očigledno
nije bio rad da izbaci s drugim smećem. Na početku stepenica što vode u
suteren, Kevin ustuknu.

„Nema šanse. Ja dole ne idem. Ozbiljno, Frenk.“
„Svaki put kad starijem bratu odbiješ nešto, Bog ubije po jedno mače.

Hajde.“
„Šej nas je jednom zaključao tu dole“, reče Kevin. „Tebe i mene - ja

sam još bio mali. Pamtiš li?“
„Jok. Je l’ ti zato uliva strah u kosti?“
„Ne uliva mi strah u kosti, jebo te. Samo ne vidim zašto se upinjemo da

ostanemo živi sahranjeni bez ikakvog glupog razloga.“
„Onda me čekaj napolju“, odgovorih.
Posle časak-dva, on zavrte glavom. Pođe za mnom iz istog razloga iz

kojeg sam i ja, pre svega, želeo tu da ga uvedem: od nekih stvari je teško
odučiti se.

Dole u tom suterenu možda sam ukupno bio tri puta. Lokalna urbana
legenda tvrdila je da je neki Higins Koljač tu prerezao grlo svom
gluvonemom bratu i sahranio ga dole; ako zadreš u teritoriju Higinsa



Koljača, doći će po tebe, mašući trulim rukama i jezivo stenjući i režeći,
sledi demonstracija. Braću Higins verovatno su izmislili zabrinuti roditelji, i
niko od nas nije u njih verovao, ali svejedno smo se klonili suterena. Šej i
njegovi ortaci ponekad su se okupljali tu dole da pokažu da su tvrdi momci,
i možda je tamo sišao poneki par ako je zaista bio zagoreo, a sve ostale
sobe se zadesile zauzete, ali ono dobro događalo se gore: kartoni marlbora i
jeftine dvolitre jabukovca, džointi tanki kao šibice, poker u svlačenje koji
nikad nije odmakao dalje od pola. Kad smo imali oko devet godina, Zipi
Hern i ja smo se jednom čikali ko sme da dodirne zadnji zid suterena, i
maglovito pamtim kako sam koju godinu potom poveo dole Mišel Njudžent,
u nadi da će se dovoljno uplašiti da se uhvati za mene, pa možda i da mi
krne žvaku. Nisam bio te sreće; čak i u tom uzrastu birao sam devojke koje
se ne plaše lako.

A treći put je bilo tad kad je Šej zaključao nas dvojicu. Ostavio nas je
tamo verovatno sat vremena; nama su to bili dani. Kevin je imao dve ili tri
godine i od straha nije bio u stanju čak ni da vrišti. Umesto toga se upišao u
gaće. Ja sam mu govorio da će sve biti u redu, pokušavao nogama da
razvalim vrata, da prstima iščupam daske s prozora, i kleo sam se da ću
jednoga dana ubiti Šeja od batina.

Pomerio sam bateriju sporim pokretom. Suteren je umnogome bio
onakav kakvog sam ga pamtio, jedino što sam sad lepo video zašto su naši
roditelji dizali frku kad mi tu silazimo. Prozori su još bili zakovani, rđavo,
letvama između kojih su se probijale tanke pruge svetlosti; tavanica je bila
ugnuta na način koji mi se nimalo nije dopao, i bili su pootpadali veliki
komadi maltera, pa su se videle grede, iskrivljene i napukle. Pregradni
zidovi su godinama popuštali i osipali se dok se na kraju nije sve pretvorilo
praktično u jednu ogromnu prostoriju, a na pojedinim mestima se pod
urušavao sam od sebe, tonući u temelje - slegao je, možda, zato što ničeg
nije bilo da podupire kuću sa one strane gde se završava spojeni niz.
Nekada, veoma davno, neko je uložio neupečatljiv trud, pre no što je
sasvim digao ruke od te kuće, da pokrpi one krupnije rupe tako što je u njih
nabio komade betona, nadajući se najboljem. Mirisalo je kao u mom
pamćenju - na mokraću, memlu i prljavštinu - samo još jače.

„O, čoveče“, promrmljao je Kevin neveselo, zastavši udno stepenica.
„O, čoveče...“ Glas mu se odbio o dalje ćoškove, odjeknuo od zidova pod



čudnim uglovima, pa je zazvučalo kao da neko žamori daleko u tami.
Lecnuo se i ućutao.

Dva bloka betona bila su čovečje veličine, i ko god da ih je tu nabio,
zafljuskao ih je grudvastim cementom oko ivica, čisto radi zadovoljstva
koje nosi valjano odrađen posao. Treći komad je bio još traljavije
postavljen: obična asimetrična gromada, možda metar i po sa metar, a za
cement ko te pita.

„Lepo“, reče Kevin, za trun preglasno, iza mene. „Isterao si svoje.
Mesto za zabavu ti je još ovde, i još je rupa. Možemo li sad da idemo?“

Pažljivo sam prešao do sredine poda i pogurao ugao gromade vrhom
čizme. Na mestu su ga držale dugogodišnje nastage štroke, ali kad sam
svom težinom nalegao, osetio sam da se vrlo blago pomerio: ljuljao se. Da
sam imao nekakvu polugu, da je na nekoj od tih gomila otpada po
ćoškovima bilo kakve gvozdene šipke ili komada gvožđa, mogao sam ga
podignuti.

„Keve“, rekoh. „Učini mi, vrati se u mislima unatrag. Ti pacovi što su
pocrkali u zidovima: je li to bilo one zime kad sam ja otišao?“

Kevinove oči polako se razrogačiše. U bolesno sivim trakama svetlosti
izgledao je providan, kao projekcija koja treperi na ekranu.

„O, Iiisuse, Frenk. O, ne.“
„Pitam te nešto. Neposredno po mom odlasku, pacovi u zidovima, da ili

ne?“
„Frenk...“
„Da ili ne?“
„To su bili samo pacovi, Frenk. Po čitavoj kući. Videli smo ih, milion

puta.“
Dakle, taman da s prolećnim otopljenjem ne ostane ništa što bi izazvalo

ozbiljan zadah i navelo ljude da se žale vlasniku koji je gradio naselje. „I
osetili ste ih. Kako trule.“

Nakon časak-dva, Kevin najzad izusti:
„Aha.“
„Hajdemo“, rekoh. Uhvatih ga za mišicu - prejako, ali nisam mogao da

olabavim stisak - i povedoh ga uza stepenice, ispred sebe, brzo, osećajući
kako nam se daske uvijaju i pucaju pod nogama. Kad smo izašli na spoljne
stepenice, u talas hladnog vlažnog vetrića i sitne kiše, u drugoj ruci mi je



bio telefon i ukucavao sam broj Tehničkog biroa.

Tehničar kog sam dobio nije baš vrcao od veselja što radi smenu
vikendom, a ni što sam ga izvukao iz njegovog toplog kompjuterskog
brloga. Rekoh mu da imam informacije koje ukazuju na leš sakriven ispod
komada betona u suterenu broja 16 u Fejtful plejsu - nisam zalazio u
sporednije detalje kao što su datumi - i da mi treba tim Biroa i nekoliko
policajaca, te da ću možda biti a možda i neću biti na licu mesta kad oni
stignu. Tehničar je cičao kao lasica meljući o nalozima za pretres, dok ga
nisam obavestio da bi svaki mogući osumnjičeni bio u dotičnim
prostorijama uljez, te da stoga ne bi ni mogao očekivati pravo na privatnost,
kao i da je kuća - pošto je nastavio da cvili - u svakom slučaju u javnoj
upotrebi najmanje trideset godina, pa se stoga de fakto vodi kao javno
mesto po pravu korišćenja, i nije potreban nalog. Nisam bio siguran koliko
bi se ove moje tvrdnje održale na sudu, ali taj problem je mogao ostati i za
neki drugi dan, a svakako sam ućutkao tehničara. U bazu podataka u svojoj
glavi uneo sam ga kao Beskorisnog Glupandera, radi buduće reference.

Kevin i ja smo tehničara i njegove drugare rešili da sačekamo na
stepenicama studentskog stana u broju 11, dovoljno blizu za dobar pregled,
a dovoljno daleko da me, uz malo sreće, niko ne poveže sa onim što sledi.
Ako sve krene onako kako ja mislim da hoće, biće mi potrebno da me Plejs
posmatra kao svoga domaćeg momka koji se vratio kući, a ne kao
policajca.

Zapalio sam pljugu i poturio paklicu Kevinu, ali on odmahnu glavom.
„Šta sad radimo?“, upita.
„Držimo se po strani.“
„Zar ne treba da si tamo?“
„Tehničari su odrasli momci“, rekoh ja. „I devojke. Umeju da obave

svoj posao i bez mene da im vodim ručice.“
Još je delovao nesiguran.
„A zar ne bi trebalo...? Znaš već. Da proverimo ima li uopšte tamo

nečega pre nego što dovučemo Čuvare.“
Za divno čudo, ista ta opcija je i meni već bila pala na um. Svaku

česticu snage uložio sam u borbu protiv poriva da potegnem taj komad
betona, i noktima ako treba. Uzdržah se da ne zaurlam na njega.



„Dokazni materijal“, rekoh. „Tehničari imaju opremu za propisno
prikupljanje dokaza, a mi je nemamo. Samo im još treba da im mi nešto
sjebemo. Pod pretpostavkom da tamo uopšte nečeg ima.“

Kevin se izvi u stranu da pregleda tur pantalona; stepenice su bile
vlažne, a on još u svojoj lepoj poslovnoj odeći od juče. Kaza:

„Preko telefona si zvučao prilično ubeđeno.“
„Želeo sam da dođu. Danas, a ne tamo negde po nedelji, kad im dune da

provedu popodne napolju.“
Krajičkom oka videh kako me Kevin okrznu kosim pogledom, pometen i

malčice obazriv. Posle toga je samo ćutao, čisteći s pantalona prašinu i
paučinu, oborene glave, što je meni sasvim lepo i odgovaralo. S mojim
poslom čovek se uči i strpljenju, a mene uopšteno smatraju čovekom koji
ima dar strpljivosti, ali kad su prošli minuti koji su se meni otegli kao
nedelja, počeo sam već da razmišljam da skoknem do Biroa, otrgnem
tehničara od World of Warcrafta, i dovučem ga ovamo za ona kržljava
jajašca.

Šej izađe na prednje stepenice, čačkajući zube, pa došeta do nas.
„Priča?“, upita.
Kevin zausti nešto da kaže, ali ja ga pretekoh.
„Ništa posebno.“ „Video sam da si išao Kalenovima.“
„Verovatno jesi.“
Šej pogleda uz put, niz put; opazih da mu se pogled zaustavio na

vratima broja 16, koja su se još njihala, poluotvorena.
„Nešto čekate?“
„Ostani uz nas“, rekoh cereći mu se i tapšući stepenik do sebe. „Pa ćeš

možda i saznati.“
Šej frknu, ali časak potom pođe uz stepenice i sede na najgornju,

nabivši mi stopala uz lice.
„Keva te traži“, reče Kevinu. Kevin zastenja; Šej se nasmeja i diže

okovratnik da se zaštiti od zime.
Upravo tad se začu škripa guma po kamenoj kocki, iza ugla. Pripalih još

jednu i smuljah se onako na stepenicama, glumeći anonimusa i donekle
ozloglašenog tipa - Šej mi je ljubazno u tome pomogao, čisto već svojim
prisustvom. Kako se ispostavilo, nije ni bilo nužde: dva policajca u
patrolnim kolima i tri momka iz Biroa što su već iskakala iz kombija, a



nikog od njih nisam poznavao.
„Iiisuse“, izusti Kevin, tiho i nespokojno. „Ima ih čitav čopor. Da li

uvek...?“
„Ovo im je otprilike minimum. Možda će kasnije pozvati još neke,

zavisi.“ Šej ispusti otegnut, posprdno impresioniran zvižduk.
Podosta je vremena bilo prošlo otkako sam posmatrao neko mesto

zločina izvan žute trake, kao terenac inkognito ili kao građanin. Zaboravio
sam već i kako ta mašinerija izgleda kad je u pokretu. Momci iz Biroa
umotani od glave do pete u belo, zamahujući teškim kutijama punim
zloslutnih mađioničarskih rekvizita, uz škljocaj namiču maske dok kreću
stepenicama i nestaju u broju 16 - dlake na vratu su mi se nakostrešile kao
psu. Šej je tiho pevušio sebi u bradu:

„Triput glasno lupa, lupanje na vrata, vila-vila-vejl; dva su policajca,
jedan specijalac, pored reke Sejl...“

Kad su policajci razvukli žutu traku oko stepeništa, pre nego što su ga i
obezbedili, narod je namirisao krv i izašao da gleda kako bi joj osetio i
ukus. Na vratima su se kao čarolijom stvorile matore žene s papilotnama i
maramama, pa se sjatile da razmenjuju opaske i sočne pretpostavke („Neka
mlada se tamo porodila i ostavila bebu.“ „Bog te ne ubio, pa to je strašno!
A pazi ovo, Fiona Moloj se bila ugojila pa skinula, šta misliš, da nije
možda...?“) Muškarci su odjednom zaključili da im je potrebno da ispuše
po cigaretu na prednjim stepenicama i pogledaju kakvo je vreme; pegavi
momci i devojke bebećih lica stajali su naslonjeni uz poslednji zid, praveći
se da ih nije briga. Šačica balavurdije izbrijanih glava jurcala je tamo-amo
na skejtbordima, razjapljenih usta blenući u broj 16, dok se jedan nije
zakucao u Sali Hern, pa ga je ova šljusnula po zadnjici. Dejlijevi su bili na
svojim stepenicama; gospodin Dejli je jednom rukom bio obgrlio gospođu
Dejli, pridržavajući je. Od čitavog tog prizora unervozio sam se. Ne
radujem se baš kad gubim račun o broju ljudi koji me okružuju.

Slobodne opštine su oduvek imale proždrljivost pirane kad je posredi
rekla-kazala. Tamo u Dolkiju, ako bi kriminalistički tim nekad i stisnuo
petlju da se pojavi u ulici bez dozvole Odseka za urbanističko planiranje,
nikoga ni mrtvog ne bi uhvatili da pokazuje nešto tako prostačko kao što je
radoznalost. Poneka pustolovna duša možda bi i osetila iznenadan poriv da
potkreše cveće u prednjem vrtu, i sve što bi čula prenela bi prijateljicama



uz biljni tej, ali u celini bi priču saznali tek kad sutradan dobiju novine od
raznosača. U Plejsu se pak išlo pravo đonom. Stari gospodin Nolan je
jednog policajca odlučno uhvatio za rukav i činilo se da zahteva puno
objašnjenje. Policajac je izgledao kao da ga osnovna obuka nije baš
pripremila za tu situaciju.

„Fransise“, reče Kevin. „Tamo verovatno ničeg nema.“
„Možda nema.“
„Ozbiljno. Verovatno sam uobrazio. A sad je prekasno da...“
Šej upita:
„Šta je uobrazio?“
„Ništa“, rekoh ja.
„Keve!“
„ Ništa. Upravo to i kažem. Verovatno sam uobrazio...“
„Šta to traže?“
„Mudo moje“, odgovorih ja.
„Nadam se da su poneli mikroskop.“
„U pičku materinu“, izusti Kev neveselo, trljajući se po jednoj obrvi i

zureći u policajce. „Više mi se ne dopada ova igra, momci. Voleo bih da
prosto..."

„Pozor“, odjednom će Šej. „Keva.“
Sva trojica se smuljasmo na stepenice, hitro i savršeno sinhronizovano,

povukavši glave podobro ispod vidikove linije svetine. Između ljudskih tela
načas ugledah kevu: stajala je na našem prednjem stepeništu, ruku čvrsto
prekrštenih ispod grudi, i češljala ulicu okom nalik svrdlu, kao da dobro zna
da je sav taj metež moje maslo, te da će mi dati svoje. Ćale je bio iza nje,
vukući dimove iz cigarete i posmatrajući akciju bez ikakvog izraza na licu.

Glasovi unutar kuće. Jedan tehničar izađe pokazujući palcem preko
ramena i izgovorivši nešto mnogo pametno, na šta se policajci zacerekaše.
Otključa kombi, probrlja unutra, pa potrča natrag uz stepenice s pajserom u
ruci.

Šej reče:
„Ako to upotrebi tamo dole, čitava kuća će mu se srušiti na glavu.“
Kevin se i dalje vrpoljio, kao da ga od stepenica boli zadnjica.
„A šta će biti ako ništa ne nađu?“
„Onda će našeg Fransisa upisati u crnu knjigu“, reče Šej. „Što je svima



traćio vreme. Je li da bi to bila šteta?“
„Hvala što brineš“, rekoh, „ ali biće meni sjajno.“
„Biće, biće. Tebi uvek i jeste sjajno. Šta to traže?“
„A što ih ne pitaš?“
Iz broja 11 išvrlja kosat student u majici s natpisom Limp bizkit,

trljajući glavu i delujući impresivno inamurno. „Šta je ovo?“
„Vrati se unutra“, odgovorih.
„Ovo su naše stepenice.“
Pokazah mu legitimaciju.
„Uh, čoveče!", reče on i odvuče se unutra, pod teretom neizmerne

nepravednosti svega.
„To je baš lepo“, kaza Šej, „što si upotrebio legitimaciju da ga

zastrašiš“, ali to je rekao tek refleksno. Oči su mu, žmirkave zbog svetla što
je jenjavalo, bile uprte u broj 16.

Ulicom i između kuća odjeknu ogroman dubok tresak, nalik pucnju
topa, razlegavši se nad čitavim Slobodnim opštinama. Onaj komad betona
je ispao. Nora se trže i ispusti tanak, divljačan zvuk; Sali Hern navuče bolje
okovratnik pletenog džempera i prekrsti se.

I upravo tad sam osetio podrhtavanje u vazduhu, električni naboj što je
krenuo duboko odozdo, iz utrobe broja 16, i poput namreškanog talasa stao
da se širi upolje: glasovi tehničara što jačaju pa tihnu, policajci koji se
okreću i zure, ljudi koji se njišu unapred, oblaci koji stežu obruč nad
krovovima.

Iza mene, Kevin nešto reče, pomenuvši i moje ime. Shvatih da smo
ustali i da mi je njegova ruka na ramenu. Rekoh:

„Odmakni se.“
„Frenk...“
Iz kuće neko doviknu naređenje, oštrim, brzim, odsečnim glasom. Više

me nije bilo briga ko sve zna da sam detektiv.
„Ostanite tu“, rekoh.
Policajac zadužen da brani ogradu bio je sitan, sav uspijen kao kakva

strina.
„Odmaknite se, izvinjavam se“, kaza mi. Naglasak mu je poticao

otprilike iz nekog sela usred močvare. „Nema šta da se vidi.“
Pokazah mu legitimaciju, koju on pročita mrdajući usnama. Stopala na



stepenicama unutar kuće, prosev lica u prolazu pored prozora do ulaznih
vrata. Gospodin Dejli negde viknu nešto, ali glas mu je zazvučao daleko i
usporeno, kao da putuje kroz dugu metalnu cev.

„Ovo ovde“, reče mi policajac vraćajući legitimaciju, „znači da ste iz
Tajnog. Nemam obaveštenje o prisustvu nikakvog tajnog inspektora na
mestu istrage.“

„Sad ste obavešteni.“
„Moraćete da popričate sa istražnim inspektorom. To može biti moj

narednik, a može biti i neki od ovih iz Ubistava, zavisno od toga šta
budu...“

Rekoh:
„Sklanjaj mi se s puta.“
On napući usta.
„Nema potrebe da sa mnom razgovarate takvim tonom. Možete

pričekati onde, tamo gde ste bili malopre, dok ne dobijete dozvolu za ulaz
od...“

„Sklanjaj mi se s puta ili ćeš ostati bez zuba.“
On izbeči oči, ali ja sam bio ozbiljan, i on se pomeri. Još je pričao za

šta će me sve prijaviti kad sam poleteo uz stepenice, sve po tri grabeći, i
probio se, odgurnuvši ramenom njegovog zapanjenog drugara, kroz vrata.

Slobodno se smejte ovome: u dubini duše, ja nijednom, ni na tren, nisam
pomislio da će išta naći. Ja, gospodin Ulicom Prekaljeni Cinik koji
novajlijama drži svoju oštroumnu malu govoranciju o tome kako je svet
uvek za dva koraka zlobniji nego što ti planiraš, nikad nisam verovao da će
dovde doći; ni kad sam otvorio onaj kofer, ni kad sam osetio kako se
gromada betona ljulja u tom sumračnom suterenu, ni kad sam osetio strujni
naboj kako magnetiše večernji vazduh. U samoj dubini, dublje od svega što
sam znao i saznao pre i posle toga, ja sam i dalje verovao Rouzi. Verovao
sam joj sve do kraja tih oronulih stepenica što vode u suteren, verovao sam
joj i kad sam ugledao krug maskiranih lica kako se okreće naviše ka meni u
belom sjaju svetiljki, kad sam ugledao onaj komad betona iščupan i
nakošen pod sumanutim uglom na podu između kablova i pajsera, kad sam
osetio snažni podzemni zapah nečeg jezivo zlokobnog. Verovao sam joj do
srži sve dok se nisam progurao između tehničara i ugledao oko čega čuče:
oko neravne rupe, tamne gužve umršene kose, dronjaka koji su mogli biti od



teksasa, i glatkih smeđih kostiju obeleženih sićušnim tragovima zuba.
Ugledao sam nežni luk kosturske šake i znao: kad budu našli nokte, negde u
slojevima izmeta i crknutih buba i trulog gliba, nokat desnog kažiprsta biće
izgrizen do živca.

Vilice su mi se stezale tako jako da sam bio ubeđen da će mi popucati
zubi. Nisam ni mario; želeo sam da osetim to pucanje. To nešto u rupi bilo
je sklupčano kao usnulo dete, lica zagnjurenog među mišice. Možda mi je
to i sačuvalo razum. Začuo sam Rouzin glas kako izgovara Fransise, jasno i
zadivljeno, uz moje uvo, kad nam je bilo prvi put.

Neko reče nešto osornim glasom, i nečija ruka nabi mi masku na lice.
Uzmakoh i pređoh nadlanicom preko usta, snažno. Pukotine u tavanici
počeše da promiču, poskakujući kao slika na pokvarenom televizoru.
Mislim da sam čuo sebe kako izgovaram, vrlo tiho:

„O, sranje.“
Jedan tehničar upita:
„Je li vam dobro?“
Stajao je uspravno, malo preblizu meni, i zvučao kao da me je već

nekoliko puta to pitao. Rekoh:
„Aha.“
„Potresa kad se vidi prvi put, jelte?“, naduveno reče jedan iz tima.

„Nagledali smo se mi i mnogo goreg.“
„Jeste li nas vi zvali?“, upita me tehničar.
„ Aha. Detektiv Frenk Maki.“
„Vi ste iz Ubistava?“
Potrajalo je časak dok sam ukopčao šta me pita. Mozak mi se bio

usporio do mrtvila.
„Ne“, rekoh.
Tehničar me čudno pogleda. Bio je od onih malih kompjuteraša,

otprilike duplo mlađi i duplo manji od mene, verovatno isti onaj beskorisni
glupander.

„Mi smo zvali Ubistva“, reče. „I patologa.“
„Prilično opravdano“, dobaci vedro njegov pomoćnik. „Ovamo nije ušla

baš skroz sama.“
Držao je kesicu za dokazni materijal. Da ju je ma ko od njih dotaknuo

preda mnom, znam da bih ga prebio kao mačku.



„Dobro ste uradili“, rekoh. „Uveren sam da stižu za koji minut. Idem da
se nađem policajcima.“

Dok sam se peo stepenicama, čuh kompjuteraša kako govori nešto o
tome kako urođenici postaju uznemireni, a tim prasnu u cerekav smeh.
Zvučali su kao bandica pubertetlija, i na jedan delić sekunde, poslednji,
mogao sam se zakleti da dole u tom suterenu Šej i njegovi ortaci duvaju i
cerekaju se razmenjujući crnjake, i da se ulazna vrata otvaraju ka životu u
kom sam se rodio, i da se ništa od ovog sad ne dešava.

Napolju se obruč ljudi bio zgusnuo i približio, svi su istezali vratove na
svega metar-dva od mog prijatelja stražara. Došao je i njegov ortak s vrata
da stane uz njega kod ogradice. Oblaci su bili nalegli još niže na krovove, a
svetlo se promenilo, izokrenulo se u modru, opasnu ljubičastobelu boju.

Nešto se pokrenu u zadnjim redovima svetine. To je prolazio gospodin
Dejli, razmičući raširenim rukama ljude ispred sebe kao da ih takoreći i ne
vidi, a oči upirući u mene.

„Maki...“ Pokušavao je da vikne, ali glas ga izdade i izlete hrapav i
potmuo. „Šta je to unutra?“

Čudovište iz močvare odsečno reče:
„Za ovaj prostor sam ja zadužen. Odstupite.“
Jedino što sam želeo od svega na svetu bilo je da jedan od njih,

svejedno koji, pokuša da me udari.
„Ne bi ti mogao ni za svog đoku da budeš zadužen, i to kad bi ga obema

rukama držao“, skresah policajcu, na koji centimetar od onog ogromnog,
mekog, pudingastog lica, a kad je ponikao pogledom, gurnuh ga s puta i
pođoh u susret gospodinu Dejliju.

Onog časa kad sam izašao na kapijicu, on me ščepa za kragnu i snažno
me povuče, bradom u bradu. Osetih crven prasak nečeg nalik sreći. Imao je
više muda od policajca, ili pak nije hteo da uzmakne pred jednim Makijem,
a meni je i jedno i drugo odgovaralo.

„Šta je unutra? Šta ste našli?“
Neka starija žena ekstatično vrisnu i od mladeži s kapulja-ama se začu

majmunska dreka. Izgovorih, glasno da me što više ljudi čuje kako ga
upozoravam: „Biće vam draže da skinete ruke s mene, prijatelju.“

„Nemoj mi samo, đubre malo, nemoj mi samo reći da - je li to moja



Rouzi unutra? Je li ona?“
„Moja Rouzi, prijatelju. Moja devojka. Moja. Još jednom vam kažem:

ruke dalje od mene.“
„Ti si za to kriv, govno prljavo. Ako je ona unutra, to je zbog tebe.“
Čelo mu se trlo o moje, a bio je toliko jak da mi se košulja zasekla

ispod potiljka. Kapuljače su počinjale da skandiraju:
„Šorka! Šorka! Šorka!“
Žestoko sam ga uhvatio oko ručnog zgloba i bio sam gotov da mu ga

slomim, ali tad mu osetih miris, znoj, dah: vreo, kiseo, životinjski zadah koji
sam napamet znao. Taj čovek je umirao od straha, bezmalo gubio razum. U
tom času mi se pred očima stvorila Holi.

Mišići su mi u trenu ostali bez krvi. Kao da se nešto u meni slomilo,
duboko dole pod rebrima.

„Gospodine Dejli“, rekoh što sam blaže mogao, „čim nešto budu
saznali, doći će da vam kažu. Dotad morate biti kod kuće.“

Policajci su pokušavali da ga otrgnu od mene, pri čemu je močvarac
silno galamio. Ni gospodin Dejli ni ja nismo obraćali pažnju. Beonjače su
mu se bile pretvorile u divljačne bele kolutove. „Je li to moja Rouzi?“

Napipah nerv u korenu njegove šake i zarih palac. On zastenja i ruke
mu odskočiše od moje kragne, ali tren pre no što ga je policajac-pomoćnik
odvukao, on isturi vilicu unoseći mi se u lice i prošišta mi na uvo, izbliza
kao ljubavnik:

„Ti si kriv.“ Odnekud izađe gospođa Dejli, oglašavajući se bezobličnim
cviležom, i zalete se na njega i na pomoćnika. Gospodin Dejli se opusti i
zajedničkim snagama ga odvukoše, natrag u svetinu koja je mlela.

Iz nekog razloga, čudovište iz močvare se držalo za leđa moje jakne.
Raspalih ga laktom, snažno. A onda se navalih na ogradicu, popravih
košulju i izmasirah vrat. Disao sam ubrzano.

„Ovo se neće na ovome završiti, sinko“, zlokobno me obavesti
čudovište iz močvare. Lice mu je imalo nezdravu ljubičastu boju. „Samo da
znate, napisaću prijavu.“

Odgovorih:
„Frenk Maki. Prezime se piše sa jednim K. Recite im da je stave uz

ostale tužbe na mene.“
Policajac uvređeno frknu kao stara frajla, pa odskakuta da preuzme



rulju istegnutih šija, vičući im da se povuku, uz obilno razmahivanje
rukama. Ugledah načas Mendi s jednom devojčicom na bedru, dok joj se
druga držala za ruku, troje zapanjene oči. Dejlijevi se usteturaše uz
stepenice broja 3, pridržavajući jedno drugo, i nestaše unutra. Nora se
navali na zid pored vrata, pritiskajući dlanom usta.

Ja se vratih do broja 11, koji mi nije delovao ništa gore od bilo kog
drugog mesta. Šej je palio novu cigaretu. Kevin je izgledao kao da mu je
muka.

„Nešto su našli“, reče, „je li tako?“
Za koji časak pristići će patolog i mrtvačka kola.
„Aha“, rekoh. „Našli su.“
„Je li to...?“ Duga ćutnja. „Šta su našli?“
Potražih cigarete. Šej mi, možda u gestu saosećanja, prinese upaljač.

Posle nekog vremena Kevin upita:
„Je li ti dobro?“
Rekoh:
„Izuzetno mi je.“
Dugo nijedan od nas nije progovarao. Kevin mi uze jednu pljugu;

svetina se postepeno smirivala i počinjala da razmenjuje priče o policijskoj
brutalnosti i da pretresa pitanje da li bi gospodin Dejli mogao nekog da tuži.
Poneki razgovori vodili su se utišano, a ulovio sam i pokoji hitri pogled
upućen meni.

Uzvraćao sam netremičnim zurenjem dok ih nije postalo previše da na
sve odgovorim.

„Čuvajte se“, tiho izgovori Šej u natušteno nebo. „Stari Maki se vratio u
grad.“



6.
Prvi je stigao patolog Kuper, živčano govance s kompleksom da je Bog.

Zaustavio je svog velikog crnog merdžu, strogo se zagledao preko glava
prisutnih i ostao tako sve dok se more nije razdvojilo da ga propusti, pa
šepureći se ušao u kuću, nameštajući rukavice i ostavljajući za sobom
žamor da ključa sve jače. Nekoliko kapuljača stadoše da se vrzmaju oko
njegovih kola, ali čudovište iz močvare izviknu na njih nešto nerazumljivo i
oni klisnuše, ne menjajući izraz lica. Činilo se da je Plejs previše pun,
previše usredsređen, da snažno bruji, kao da pobuna samo čeka svoj čas pa
da bukne.

Zatim su došli ovi iz mrtvačnice. Izašli su iz prljavog belog kombija i
zaputili se u kuću, nemarno noseći između sebe nosila od plavog platna, i
svetina u trenu promeni ponašanje. Upalila se kolektivna sijalica: nije
posredi tek bolja zabava od kakvog već pseudorealitija koji upravo ide na
televiziji, već stvarni život, i skorije ili kasnije nekoga će izneti na tim
nosilima. Prestali su da se premeštaju s noge na nogu i ulicom je prohujalo
tiho šuštanje, nalik slabom povetarcu, koje utihnu u muk. To se dogodilo
kad su se, sa svojim uobičajenim besprekornim osećajem za trenutak,
pojavili momci iz Ubistava.

Među mnogim razlikama između Ubistava i Tajnog jesu i naša shvatanja
suptilnosti. Tajni su u tome još i bolji nego što se misli, i kad nam treba
povod da se malo ismejemo, iskreno volimo da posmatramo momke iz
Ubistava i njihove voljene svečane nastupe. Ova dvojica su naišli iza ugla u
neobeleženom srebrnom be-em-veu kome nisu ni bila potrebna obeležja,
naglo su zakočili, ostavili kola pod dramatičnim uglom, sinhronizovano
zalupili vrata - verovatno su vežbali - i razbacanim hodom pošli ka broju 16
dok im je u glavi treštala muzika iz serije Havaji pet-nula u punom
saraundu.

Jedan je bio plav balavac s licem lasice, još je usavršavao hod i iz



petnih žila se upinjao da održi korak. Drugi je bio mojih godina, u jednoj
ruci mu se njihala sjajna kožna akten-tašna, a razbacani zamah je nosio kao
sastavni deo svog el fensijana odela. Konjica je stigla, i to u vidu Razbijača
Kenedija.

Razbijač i ja smo zajedno išli na policijski koledž. On mi je bio najbliži
ortak kog sam stekao na obuci, pod čime ne podrazumevam nužno i to da
smo se voleli. Većina momaka tamo bila je iz mesta za koja ja nikad nisam
čuo, niti sam pa i želeo da čujem; njihovi glavni ciljevi, u smislu karijere,
obuhvatali su uniformu gde se ne nose gumene čizme i šansu da upoznaju
devojke koje im nisu rođake. I Razbijač i ja bili smo Dablinci i obojica smo
imali dugoročne planove u koje uniforma uopšte nije ni spadala. Snimili
smo jedan drugoga još prvog dana i naredne tri godine posvetili pokušajima
da jedan drugim obrišemo patos u svemu, od ispita kondicije pa do
snukera.

Razbijaču je pravo ime bilo Mik. Za nadimak je imao da zahvali meni, i
lično mislim da se olako provukao. Voleo je da pobeđuje naš Mik; i ja sam
priličan ljubitelj pobeda, ali umem da budem istančan. Kenedi je pak imao
odvratnu malu naviku, kad u nečemu postigne vrh, da stegne pesnicu u
vazduhu i promrmlja „Pogodak!“ maltene u po glasa, ali ne sasvim. Trpeo
sam to nekoliko nedelja, a onda krenuo da ga jašem: Namestio si krevet,
Miki, je li i to pogodak? Dobro si ga izveo, je li?

Stvarno si razbio? Jesi li zakucao loptu u samo dno mreže? A jesi li
izašao iza nje u rekordnom vremenu? S mladim seljačićima slagao sam se
bolje nego on; vrlo brzo su ga svi zvali nadimkom Razbijač, ne uvek u
pohvalnom smislu. Nije mu bilo milo, ali uspešno je to skrivao. Kao što
rekoh, mogao je i mnogo gore proći, i bio je toga svestan. Svojevremeno
sam razmatrao da li da ga prozovem „Mišel“.

Nismo se preterano potrudili da ostanemo u kontaktu kad smo se najzad
vratili u naš veliki zli svet, ali kad bismo se slučajno susreli, svratili bismo
negde na piće, većinom da svedemo poene i vidimo ko vodi. On je postao
detektiv pet meseci pre mene, a ja sam pak njega potukao za godinu i po
dana s prelaskom u stalni radni odnos i stupanjem u jedinicu; on se prvi
oženio, ali se prvi i razveo. Sve u svemu, rezultat je otprilike bio nerešen.
Plavi balavac me nije iznenadio. Tamo gde većina detektiva iz Ubistava ima
partnera, Razbi je prirodno više voleo uvlakača.



Razbijač je visok nešto preko sto osamdeset, za neka dva-tri centimetra
je viši od mene, ali drži se kao dečačić: grudi isturene, ramena zabačena,
vrat skroz prav. Kosa mu je tamnije boje, uske je građe, ima vrlo upadljivo
razvijene mišiće vilica, i neku caku da privlači žene koje žele da postanu
statusni simboli kad odrastu, ali nemaju dovoljno dobre noge da upecaju
nekog ragbistu. Znam, iako mi to niko nikad nije rekao, da njegovi roditelji
umesto papirnih salveta koriste platnene servijete, i da bi radije živeli bez
hrane nego bez čipkanih zavesa. Razbijev naglasak je odnegovani govor
više srednje klase, ali odaje ga nešto u načinu na koji nosi odelo. Na
stepenicama broja 16 okrenuo se i zadržao načas da prošeta pogledom po
Plejsu i odmeri temperaturu onoga sa čim ovde ima posla. Opazio me je,
tačno, ali oči su mu prešle preko mene kao da me nikad pre nije video.
Među brojnim radostima Tajnog jeste i to što druge jedinice nikad ne mogu
dokraja da prokljuve kad si na poslu, a kad si, recimo, zaista izašao sa
ortacima u noćni provod, pa su zato skloni da te ne diraju, čisto radi svake
sigurnosti. Ako se oglase u pogrešnom trenutku i ofiraju te, čantranje
nadređenih na poslu biće pesma u odnosu na zajebavanje koje mu
doživotno sleduje u tom pabu.

Kad su Razbi i njegov mali trpoguz nestali u mračnom otvoru vrata,
rekoh:

„Sačekajte ovde.“
Šej upita:
„Da li ti ja ličim na tvog psa?“
„Samo u predelu usta. Ubrzo se vraćam.“
„Ma daj, pusti“, kaza Kevin Šeju ne dižući pogled. „On radi svoj

posao.“
„Izražava se kao prokleti policajac.“
„Hm, zamisli“, reče Kevin, kom je najzad ponestalo strpljenja; i on je

imao naporan dan kao i brat mu. „Lepo si to primetio. Kako si pametan,
jebo te.“ Na to saskoči sa stepenica i prokrči ramenima sebi put kroz čopor
Hernova, ka vrhu ulice i dalje. Šej sleže ramenima. Ja ga tu prepustih sebi i
zaputih se po kofer.

Kevina nije bilo na vidiku, kola su mi još bila nedirnuta, a kad sam se
vratio, bio je odšvrljao i Šej, otišao kuda već Šej ide. Keva je stajala na
vrhovima prstiju ispred naših vrata, mahala mi šakom i pištala nešto što je



zvučalo kao hitno, ali keva to uvek radi. Napravih se da je ne vidim.
Razbijač je bio na stepenicama broja 16, gde je vodio naizgled krajnje

nezahvalan razgovor s mojim najdražim stražarom močvarcem. Tutnuh kofer
pod mišku i ušetah između nih.

„Razbi“, rekoh pljesnuvši ga po leđima. „Drago mi je što te vidim.“
„Frenk!“ On dočepa moje šake u dvoručni mačo stisak. „Vidi, vidi, vidi.

Koliko li je samo vode proteklo. Čujem da si ovamo stigao pre mene, a?“
„Bio sam nevaljao“, rekoh dobacivši policajcu kez od uva do uva.

„Samo sam hteo na brzaka da pogledam. Možda u ovome imam neku malu
prednost.“

„Isuse, nemoj me zezati. Ovaj slučaj je skroz bajat. Ako imaš išta da
nas usmeriš na pravu stranu, biću ti ogroman dužnik.“

„Tako ja i volim“, rekoh odvodeći ga od močvarnog čudovišta, koji je
prisluškivao razjapljenih usta. „Imam za tebe moguću identifikaciju. Moja
obaveštenja kažu da bi to mogla biti devojka po imenu Rouz Dejli koja je
pre podosta vremena nestala iz broja tri.“

Razbijač zviznu, obrve mu odskočiše od čuda.
„Fenomenalno! Imaš opis?“
„Devetnaest godina, metar i sedamdeset, zaobljena - možda šezdeset tri-

četiri kilograma - duga kovrdžava riđa kosa, zelene oči. Ne mogu ti sa
sigurnošću reći u kakvoj odeći je poslednji put viđena, ali verovatno je
imala teksas-jaknu i bordo martenke sa četrnaest rupica.“ Rouzi je u tim
cokulama živela. „Poklapa li se to s time što ste našli?“

Razbi će na to oprezno:
„Ne isključuje to što smo našli.“
„Daj, Razbi. Umeš ti i bolje.“
Razbijač uzdahnu, prođe rukom kroz kosu pa je opet uredno zagladi.
„Po Kuperovim rečima, posredi je mlada odrasla ženska osoba, leš je

ovde počivao između pet i pedeset godina. Samo će to i reći dok je ne
položi na sto. Tehničari su našli gomilu neidentifikovanih otpadaka, dugme
od farmerki i šaku metalnih alkica koje bi mogle da budu s rupica tih
martenki. Kosa je možda bila riđa; teško je odrediti.“

Ona tamna gužva natopljena ko zna čime. Upitah:
„Imaš li neku predstavu o tome kako je umrla?“
„Kamo lepe sreće. Prokleti Kuper - poznaješ li ti njega? Ako mu se ne



dopadaš, pravo je govno, a iz nekog razloga ja mu se nikad nisam dopadao.
Neće ništa da potvrdi osim da je, pazi ti Šerloka, mrtva. Meni u velikoj
meri deluje kao da ju je neko zveknuo više puta ciglom u glavu - lobanja je
sva razbijena - ali šta se ja u to razumem, ja sam samo detektiv. Kuper je
nešto trtljao o postmortem oštećenjima i frakturama od pritiska...“

Odjednom Razbijač prestade da preleće pogledom put i pomno se
zagleda u mene.

„A što to tebe toliko zanima? Nije valjda neka tvoja obaveštajka koja
se zbog tebe uvalila u sranje, je li?“

Uvek me čudom čudi kako Razbijača češće ne izlupaju. Rekoh:
„Moji obaveštajci ne dobijaju ciglu u glavu, Razbijaču. Nikad. Oni žive

dugo, srećno i ispunjeno, i umiru od starosti.“
„Au!“, reče Razbi dižući ruke. „Oprosti mi što sam živ. Ako nije od

tvojih, zašto te onda briga šta joj se desilo - i nije da gledam poklonjenom
konju u zube, ali kako baš ti da naletiš na ovaj slučaj?“

Otkrih mu sve što bi ionako saznao odnekud drugde: mladalačka ljubav,
ponoćni randevui, odbačeni junak koji galopom odlazi u hladni surovi svet,
kofer, niz briljantnih zaključaka. Kad sam završio, on me je gledao
razrogačenim očima, sa strahopoštovanjem prožetim nečim poput sažaljenja,
što mi se uopšte nije svidelo.

„’Bem ti sve“, izustio je, što je zapravo vrlo lepo sve sumiralo. „Opusti
se, Razbi. Dvadeset dve godine su prošle. Ta baklja je gorela davno. Ovde
sam samo zato što je moja najdraža sestra zvučala kao da će je svakog časa
trefiti infarkt, a to bi mi upropastilo čitav vikend.“

„Svejedno. Ne bih voleo da sam ti u koži, druže.“
„Zvaću te ako mi zatreba rame za plakanje.“
On sleže ramenima.
„Samo kažem. Ne znam kako kod tebe stoje stvari, ali ja ne bih uživao

u objašnjavanju tako nečeg svome nadređenom.“
„Moj nadređeni je veoma pun razumevanja. Budi dobar prema meni,

Razbi. Imam za tebe božićne poklone.“
Predadoh mu kofer i koverte sa Fifi Otiskivačicom - on će taj posao

obaviti brže nego ja, i uz manje gužve, a gospodin Dejli mi u svakom
slučaju više nije bio baš prvi po važnosti. Razbijač razgleda stvari kao da
su šugave. „ A šta si nameravao sa ovim?“, upita. „Ako ti ne smeta što



pitam.“
„Da ih proturim kod nekoliko prijatelja na nižim položajima. Čisto da

steknem neku predstavu o tome sa čim imamo posla.“
Razbijač izvi obrvom, ali ne reče ništa. Stade da prebira koverte,

čitajući natpise: Metju Dejli, Tereza Dejli, Nora Dejli.
„Pomišljaš na porodicu?“
Slegoh ramenima.
„Najbliži i najdraži. Jednako dobra polazna tačka kao i svaka druga.“
Razbijač pogleda u nebo. Vazduh je bio potamneo kao i samo veče, i

dobovale su prve krupne kapi kiše, kao da imaju ozbiljnu nameru; svetina
je počinjala da se rastura, ljudi su se proređivali i vraćali poslovima koji su
ih očekivali, nije odustajalo samo tvrdo jezgro kapuljača i marama. Na to
reče:

„Ovde imam da obavim nekoliko stvarčica, pa će mi trebati i brz
preliminarni razgovor s porodicom te devojke. A onda možemo na po
kriglu, ti i ja, a? Ti iskoristi da pohvataš šta ima novo. Mali može neko
vreme da drži mesto zločina na oku; dobro će mu doći malo prakse.“

Zvuci iza njega se promeniše, duboko dole u kući: otegnuto hrapavo
struganje, stenjanje, čizme koje trupkaju po šupljim daskama. Pomerali su
se nejasni beli obrisi, izmešani s gustim slojevima senki i paklenog sjaja što
je dopirao iz suterena. Momci iz mrtvačnice iznosili su ulov.

Starije žene se zagrcnuše i stadoše da se krste, sladeći se svakim
trenutkom. Momci iz mrtvačnice prođoše pored mene i Razbijača, oborenih
glava, kroz sve jaču kišu, jedan je već psovao preko ramena zbog
saobraćaja. Prošli su toliko blizu da sam mogao pružiti ruku i dodirnuti
vreću s lešom. Na njihovim nosilima počivala je samo bezoblična gomilica,
toliko ravna da je vreća mogla biti i prazna, toliko laka da su je nosili kao
da nije ništa.

Razbi ih je posmatrao kako ga ubacuju u zadnji deo kombija.
„Vraćam se za koji minut“, reče. „Budi tu negde.“

* * *

Otišli smo u pab Kos, na nekoliko uglova odatle, dovoljno udaljen i
dovoljno isključivo muški da vesti još nisu prodrle u njega. Kos je bio prvi



pab u kome sam se našao uslužen, kad sam imao petnaest godina i vraćao
se sa svog prvog dana nadničarskog posla, gde sam teglio cigle na
gradilištu. Dok se pitao barmen Džo, ako si radio posao odraslog, zaradio si
i kriglu odraslog posle toga. Džoa je u međuvremenu zamenio neki tip sa
istovrsnim umetkom na ćeli, a magla duvanskog dima uznapredovala je u
auru uskislog pića i telesnog zadaha, tako gustu da se prosto videlo kako
diše, ali mimo toga se ništa nije preterano promenilo: po zidovima iste
ispucale crnobele fotografije neidentifikovanih sportskih timova, iza šanka
ista muvama upljuvana ogledala, ista skajena sedišta kojima se prosipa
utroba, šačica matoraca na zasebnim šank-stolicama, i duštvance u radnim
čizmama, polovina od njih Poljaci, a nekoliko izvesno maloletnih.

Posadio sam Razbijača, kome na čelu piše čime se bavi, za jedan
neupadljiv sto u uglu, pa do šanka otišao sam. Kad sam doneo krigle,
Razbijač je bio izvadio beležnicu i žvrckao je nešto tankim skupim
nalivperom - očigledno je momcima iz Ubistava bilo ispod časti da pišu
jeftinim hemijskim olovkama.

„Dakle“, reče, jednom rukom zalupivši beležnicu, a drugom prihvatajući
pivo, „ovo je tvoj domaći teren. Ko bi rekao!“

Uputih mu osmeh, ubacivši tek nijansu opomene.
„A ti si zamišljao da sam odrastao u nekoj vili u Foksroku, a?“
Razbi se nasmeja.
„Pa i ne baš. Uvek si jasno stavljao do znanja da si ti, hm, so zemljina.

Toliku si tajnu pravio, međutim, od pojedinosti da sam zaključio da si
sigurno iz nekog zabitog soliterskog bloka. Nikad nisam zamišljao nešto
ovoliko - kako se to kaže? - živopisno.“

„I tako se može reći.“
„Ako je verovati Metjuu i Terezi Dejli, u ovom kraju nisi viđen od te

noći kad ste ti i Rouz kidnuli.“
Slegoh ramenima.
„To je taman toliko lokalne boje koliko može da se podnese.“
Razbi navuče uredno, osmehnuto lice naspram pivske pene.
„Dakle? Lepo je biti kod kuće, a? Sve i ako nisi baš ovako zamišljao?“
„Ako i ima neke lepe strane“, rekoh, „u šta sumnjam, onda ona nije u

tome.“
On mi uputi bolan pogled, kao da sam prdnuo u crkvi.



„Zapravo moraš“, objasni mi, „da to posmatraš kao nešto pozitivno.“
Zablenuh se u njega.
„Ozbiljan sam. Uzmeš negativ, obrneš ga u pozitiv.“ On podiže pivski

podmetač da mi pokaže ideju obrtanja nečega.
U normalnim okolnostima sasuo bih mu pravo u oči šta mislim o tom

njegovom tupavom suludom savetu, ali bilo mi je potrebno nešto od njega,
pa sam izdržao da ne prolajem.

„Prosveti me“, rekoh.
Razbijač razbuca svoje osmehnuto lice jednim dugim gutljajem, pa mi

zapreti prstom.
„Percepcija je“, reče kad je prodisao, „sve i svja. Ako veruješ da ovo

može ići tebi na korist, tako će i biti. Pratiš li me?“
„Ne baš, ne pratim“, rekoh. Razbijač od adrenalina postaje sav

visokouman, onako kako neki od džina postaju sentimentalni. Zažalih što
nisam naručio neko takvo piće.

„Sve se to svodi na uverenje. Celokupan uspeh ove zemlje sazdan je na
uverenju. Da li nekretnine u Dablinu istinski vrede deset hiljada po metru
kvadratnom? Malo sutra. Ali prolaze po toj ceni jer ljudi veruju da toliko
vrede. Ti i ja, Frenk, mi smo tu iznad linije proseka. Osamdesetih je čitava
zemlja bila u govnima, nikakve usrane nade nije bilo, ali verovali smo u
sebe, ti i ja. Tako smo i dogurali dotle gde smo danas.“

„Ja sam ovde gde sam danas zato što sam dobar u svom poslu“, rekoh.
„I od sveg srca se nadam da je i s tobom tako, druže, jer bih ovaj slučaj
voleo da vidim rešen.“

Razbijač mi uputi pogled koji je bio nešto na pola puta do obaranja
ruku.

„Ja sam u svome poslu veoma dobar, znaš“, reče mi. „Veoma, veoma
dobar. Imaš li pojma kolika je ukupna stopa rešenih slučajeva u Ubistvima?
Sedamdeset dva posto. A znaš li kolika je moja lična stopa?“

Ostavio mi je prostora da odmahnem glavom.
„Osamdeset šest posto, mladiću. Osamdeset - obrati pažnju - šest. Imaš

sreće što si danas mene dobio.“
Uputih mu i preko volje impresioniran osmeh i klimnuh glavom,

puštajući ga da pobedi.
„Verovatno imam, aha.“



„Budi siguran da i te kako imaš.“ Isteravši svoje do kraja, Razbi se
opusti i zavali na klupi, pa se lecnu i razdraženo sevnu očima u oprugu koja
je iskočila.

„Možda je“, kazah dižući kriglu prema svetlu i zamišljeno škiljeći u nju,
„obojici ovo bio srećan dan.“

„Po čemu to?“, oštro upita Razbijač, sa sumnjom. Razbi me dovoljno
dobro poznaje da već načelno bude sumnjičav.

Rekoh:
„Razmisli o ovome. Kad počinješ da radiš na slučaju, šta najviše želiš?“
„Potpuno priznanje podržano svedocima i forenzičkim dokazima.“
„Ne, ne, ne. Prati šta ti pričam, Razbijaču. Ti razmišljaš uskostručno.

Hoću da razmišljaš univerzalno. Ukratko: šta ti je najveći dobitak kao
detektivu? Šta ti je najmilije na ovome belom svetu?“

„Glupost. Daj mi pet minuta s glupim...“
„Informacije. Bilo koje vrste, bilo koje kakvoće, u bilo kojoj količini,

sve valja. Informacija je municija, Razbi. Informacija je gorivo. I bez glupih
uvek možemo naći načina; bez informacija, nismo nigde.“

Razbijač promisli o tome.
„Pa?“ oprezno upita.
Raširih ruke i razvukoh usta u osmeh.
„Odgovor na tvoje molitve, čoveče.“
„Kajli u tangama?“
„Na profesionalne molitve. Sve informacije koje bi samo poželeti

mogao, sve informacije koje ti sam nikad ne bi dobio jer ih ti niko iz ovog
kraja nikada neće reći, a sve uredno umotane u vidu tvoga najdražeg
stručnog posmatrača. Mene.“

Razbijač kaza:
„Učini mi uslugu i spusti se načas na moj nivo, Frenk. Budi malo

određeniji. Šta želiš?“
Zavrteh glavom.
„Ne tiče se mene. Reč je o situaciji gde će svi izvući maksimum.

Najbolji način da ovo obrnemo u pozitiv jeste da to uradimo zajedno.“
„Želiš da radiš na slučaju.“
„Mani šta ja želim. Razmišljaj o tome šta je dobro i za tebe i za mene -

da ne pominjemo šta je dobro i za slučaj. Obojica želimo da se ovo reši,



jesam li u pravu? Zar to nije svima vrhunski prioritet?“
Razbijač se dobar minut pravio da razmišlja o tome. A onda odmahnu

glavom, sporo i sa žaljenjem.
„Ja tu ništa ne mogu. Izvini, druže.“
Ko, dođavola, kaže Ja tu ništa ne mogu? Uputih mu osmeh kao čikanje.
„Brineš se? Ti ćeš i dalje biti vodeći detektiv, Razbi. Svejedno će ishod

biti potpisan tvojim imenom. Mi ne rešavamo stope tamo u Tajnom.“
„Pa lepo, fino za vas“, učtivo reče Razbi, ne zagrizavši mamac.

Napredovao je bio, s godinama, u obuzdavanju ega. „Znaš da bih voleo da
sam s tobom u ekipi, Frenk, ali moj šef nikad na to ne bi pristao.“

Šef Ubistava zapravo i nije moj najveći ljubitelj, ali sumnjao sam da
Razbi za to zna. Izvih obrvom i napravih se da mi je smešno.

„U tebe šef nema poverenja da sam sastaviš tim?“
„Nema ako ja nemam čime da poduprem svoj izbor. Daj mi nešto

konkretno što bih mu pokazao, Frenk. Podeli sa mnom neke od tih dičnih
informacija. Da li je Rouz Dejli imala kakvih neprijatelja?“

Obojica smo znali da nisam u položaju da naglašavam da sam mu već
podosta informacija dao.

„Nikakvih meni poznatih. To i jeste jedan od razloga što mi nikad nije
sinulo da bi mogla biti mrtva.“

Delovao je kao da mi ne veruje.
„Šta, je li bila retardirana?“ Prijatnim tonom koji mu je ostavljao priliku

da sam dokuči da li se šalim, uzvratih:
„Bila je neuporedivo pametnija nego što ćeš ti ikada biti.“
„Dosadna?“
„Daleko od toga.“
„Gabor?“
„Najlepša u kraju. Šta ti kog đavola misliš o mom ukusu?“
„Onda ti jamčim da je imala neprijatelje. Dosadne i ružnjače možda i

uspevaju da nikome ne nagaze na žulj, ali ako devojka ima i mozak, i
izgled, i ličnost, od nekog će kad-tad zaraditi pakost.“ Radoznalo me je
pogledao preko krigle. „Ružičaste naočari nisu u tvom stilu, Frenk. Sigurno
si stvarno bio odlepio za njom, je li?“

Opasne vode.
„Prva ljubav“, rekoh sležući ramenima. „I to davna. Verovatno sam je



idealizovao, u redu, ali jeste bila istinski fina devojka. Ne znam da je iko
imao s njom problema.“

„Nikakvih bivših koji bi bili kivni? Nikakvih ženskih zađevica?“
„Rouzi i ja smo se godinama zabavljali, Razbi. Od šesnaeste. Mislim da

je imala neke momke pre mene, ali reč je o detinjarijama: držanje za ruke u
bioskopu, ispisivanje imena po školskoj klupi, raskid posle tri nedelje zato
što veza postaje previše prisna.“

„Imena?“
Blistavo detektivsko nalivpero već mu je bilo spremno. Nekim

nesrećnicima sledovaće neprijatni gosti.
„Martin Hern, u to vreme zvan Zipi, mada se možda sada ne odaziva na

to ime. Živeo u broju sedam, vrlo kratko nazivao sebe Rouzinim momkom,
kad smo imali petnaestak godina. Pre toga je bio neki mali Kolm, koji je
išao s nama u školu dok mu se roditelji opet nisu vratili na selo, a kad smo
imali oko osam, poljubila se s Larijem Svinijem iz Smits rouda da dokaže
da sme. Najozbiljnije sumnjam da ijedan od njih još čuva u srcu žarku
ljubav prema njoj.“

„Ljubomorne devojke?“
„A na šta da budu ljubomorne? Rouzi nije bila tip fatalne ženske; nije

flertovala s tuđim momcima. I možda važim za jebača, ali čak i da je neko
znao da se zabavljamo, što niko nije znao, sumnjam da bi neka devojka
ukokala Rouzi samo da bi se dokopala moga seksi tela.“

Razbijač frknu.
„U tome se s tobom slažem. Ali pobogu, Frenk, pomozi mi malo. Ne

pričaš mi ništa što ne bih mogao čuti i od svake matore alapače u krugu od
kilometar i po. Ako misliš da te provučem kod mog šefa, treba mi nešto
posebno. Daj mi nekoliko mogućih motiva, ili sočne žrtvine tajne, ili... Aha,
eto ga.“ On pucnu prstima pa pokaza u mene. „Pričaj mi podrobno o toj
noći kad je trebalo da se nađete. Kao svedok. A onda ćemo videti šta se
može.“

Drugim rečima, a gde si ti bio petnaestog uveče, sinko. Nisam bio
siguran da li me iskreno smatra toliko glupim da mi to promakne.

„Pošteno“, rekoh. „Nedelja na ponedeljak, petnaesti na šesnaesti
decembar, osamdeset peta. Približno u pola dvanaest, izašao sam iz svoje
kuće, Fejtful plejs broj osam, da me niko ne vidi, i produžio do vrha puta,



gde sam imao dogovor sa Rouz Dejli da se sastanemo oko dvanaest,
zavisno od toga kad naši budu polegali i kad mi budemo ugrabili priliku da
izađemo iz kuće a da nas niko ne vidi. Tamo sam ostao sve negde do pet-
šest izjutra - ne mogu se zakleti koliko je tačno sati bilo. Sa tog mesta sam
se samo jednom udaljio, možda na pet minuta, neposredno iza dva, kad sam
ušao u broj šesnaest da proverim nije li posredi neka zabuna oko mesta
sastanka, i da me ne čeka slučajno Rouz tamo.“

„Je li bilo nekog posebnog razloga da broj šesnaest smatraš
alternativnim mestom za sastanak?“ Razbi je hvatao beleške, nekakvim
ličnim stenografskim znacima.

„Pričali smo o tome pre nego što smo se odlučili da to bude na kraju
ulice. Broj šesnaest je bio naše mesno okupljalište; klinci su se stalno tamo
sastajali. Ako si hteo da probaš da piješ, ili da pušiš, ili da duvaš, ili bilo
šta što tvoji roditelji baš i ne bi podržali, a nisi bio dovoljno veliki da to
radiš negde drugde, broj šesnaest je bio pravo mesto za to.“

Razbi klimnu glavom.
„Dakle, tamo si potražio Rouz. U koje prostorije si ulazio?“
„Proverio sam sve sobe u prizemlju - nisam želeo da pravim nikakvu

buku, pa je zato nisam dozivao. Tamo nikoga nije bilo. Kofer nisam video,
a nisam video niti čuo ni bilo šta neobično. Zatim sam se popeo na gornji
sprat i tamo sam na podu desne sobe do ulice našao poruku potpisanu sa
’Rouz Dejli’. Iz poruke sam razumeo da je u Englesku odlučila da ide
sama. Ostavio sam je tamo.“

„Video sam je. Ni na koga nije naslovljena. Po čemu si zaključio da je
za tebe?“

Pomisao na njega kako balavi nad tom porukom i nežno je ubacuje u
kesicu za dokaze izazvala mi je iznova želju da ga patosiram, i to pre nego
što smo stigli do tog ne baš istančanog nagoveštaja da se Rouzi možda
kolebala. Pitao sam se šta li su tačno Dejlijevi odabrali da mu kažu o meni.

„Takva pretpostavka je delovala krajnje logično“, rekoh. „Sa mnom je
trebalo da se nađe. Ako je ostavila poruku, tako je izgledalo, verovatno ju
je namenila meni.“

„Pre toga nije ničim nagoveštavala da se možda predomišlja?“
„Apsolutno ničim“, rekoh i iscerih mu se. „Niti znamo da se

predomišljala, Razbi, je li tako?“



„Možda je tako“, kaza Razbi. Naškraba nešto u beležnicu pa se uškilji u
nju. „Nisi silazio u suteren?“

„Nisam. Niko nikad nije ni silazio: bio je mračan, sav trošan, pun
pacova i vlage, i smrdeo je ogavno, tamo nismo zalazili. Nisam ni imao
povoda da pomislim da je Rouzi tamo.“

Razbijač kucnu nalivperom o zube, pa pregleda beleške. Ja izručih
trećinu krigle i pomislih, što sam kraće mogao, na mogućnost da je Rouzi
zapravo bila u tom suterenu dok sam se ja zanimao ljubavnom patnjom
gore, na koji metar od nje.

„Dakle“, reče Razbijač, „uprkos činjenici da si Rouzinu poruku
progutao kao iznevereni vojnik, ti si ipak otišao do kraja ulice i ostao da
čekaš. Zašto?“

Glas mu je bio blag, nehajan, ali ulovio sam mu u očima nalet energije.
Mali govnar je uživao.

„Nada večno traje“, odgovorih sležući ramenima. „A žene menjaju
mišljenje. Računao sam da joj time dajem priliku da se opet predomisli.“

Razbi ispusti sitan muževan frktaj.
„Žene, a? Dakle, dao si joj tri ili četiri sata, a onda prihvatio poraz.

Kuda si potom krenuo?“
Dadoh mu kratak pregled života u polunapuštenoj kućerini sa

smrdljivim rokerima i velikodušnom sestrom, ne sećajući se prezimena,
čisto za slučaj da odluči da nekom pravi frku. Razbijač je beležio. Kad sam
završio, upita me:

„A zašto se nisi prosto vratio kući?“
„Poneo me je trenutak, a i ponos. Ionako sam hteo odatle; Rouzina

odluka to nije promenila. Engleska mi i nije zvučala baš toliko zabavno, ali
nije mi zabavno delovalo ni da se vratim kući kao prazan hvališa, podvijena
repa. Već sam se bio sav naoštrio za odlazak, pa sam tako samo produžio.“

„Mhm“, kaza Razbijač. „Da se vratimo na tih približno šest sati - dakle,
to se zove ljubav, naročito u decembru - šest sati koje si proveo čekajući na
vrhu puta. Pamtiš li da je neko prošao, da je ušao u neku kuću ili izašao,
bilo šta slično?“

Rekoh:
„Jedno dve stvari tu bodu oči. Negde oko ponoći, ne mogu ti reći tačno

u minut, začulo se nešto za šta sam ja mislio da je neki obližnji par koji radi



radnju. Sad kad razmislim, međutim, ti zvuci su se mogli dvojako tumačiti:
mogla je biti ševa, a mogla je biti i borba. A posle je, možda između jedan i
petnaest i pola dva, neko prošao zadnjim vrtovima, parnom stranom ulice.
Ne znam koliko ti uopšte to koristi posle ovolikog vremena, ali bolje od
toga nemam.“

„Sve bi moglo biti korisno“, neodređeno reče Razbijač, žvrljkajući.
„Znaš već kako to ide. I to je sve od kontakta s ljudima? Čitava noć, u
takvom kraju? Da se ne lažemo, nije ti ovo baš neko bogataško naselje s
kućama na pola kilometra.“

Već je počinjao da mi ide na živac, verovatno zbog onoga na šta je
ciljao, pa zato obuzdah ramena da ostanu opuštena i natenane ispih pivo.

„Bila je nedelja uveče. U vreme kad sam tamo stigao, sve je već bilo
pozatvarano i otprilike svi su već bili u posteljama, inače bismo se
dogovorili za kasnije. U Fejtful plejsu nije bilo nikakvih dešavanja; neki
jesu još bili budni, u razgovoru, ali niko nije prolazio ulicom, ni natamo ni
naovamo, niti je izlazio, niti ulazio. Čuo sam ljude kako prolaze iza ugla,
gore ka Nju stritu, i nekoliko puta je poneko prošao dovoljno blizu da se
sklonim sa svetla da me ne bi uočio, ali nikog nisam prepoznao.“

Razbi je meditativno vrteo nalivpero po prstima, posmatrajući kako mu
se odsjaj svetla pomera po površini. „Dakle, u tom slučaju nikome nisi pao
u oči“, ponovi on. „Jer niko nije znao da ste vas dvoje zajedno. To si hteo
da kažeš?“

„Tacno.
„I tolika melodrama i tajnost. Neki poseban razlog za to?“
„Rouzinom ocu se nisam dopadao. Samo što iz kože nije iskočio kad je

prvi put saznao da se zabavljamo - zato smo otad i krili svoju vezu sve
vreme. Da smo mu rekli da želim da odvedem njegovu ćeru u London, izbio
bi sveti rat. Zaključio sam da je lakše dobiti naknadni oproštaj nego
dozvolu.“

„Neke se stvari nikad ne menjaju“, kaza Razbi, pomalo kiselo. „A zašto
mu se nisi dopadao?“

„Zato što nema ukusa“, iscerih se. „Kako neko može da ne obožava ovo
lice?“

Nije mi uzvratio osmehom.
„Ozbiljno te pitam.“



„Morao bi da pitaš njega. Svoje misaone procese nije mi poveravao.“
„I pitaću ga. Da li je još neko znao šta ste naumili vas dvoje?“
„Ja nikome nisam pričao. Koliko znam, nije ni Rouzi.“
Mendi je bila u potpunosti moj čovek. Mogao bi Razbijač i lično s njom

da popriča, ali samo bih mu poželeo sreću; uživao bih posmatrajući ga u
tom pokušaju.

Razbijač prelete beleške, ne žureći i pijuckajući pivo.
„U redu“, najzad reče, zatvorivši svoje skupo nalivpero uz škljocaj.

„Otprilike bi to bilo sve zasad.“
„Ti vidi šta tvoj šef misli o tom“, rekoh. Mogao sam se kladiti da neće

ni razgovarati sa šefom, ali ako bih prelako odustao, on bi počeo da se pita
kakav li to rezervni plan krijem u rukavu. „Tolike informacije mogle bi ga
otkraviti za malčice saradnje.“

Razbi mi presrete pogled, posmatrajući me netremice za svega pola
sekunde duže nego što bi trebalo. Pomislio je isto ono što sam ja shvatio
čim sam čuo za kofer. Prvi osumnjičeni bio bi momak koji se nalazio na
licu mesta, s motivom i prilikom, a bez trunke alibija, momak koji je čekao
da se sastane sa Rouzi Dejli, momak kog je ona vrlo verovatno nameravala
te noći da otkači; momak koji tvrdi, kunem ti se Bogom, inspektore, da se
ona nije ni pojavila.

Ni on ni ja nismo hteli prvi da izložimo karte.
„Potrudiću se najbolje što mogu“, reče Razbijač. Gurnu zatim beležnicu

u džep sakoa. Nije gledao u mene. „Hvala ti na ovome, Frenk. Možda će mi
biti potrebno da ovo opet zajedno pretresemo, u nekoj fazi rada.“

„Nema problema“, rekoh. „Znaš gde ćeš me naći.“
Dovršio je kriglu dugačkim gutljajem.
„I upamti šta sam ti rekao. Razmišljaj pozitivno. Obrni stvar.“
„Razbi“, kazah ja. „Onaj krš koji su tvoji ortaci izvadili nekada je bio

moja devojka. Mislio sam da je preko vode, živa, srećna kao ptica. Oprosti
mi ako mi je malo teže da sagledam vedru stranu.“

Razbijač uzdahnu.
„U redu“, reče. „Pošteno. Hoćeš da ti doslovno sve nacrtam?“
„Mislim da ni na čemu ne bih bio zahvalniji.“
„Tebe u tvome poslu bije dobar glas, Frenk, žestoko dobar glas, sem

jedne sitnice: priča se po ulici da si sklon da letiš samostalno. Da - kako da



se izrazim? - da pravila postavljaš na malo nižu prečagu prioriteta nego što
bi trebalo. Pričam upravo o stvarima kao što je taj kofer. A policajci su u
timskoj igri mnogo bolji nego kao borbeni asovi. Maverik je sladak samo
kad ga glumi Mel Gibson. Ako se budeš lepo ponašao u jednoj ovakvoj
istrazi, gde si očigledno pod velikim pritiskom, ako svud pokažeš da umeš
da odsediš na klupi za dobro čitavog tima, vrednost će ti znatno skočiti.
Razmišljaj dugoročno. Pratiš me?“

Uputih mu ogroman osmeh, da ga ne bih tresnuo.
„To je vrlo ozbiljna porcija mešane kliše-salate, Razbijaču. Moraćeš da

mi daš vremena da je malo svarim.“
Načas me je odmeravao, no pošto s lica nije mogao ništa da mi pročita,

sleže ramenima.
„Može i tako. Pametnom je dovoljno jednom reći.“ Na to ustade i

namesti revere sakoa. „Čućemo se“, reče, izgovorivši to tako da je uneo tek
najblažu primesu opomene, a onda je uzeo svoju fensipomazanu akten-tašnu
i krupnim korakom izašao.

Ja nisam imao namere da bilo kuda idem u skorije vreme. Već sam znao
da ću taj vikend do kraja odvojiti za to. Jedan razlog bio je Razbijač. On i
njegovi drugari iz Ubistava provešće narednih nekoliko dana đipajući po
Plejsu kao čopor terijera na spidu, njuškajući po ćoškovima i gurajući nos
ljudima u delikatne zone, i uopšteno svima idući na živac. Morao sam jasno
da stavim Plejsu do znanja da ja sa ovima nemam ništa.

Drugi razlog bio je opet Razbijač, samo iz drugog ugla. Činilo se da je
malčice oprezan kad sam ja u pitanju, a ako bih na dvadeset četiri sata
prestao da mu idem uz nos, u velikoj meri bih ga naterao da ni on meni ne
ide uz nos. Kad posmatraš nekog koga znaš iz mladosti, uvek vidiš onu
osobu koju si tad upoznao, pa je i Razbi još u meni video prgavog klinca
koji ili nastupa odmah, ili uopšte ništa i ne uradi. Ne bi mu nikad na um
palo da sam se ja, dok se on usavršavao u obuzdavanju ega, možda
usavršio u strpljenju. Ako želiš da loviš kao poslušno malo zadihano štene
koje skače na trag istog časa kad ga pustiš s povoca, tad radiš u Ubistvima.
A ako želiš da si u Tajnom, što sam ja oduvek želeo, naučiš da loviš kao
velika mačka: zauzmeš busiju, polegneš uza samu zemlju i primičeš se
skriveno, mic po mic, koliko god moralo da potraje.

Treći razlog je verovatno bio napad besa koji će se svom silinom



obrušiti na mene u Dolkiju. Vrlo brzo me je čekalo obračunavanje i sa njom
i sa, bog mi bio u pomoć, Olivijom, ali svaki čovek ima svoje granice. Ne
opijam se, ali posle dana kakav sam imao, smatrao sam da imam svako
pravo da veče provedem otkrivajući koliko mogu da se oduzmem pre nego
što se preturim. Ulovio sam šankerovu pažnju i rekao: „još jednu.“ Pab se
bio ispraznio, verovatno je to bila reakcija na Razbijača. Šanker je brisao
čaše i odmeravao me preko šanka, bez žurbe. Posle nekog vremena pokaza
glavom na vrata.

„Neki tvoj prijatelj?“
Odgovorih:
„Ne bih se baš tom rečju poslužio.“
„Nisam te dosad viđao.“
„Verovatno nisi.“
„Jesu li ti nešto Makiji iz Fejtful plejsa?“
Oči. „Duga priča“, rekoh.
„ Ah“, kaza šanker, kao da je razumeo sve što ima da se razume o meni,

„svi mi imamo po jednog takvog“, pa urednim cifrastim pokretom podmetnu
čašu pod točilicu.

* * *

Poslednji put smo se Rouzi Dejli i ja dotakli u petak, devet dana pre
Nultog sata. Grad je bio mrazan i hladan, i krcat ljudima te večeri, sve
božićne lampice bile su upaljene, trgovci su se žurili, ulični preprodavci
nudili ukrasni papir, pet tabaka funta. Generalno nisam bio neki veliki
obožavalac Božića - kevino ludilo je svoj impresivni godišnji vrhunac uvek
dostizalo za božićnom večerom, a isto tako i ćaletovo piće, uvek je nešto
završavalo slomljeno, i najmanje jedno od nas završilo bi uplakano - ali te
godine je sve bilo nekako nestvarno i prozračno, tačno na međi između
čarobnog i zlokobnog: sjajnokose devojke iz privatne škole što su pevale
„Radost svetu“ skupljajući milosrdne priloge bile su pomalo prečiste i
preterano bezizraznih lica, klinci što su se lepili nosom za Svicerove izloge
da zijaju u bajkovite prizore delovali su pomalo previše opijeni tim bojama
i ritmom. Ja sam jednu ruku držao u džepu vojničke vetrovke dok sam se
probijao kroz gužvu; baš tog dana, od svih dana na ovom svetu, najmanje



sam želeo da me neko odžepari.
Rouzi i ja smo se uvek sastajali u O’Nilu u Pirs stritu - bio je to pab

studenata Trinitija, što je značilo da je malčice više pun frajera, ali nismo
štrčali među drugima i nije bilo šanse da naletimo na nekog poznatog.
Dejlijevi su mislili da je Rouzi izašla s drugaricama; moje je baš bolela
briga gde sam. O’Nil je velik, brzo se punio i nadimao od toplote, dima i
smeha, ali ja sam Rouzi odmah uočavao zahvaljujući njenom slapu bakarne
kose: naslonjenu na šank, dok priča nešto zbog čega se šanker osmehuje.
Dok je ona platila turu, ja sam već našao sto u lepom zavučenom uglu.

„Mali drkoš“, rekla je spuštajući krigle na sto i pokazujući glavom
unatrag, ka društvancu studenata što su se cerekali uz šank. „Pokušao da mi
zaviri u majicu kad sam se nagla preko.“

„Koji?“
Već sam ustajao, ali Rouzi mi uputi preteći pogled i gurnu kriglu ka

meni.
„Sedi tu i pij ovo. Sama ću to srediti.“ Na to je kliznula na klupu pored

mene, toliko blizu da su nam se butine dodirnule. „Onaj lik tamo, gledaj
sad.“

Ragbi dres, glava izrasla pravo iz ramena, okreće se od šanka s
predostrožno uzetim duplim buketom krigli. Rouzi mu je mahnula da mu
ponovo privuče pažnju; potom je koketno zatreptala, pružila se napred, pa
stala da kruži vrhom jezika brsteći penu s piva. Ragbisti samo što ne
iskočiše oči, usta mu se razjapiše, stopala mu se upletoše u šank-stolicu i
polovina krigli izli se nekome niz leđa.

„Dakle“, kazala je Rouzi pokazavši mu srednjak i odmah zaboravljajući
na njega. „Jesi li ih uzeo?“ Zavukao sam ruku u jaknu, prebačenu preko
naslona stolice da bih je mogao držati na oku, i nađoh koverat.

„Evo“, kazao sam, „samo naše“, pa raširio dve karte i položio ih na
olupani drveni sto između mene i nje. DAN LIRI - HOLIHED, POLAZAK U
06.30 PRE PODNE, PONEDELJAK, 16. DECEMBAR. MOLIMO DA NA
STANICI BUDETE NAJMANJE 30 MINUTA PRE POLASKA.

Od samog pogleda na njih adrenalin mi je opet đipio. Rouzi je ostala
bez vazduha, izbacivši ga kroz zadivljen sitan smeh.

Rekao sam:
„Smatrao sam da je bolji jutarnji trajekt. Mogli smo i noćnim, ali



predveče bi nam bilo teže da iznesemo stvari i zbrišemo. Ovako možemo
pravo u luku u nedelju noću, kad god nam se ukaže prilika, pa ćemo
sačekati tamo vreme polaska. Može?“

„Bože“, izustila je Rouzi nakon nekoliko časaka, i dalje ne dišući. „Moj
bože. Imam osećaj kao da bi trebalo da se..." Šaka joj se savila oko karata,
štiteći ih od ljudi za drugim stolovima. „Znaš već?“

Prepleo sam prste s njenim prstima.
„Ništa nam se ovde neće desiti. Nikad dosad nismo videli nikog

poznatog, je li tako?“
„Svejedno smo u Dablinu. Neću se osećati bezbedno sve dok trajekt ne

isplovi iz Dan Lirija. Skloni ih, važi?“
„Hoćeš li ti da ih uzmeš na čuvanje? Nama keva pretresa stvari.“
Rouzi se iskliberila.
„Nikakvo čudo. Ne bih se iznenadila ni kad bi ćale meni pretresao

stvari, ali on fioku s gaćama ne bi dodirnuo ni za živu glavu. Daj to
ovamo.“ Uzela je karte kao da su sačinjene od najfinije čipke, pažljivo ih
zavukla u koverat, pa njega gurnula u gornji džep teksas-jakne. Prsti su joj
ostali tamo načas, iznad dojke. „Jebo te. Još devet dana, a onda...“

„A onda“, rekao sam ja dižući kriglu, „pijemo za tebe i mene i naš novi
život.“

Kucnuli smo se i nakrenuli čaše, i poljubio sam je. Pivo je bilo
prvoklasno, u toplom pabu noge su počinjale da mi se krave nakon hodanja
po gradu, preko ramova slika po zidovima bili su prebačeni svetlucavi
ukrasi, a društvance studenata za susednim stolom prasnulo je u glasan
pripit smeh. Trebalo je da budem najsrećniji na svetu, ali veče je još
posedovalo onu opasnu nepouzdanost, kao blistavi, iskričavi san koji u tren
oka može da se preobrazi u moru. Pustio sam Rouzi jer sam se bojao da ću
je toliko snažno poljubiti da će je zaboleti.

„Moraćemo da se nađemo kasno“, rekla je prebacivši koleno preko mog
kolena. „U ponoć ili čak posle. Moj ćale ne leže pre jedanaest, a moraću da
ga pustim da utvrdi san.“

„Moji se nedeljom strpaju u krevet do pola jedanaest. Ponekad Šej
ostane kasnije, ali dokle god ne naletim na njega kad se vraća kući, neće
biti problema. Pa čak i ako naletim, neće nas zaustaviti; oduševiće se što mi
vidi leđa.“ Rouzi je mrdnula obrvom i potegla još gutljaj piva. Kazao sam:



„Ja ću poći u ponoć. Ako tebi bude potrebno malo više vremena, ne
uzbuđuj se.“ Klimnula je glavom. „Ne bi trebalo da bude mnogo kasnije.
Poslednji autobus će, međutim, dotad otići. Jesi li spreman za put peške do
Dan Lirija?“

„Nisam ako ćemo vući sve što vučemo. Spali bismo s nogu dok
stignemo do trajekta. Moraćemo taksijem.“

Uputila mi je impresioniran pogled, tek napola šaljiv.
„Pazi ti njega!“
Razvukao sam usta u osmeh i omotao jednu njenu kovrdžu oko prsta.
„Ove nedelje sam ulovio još nekoliko poslića; imaću keša. Za moju

devojku samo najbolje. Naručio bih ti limuzinu kad bih mogao, ali to će
morati da sačeka. Možda za rođendan, a?“

Uzvratila mi je osmehom, ali odsutno; nije bila raspoložena za
zadirkivanje.

„Da se nađemo u broju šesnaest?“
Odmahnuo sam glavom.
„Šonesiji se u poslednje vreme tamo često smucaju. Ne bih voleo da

naletimo na njih.“ Braća Šonesi bila su bezopasna, ali takođe i bučna i
glupa, i većinom odvaljena od duvke, pa bi predugo potrajalo dok im uđe u
glavu zašto moraju da ćute i prave se da nas nisu videli. „Na vrhu puta?“

„Videće nas neko.“
„Neće posle ponoći u nedelju. Koga će biti napolju osim nas i

retardiranih Šonesija?“
„Dovoljno je jedan da nas vidi. I šta ako bude padala kiša?“
To nije ličilo na Rouzi, takva razdražljivost; ona većinom nije ni znala

šta je nervoza. Kazao sam:
„Ne moramo sad sve da se dogovorimo. Videćemo kakvo nas vreme

čeka iduće nedelje, pa ćemo tad odlučiti.“
Rouzi je zavrtela glavom.
„Ne bi trebalo više da se sastajemo, dok ne odemo. Neću da ćale nešto

posumnja.“
„Ako nije dosad...“
„Znam. Znam. Samo - pobogu, Fransise, te karte...“ Ruka joj je ponovo

pošla džepu. „Ovoliko smo blizu ostvarenju. Ne želim da se opuštamo, ni
na sekund, za slučaj da nešto krene naopako.“



„Šta, na primer?“
„Ne znam. Da nas neko spreči.“
„Niko nas neće sprečiti.“
„Aha“, rekla je Rouzi. Grizla je nokat, i načas joj se oči odvojiše od

mojih. „Znam. Biće sve divno.“
Upitao sam:
„Šta ti je?“
„Ništa. Da se nađemo, onda, na vrhu puta, kao što si ti rekao, osim ako

ne bude baš pljuštalo. U tom slučaju u broju šesnaest; momci neće biti
tamo ako je tako grozno vreme. Može?“

„Može“, odgovorio sam. „Rouzi. Pogledaj u mene. Da te ne grize
savest?“

Jedan krajičak njenih usana izvio se u kiseo osmeh.
„Znaš kako me zabole za savest. Nije baš da ovo radimo čisto šale radi;

da se moj ćale nije u svemu poneo kao takav bolid, nikad nam ovo ni na
pamet ne bi palo. Što? Tebe grize?“

„Ni najmanje. Kevin i Džeki su jedini kojima ću nedostajati, poslaću im
nešto od prve plate, oduševiće se. Tebi će nedostajati tvoji, je li to posredi?
Ili drugarice?“

Promislila je o tome načas.
„Drugarice, aha, hoće. Pa i moji, pomalo. Ali svakako... Milion godina

već znam da ću dovoljno brzo otići od njih. Čak i pre nego što smo završile
školu, Imelda i ja smo pričale da možda same zapucamo u London, sve
dok...“ Letimičan, potajni osmeh upućen meni.

„Dok nismo ti i ja smislili bolji plan. Šta god da se desilo, ja bih kad-
tad otišla. Zar ne bi i ti?“

Mudro me nije pitala da li će mi nedostajati moji.
„Aha“, rekao sam - nisam bio siguran da li je to istina li ne, ali oboma

nam je bilo potrebno da to čujemo. „Otišao bih odavde, svejedno na koji
način. Međutim, mnogo mi se sviđa što to radim ovako.“

Opet treptaj osmeha, ali i dalje ne celovitog.
„Isto je i sa mnom.“
Upitao sam:
„Pa šta ti je onda? Otkako si sela, ponašaš se kao da te ta klupa štipa za

dupe.“



To je privuklo punu Rouzinu pažnju.
„Pazi ko mi kaže. Sav si vickast večeras, mislim, stvarno, kao Oskar iz

Ulice Sezam, jebô te...“
„Ja pucam zato što ti pucaš. Mislio sam da ćeš zbog karata da budeš na

sedmom nebu, a umesto toga..."
„Malo sutra. Ti si ovamo došao takav. Umirao si od želje da ti se pruži

prilika da razbiješ onu bednu budalu..
„I ti si. Da se nisi predomislila? Je li u tome stvar?“
„Ako pokušavaš da raskineš sa mnom, Fransise Maki, budi muško i

obavi to lično. Ne pokušavaj mene da navedeš da obavljam tvoj prljav
posao.“

Sevali smo očima jedno na drugo koji časak, balansirajući na rubu
direktne svađe. A onda je Rouzi izduvala vazduh, skljokala se opet na
klupu i gurnula dlanove kroz vazduh. Rekla je:

„Ja ću ti reći u čemu je stvar, Fransise. Nervozni smo jer smo prevelik
zalogaj zagrizli.“

Odvovorio sam:
„Pričaj u svoje ime.“
„I pričam. Hoćemo pravac u London i da se ubacimo u muzičku

industriju, ništa manje. Za nas više ne postoje fabrike, hvala lepo, to nije
naš stil, mi ćemo raditi za rok bendove. Šta bi tvoja mama na to rekla kad
bi znala?“

„Htela bi da čuje šta kog đavola umišljam o sebi. A onda bi mi zalepila
šamarčinu, nazvala me prokletim zvekanom i rekla mi da se uzmem u
pamet. I sve to bi bučno izvela.“

„E zato“, kazala je Rouzi dižući kriglu ka meni, „zato pucamo, Fransise.
Otprilike svi koje smo u čitavom svom životu poznavali rekli bi to isto:
rekli bi da smo preveliki zalogaj zagrizli. Ako padnemo na to sranje, samo
ćemo na kraju odustati jedno od drugoga i unesrećiti se. Dakle, moramo da
se urazumimo i dođemo k sebi, što pre. U redu?“

Potajno, i dalje sam se ponosio na koje se sve načine Rouzi i ja volimo.
Nismo imali od koga drugog da učimo - ni njeni ni moji roditelji nisu bili
blistavi uzori uspešnih veza - pa smo se učili jedno od drugoga: kad je
nekome koga voliš to potrebno, naučiš da obuzdaš svoju eksplozivnu narav,
da prokužiš neke bezoblične stvari zbog kojih umireš od straha, da se



ponašaš kao odrastao umesto kao kromanjonac-pubertetlija, umeš da uradiš
milion stvari koje nisi ni očekivao. Rekao sam joj:

„Hodi ovamo.“ Kliznuo sam šakama uz Rouzine mišice i obujmio joj
obraze, a ona se nagla i oslonila se čelom na moje čelo, pa je sav ostali svet
nestao iza jarkog, gustog spleta njene kose.

„Skroz si u pravu. Izvini što sam bila debil.“
Ja sam kazao:
„Ti si pametna žena, znaš li to?“
Rouzi me je posmatrala, iz takve blizine da sam joj video zlatne pegice

u zelenim dužicama, sićušne bore u uglovima očiju, gde joj se rađao osmeh.
„Za mog čoveka samo najbolje“, rekla je.
Ovog puta sam je poljubio kako treba. Osetio sam karte stisnute između

moga i njenog podivljalog srca, osetio kako šište i pucketaju, spremne da
svakog časa eksplodiraju do plafona, u vodoskoku zlatnih varnica. Tad je i
veče leglo na svoje mesto i prestalo da miriše na opasnost; to je bio
trenutak kad je ona snažna plima počela da nadolazi u meni, kao drhtaj u
samoj dubini kostiju. Od tog trenutka pa nadalje, jedino sam se mogao
kretati kuda me ona vuče i verovati da će nas povesti u pravom smeru, da
će nam provesti stope kroz prevrtljive struje i preko zlokobnih provalija, do
svih kamenova na koje je bezbedno stati.

Kad smo se razdvojili, malčice potom, Rouzi je rekla:
„Nisi samo ti imao posla. I ja sam išla do Isonove knjižare i pregledala

sve oglase po engleskim novinama.“
„Ima li posla?“
„Ponekog. Većinom onog koji mi ne znamo, za vozače viljuškara i

nastavnike na određeno, ali ima i nekoliko oglasa za konobarice i osoblje
po barovima - možemo reći da imamo iskustva, nikad ne proveravaju. Niko
ne traži električare niti radnike za istovar, ali to smo i znali; moraćemo da
tražimo kad tamo stignemo. A ima na tone stanova, Fransise. Na stotine.“

„Možemo li neki od njih sebi da priuštimo?“
„Aha, možemo. Čak nije ni važno da li ćemo baš odmah naći posao; ono

što smo uštedeli biće dovoljno za depozit, a neku govnjivu rupu uspećemo
da plaćamo i od socijalne pomoći. Bila bi prilično govnjiva, ovaj - samo
soba, i možda bismo morali da delimo kupatilo sa još nekoliko stanara - ali
makar ne bismo bacali pare na hostel duže nego što moramo.“



Na to sam ja rekao:
„Deliću s drugima i klonju i kuhinju i sve redom, nema frke. Samo da se

što pre iščupamo iz hostela. Tupavo je živeti u odvojenim domovima
kad..."

Rouzi mi se smešila, i od sjaja u njenim očima umalo mi srce ne stade.
Rekla je:

„Kad možemo da imamo svoj stan.“
„Aha“, kazao sam ja. „Svoj stan.“
To sam i želeo: postelju gde Rouzi i ja možemo čitave noći da spavamo

jedno drugome u naručju, da se ujutru budimo spleteni. Sve bih dao, sve što
imam, samo za to. Sve ostalo što bi svet mogao da mi ponudi bilo je samo
sporedni začin. Slušam šta danas ljudi žele od ljubavi i prosto ne mogu da
verujem. Odem u pab s momcima iz jedinice i slušam ih kako objašnjavaju,
s minucioznom preciznošću, kakvog tačno oblika treba da bude žena, kako
bi koje delove tela trebalo da brije, šta bi trebalo da izvede pri kojem
sudaru, i šta uvek treba, a šta nikad ne treba da uradi ili da kaže ili da
poželi; prisluškujem po kafićima žene kako nižu spiskove poslova koje
muškarac sme da radi, kakva kola, koje marke, kakvo cveće, koji restorani
i drago kamenje dobijaju žig odobravanja, i dođe mi da zavapim: Ljudi,
jeste li vi ostali bez svoga bednog razuma? Ja Rouzi ni jedan jedini put
nisam kupio cveće - bilo bi joj previše složeno da kod kuće objasni odakle
joj - niti sam se jedan jedini put zapitao da li joj gležnjevi izgledaju tačno
onako kako treba da izgledaju. Želeo sam samo da bude sva moja, i
verovao da i ona želi mene. Sve do onog dana kad se rodila Holi, nije u
mom životu bilo ničeg tako prostog.

Rouzi je rekla:
„Poneki stanodavci ne primaju Irce.“
Ja sam odgovorio:
„Jebeš takve.“ Plima je narastala, jačala; znao sam da će prvi stan u koji

budemo stupili biti onaj savršeni, da će nas ta magnetna sila privući pravo
našem domu.

„Kazaćemo im da smo iz Spoljne Mongolije. Kako stojiš s mongolskim
naglaskom?“

Razvukla je usta.
„Ko te pita za akcenat? Govorićemo na irskom i kazaćemo da je to



govor Spoljne Mongolije. Misliš da znaju da razlikuju?“
Cifrasto sam se naklonio i rekao:
„Pog mo thoin“ - poljubiš me u dupe: otprilike devedeset posto mog

znanja irskog. „Drevni mongolski pozdrav.“
Rouzi je na to kazala:
„Daj sad ozbiljno. Kažem samo zato što znam kakvo ti je strpljenje.

Ako ne nađemo stan prvog dana, neće biti strašno, važi? Imamo vremena na
pretek.“

Odgovorio sam:
„Znam. Neki nas neće primiti i zato što će misliti da smo alkoholičari ili

teroristi. A neki..."Skinuo sam joj ruke s krigle i prešao palcima po njenim
prstima: snažnim, otvrdlim od šivenja, s jeftinim srebrnim prstenjem sa
ulične tezge, u oblicima keltskih spirala i mačjih glava. „Neki nas neće
primiti zato što živimo u grehu.“

Rouzi je slegla ramenima.
„Jebeš i takve.“
„Ako želiš“, rekao sam, „možemo se praviti. Da nabavimo prstenje koje

izgleda kao zlatno, i da se predstavljamo kao gospodin i gospođa Neporočni
dok...“

Zavrtela je glavom, istog trena i snažno.
„Ne. Ne dolazi u obzir.“
„To bi bilo samo nakratko, dok ne zaradimo novca da stvarno to

uradimo. Mnogo bi nam olakšalo život.“
„Nebitno. To neću da glumim. Ili si u braku ili nisi; ne tiče me se šta ko

misli.“
„Rouzi“, kazao sam ja i jače je stisnuo za ruke. „Ti znaš da ćemo to

uraditi, je li tako? Znaš da želim tobom da se oženim. Ništa na svetu ne
želim kao to.“

Time sam izazvao začetak osmeha.
„Pa taman ti posla da ne želiš. Kad smo počeli da se zabavljamo, bila

sam dobra devojka, onakva kako su me učile redovnice, a gledaj me sad,
svu spremnu da ti budem švalerka...“

„Ozbiljan sam. Slušaj me. Ima mnogo ljudi koji bi, kad bi znali, rekli da
si luda. Kazali bi ti da su Makiji sve gori od gorega, i da ću uzeti od tebe
šta želim, a onda te ostaviti na cedilu s detetom u rukama i životom



bačenim u smeće.“
„Nema šanse. To je Engleska; imaju oni policajce.“
Uzvratio sam:
„Samo hoću da znaš da nećeš zažaliti. Nećeš ako ja tu išta mogu. Pred

Bogom se zaklinjem.“
Rouzi je na to nežno rekla:
„Znam, Fransise.“
„Ja nisam moj ćale.“
„Kad bih mislila da jesi, ne bih bila ovde. A sad se diži po kesicu

nečega. Umirem od gladi.“
U O’Nilu smo te večeri ostali dok se svi studenti nisu razišli, a šanker

krenuo da nam usisava noge. Svaku kriglu smo rastegli koliko smo mogli,
pričali smo o bezbednim svakodnevnim stvarima, zasmejavali jedno drugo.
Pre nego što smo pošli kući - odvojeno, za slučaj da nas neko opazi, pri
čemu sam ja držao Rouzi na oku, prateći je na bezbednom rastojanju - dugo
smo se ljubili za laku noć, uz stražnji zid Trinitija. A onda smo ostali
nepomični, prepleteni, stisnuti jedno uz drugo od obraza do nožnih prstiju.
Vazduh je bio tako hladan da je stvarao tanak, fin zvon negde kilometrima
iznad nas, kao da puca kristal; njen dah na mome grlu bio je hrapav i topao,
kosa joj je mirisala na bombone od limuna i osećao sam brze treptaje
njenog srca što je udaralo o moja rebra. A onda sam je pustio i posmatrao
je kako odlazi, poslednji put.

Naravno da sam je tražio. Prvi put kad sam ostao sam s policijskim
kompjuterom, uneo sam njeno ime i datum rođenja: u Republici Irskoj nije
bila hapšena. To i nije bilo neko otkrovenje - nisam ni očekivao da se
preobrazila u Mamu Bejker - ali čitav taj dan sam posle bio sav napet i
živčan, već prosto od tog sićušnog koraka njenim tragom. Kako sam
napredovao sa sticanjem poslovnih veza, tako su napredovale i moje
potrage: nije hapšena na severu, nije hapšena u Engleskoj, Škotskoj, Velsu,
SAD, nigde se nije prijavila za socijalnu pomoć, nije predala zahtev za
pasoš, nije umrla, nije se udala. Sve te pretrage sam ponavljao na svakih
nekoliko godina, držeći se ljudi koji su mi dugovali poneku uslugu. Takvi
me nikad nisu pitali zašto je tražim.

U poslednje vreme - otkako se rodila Holi, postao sam mekši -
uglavnom sam se nadao da će Rouzi iskrsnuti odnekud, ispostaviće se da



živi onim suženim, zadovoljnim životom kakav nikad ne upadne u policijski
sistem, prisećajući me se često uz bolan mali ubod zato što je mogla biti
moja. Ponekad sam je zamišljao kako me nalazi: telefon zvoni usred noći,
neko kuca na vrata moje kancelarije. Zamišljao sam sebe i nju, jedno do
drugog, na klupi u kakvom zelenom parku, dok u gorkoslatkoj tišini
posmatramo kako se Holi ljulja na penjalici uz još dva mala riđokosa
dečaka. Zamišljao sam beskrajno veče u nekom polumračnom pabu, glave
kako nam se saginju sve bliže jedna drugoj kroz priču i smeh dok noć
odmiče, prste kako nam klize jedni ka drugima po izlizanom drvetu stola.
Zamišljao sam je do u tančine kako bi sada izgledala: oko očiju, lepezaste
borice od osmeha koje ja nisam gledao, trbuh mek od dece koja nisu moja,
čitav jedan život koji sam ja propustio ispisan Brajevom azbukom po
njenom telu, da ga čitam rukama. Zamišljao sam je kako mi daje odgovore
na koje ja ni pomišljao nisam, odgovore koji bi u sve uneli neki smisao,
pokrenuli svaku reckastu ivicu da nežno legne na svoje mesto. Zamišljao
sam, verovali ili ne, novu priliku.

U neke druge noći, čak i posle tolikog vremena, još sam priželjkivao
ono što sam želeo i sa dvadeset godina: da je vidim kako se pojavljuje kao
čest gost neke sigurne kuće, na nečijem spisku prostitutki - nosilaca HIV
virusa, kao predozirani leš u mrtvačnici u kakvom bezdušnom kraju
Londona. S godinama sam pročitao opise stotina neidentifikovanih ubijenih
žena.

A svi moji putokazi su nestali u jednoj jedinoj zaslepljujućoj,
ošamućujućoj eksploziji: moje nove prilike, moja osveta, moja lepa i jaka
protivporodična Mažinoova linija. Rouzi Dejli koja je šutnula mene jadnog
bila mi je orijentir, ogroman i stamen kao planina. Sad je on titrao kao
fatamorgana, a predeo oko njega neprekidno se menjao, izvrćući se na
unutra pa opet upolje i unatrag; više mi u tom pejzažu ništa nije izgledalo
znano.

Naručio sam još jednu kriglu, uz dupli „džejmsons“, jer to mi je, koliko
sam mogao zaključiti, bila jedina nada da preživim do jutra. Nisam mogao
zamisliti ama baš ništa drugo što bi mi iz glave izbrisalo tu sliku, tu moru
od blatnjavih smeđih kostiju sklupčanih u svojoj logi, curkove zemlje što
sipaju po njima praćeni zvukom sićušnih nogu u trku.



7.
Dali su mi nekoliko sati fore, s delikatnošću koju nisam očekivao, pre

nego što su došli da me traže. Prvi se pojavio Kevin: proturio je glavu kroz
vrata kao dete u misiji igranja žmurke, zatim mi poslao kratku lukavu
poruku dok mu je šanker punio kriglu, a onda se vrzmao i muvao u blizini
mog stola sve dok ga nisam rešio bede i dao mu znak da sedne sa mnom.
Nismo poveli razgovor. Trebalo je otprilike tri minuta da nam se pridruže i
devojke, otresajući jakne od kiše, kikoćući se i ispod oka se obazirući po
pabu - „Iiisuse“, rekla je Džeki tonom koji je po njenom mišljenju bio šapat,
dok je skidala maramu, „pamtim kad smo umirale od želje da ovamo
uđemo, samo zato što nisu puštali devojke. Bolje nam je bilo tad, zar ne?“

Karmel je sumnjičavo pogledala sedište i hitro ga obrisala papirnom
maramicom pre nego što će sesti.

„Hvala bogu te ipak nije pošla i mama. Od ovog lokala živa bi se
isprepadala.“

„Hriste bože“, izusti Kevin, a glava mu polete naviše. „Keva je htela da
dođe?“

„Sekirala se za Fransisa.“
„Pre će biti da je umirala od želje da mu iskljuje mozak. Neće poći za

vama ili tako nešto, je li?“
„Ja to ne bih isključila“, reče Džeki. „Tajni agent Keva.“
„Neće. Rekla sam joj da si otišao svojoj kući“, kaza mi Karmel

prislonivši jagodice prstiju na usta, na pola puta između krivca i nevaljalca.
„Bog će mi oprostiti.“

„Ti si genije“, reče Kevin od srca, pa se opusti i zavali.
„U pravu je Kevin. Samo bi nam svima polupala glave.“ Džeki isteže

vrat, nastojeći da ulovi šankeru pogled. „Sad ću ovde moći da budem
poslužena, je li?“

„Ustaću ja“, kaza Kevin. „Šta piješ?“



„Daj nam po džin-tonik.“
Karmel privuče stolicu stolu.
„A da li imaju bebišam, šta misliš?“
„O, Isuse, Karmel!“
„Ja ne mogu jaka pića. Znaš da ne mogu.“
„Ja tamo ne idem da tražim šugavi bebišam. Razbiće me neko.“
„Ništa neće da ti fali“, rekoh ja. „Ovde je ionako još hiljadu devetsto

osamdeseta; verovatno iza šanka drže čitavu gajbu bebišama.“
„I bejzbolsku palicu koja čeka na svakog muškarca koji zatraži

bebišam.“
„Onda idem ja.“
„Evo nam i Šeja.“ Džeki se dopola pridiže i zamaha šakom da mu

privuče pažnju. „Može da naruči i on; ionako je već na nogama.“
Kevin upita:
„Ko je njega zvao?“
„Ja“, odgovori mu Karmel. „A vas dvojica biste mogli malo da se

ponašate primereno svojim godinama i da jednom za promenu budete
uljudni jedan prema drugome. Večeras problem ima Fransis, a ne vi.“

„Živeli u to ime“, rekoh. Bio sam prijatno pijan, upravo sam stupao u
onu fazu gde sve izgleda živopisno, umekšano, i ništa, čak ni Šej, nije me
moglo najediti. U normalnim okolnostima, prvi nagoveštaj ljubavi prema
svima natera me da pređem na kafu, i to brzo. No te večeri sam bio rešen
da uživam u svakom trenutku s njima.

Šej je natenane prišao našem uglu, prešao rukom po kosi kako bi
otresao kapi kiše.

„Nikad ne bih slutio da ovaj lokal ispunjava tvoje standarde“, obrati mi
se. „Ovamo si vodio svog drugara policajca?“

„Bilo je dirljivo. Svi su ga dočekali kao brata rođenog.“
„Platio bih da to vidim. Šta piješ?“
„Ti častiš?“
„A što ne bih?“
„Baš lepo“, rekoh. „Za mene i Kevina ginis’, Džeki će džin-tonik, a

Karmel hoće bebišam.“
Džeki kaza:
„Samo hoćemo da vidimo kako ćeš otići i to naručiti.“



„Meni to nije problem. Gledajte i učite se.“ Šej pođe ka šanku, dozva
šankera s lakoćom koja je govorila da je ovo njegov lokal, pa pobedonosno
mahnu flašicom bebišama u našem pravcu. Džeki izusti: „Pravi se važan.“

Šej se vratio balansirajući svim čašama odjednom, s preciznošću kakva
se stiče tek obilatom praksom.

„Dakle“, reče spuštajući ih na sto. „Pričaj, Fransise: je li čitava ova frka
zbog tvoje ženske?“, a kad su se svi ukočili u mestu, on nastavi: „Priberite
se malo, pa svi crkavate od želje da ga isto to pitate. Je li zbog nje,
Fransise?“

Karmel će na to najlepšim majčinskim glasom:
„Ostavi Fransisa na miru. Rekla sam Kevinu, a kažem i tebi: večeras

ćete se lepo ponašati.“
Šej se nasmeja i privuče stolicu. Za poslednjih nekoliko sati, dok mi je

mozak uglavnom još bio nenatopljen pivom, imao sam vremena da
razmotrim koliko tačno želim da otkrijem Plejsu, u svakom slučaju svojoj
porodici, što se u priličnoj meri svodilo na isto.

„U redu je, Meli“, rekoh. „Ništa još nije potpuno izvesno, ali aha,
izgleda da je to verovatno Rouzi.“

Džeki naglo usrknu vazduh, a onda zavlada tišina. Šej zviznu, otegnuto i
tiho.

„Pokoj joj duši“, u po glasa reče Karmel. I ona i Džeki se prekrstiše.“
„Tako je i onaj tvoj rekao Dejlijevima“, kaza Džeki. „Taj što si pričao s

njime. Ali naravno, niko ne zna da li da mu veruje ili ne veruje... Policajci
su to, znaš? Svašta oni kažu - ne mislim na tebe, ovaj, ali ostali su takvi.
Možda je samo hteo da mislimo da je to ona.“

„A po čemu znaju?“, upita Kevin. Delovao je kao da mu je pomalo
muka.

„Još ne znaju“, odgovorih. „Uradiće analize.“
„Kao ono sa DNK?“
„Ne bih znao, Keve. To nije moje polje rada.“
„Tvoje polje rada“, izgovori Šej, obrćući čašu između prstiju. „A baš

sam se i pitao: koje je tačno tvoje polje rada?“
„Svašta-koješta“, odgovorih. Iz očiglednih razloga, mi iz Tajnog obično

civilima govorimo da radimo u Pravima na intelektualnu svojinu, ili bilo
čemu sličnom što zvuči dovoljno dosadno da saseče razgovor u korenu.



Džeki misli da se bavim rešenjima za utilizaciju strateškog personala.
Kevin upita:
„A mogu li oni da utvrde... znaš već. Šta joj se đogodilo.“
Zinuh, ponovo zatvorih usta, slegoh ramenima, pa dobro potegoh iz

krigle.
„Zar Kenedi o tome nije pričao s Dejlijevima?“
Oglasi se Karmel, stisnutih usta:
„Ni reč im nije rekao. Preklinjali su ga da im kaže šta joj se dogodilo,

doslovno, a on ni reč nije hteo da kaže. Samo je izašao i ostavio ih da
lupaju glavu.“

Džeki je od gneva sedela uspravno kao sveća: čak i kosa kao da joj je
postala viša.

„Njihova rođena ćerka, a on im kaže kako to nije njihov posao da znaju
da li je ubijena ili ne. Briga me da li ti je ortak, Fransise, ali to je
jednostavno nisko, eto šta je.“

Razbijač je ostavio još bolji prvi utisak nego što sam očekivao. Rekoh:
„Kenedi mi nije nikakav ortak. On je samo sitna bitanga s kojom ja

povremeno moram da sarađujem.“
Šej kaza:
„Kladim se da ste dovoljno bliski ortaci da ti ispriča šta se dogodilo

Rouzi.“
Prođoh pogledom po pabu. Razgovori su malčice bili nabili snagu - nisu

bili glasniji, ali su bili brži i usredsređeniji: vest je konačno stigla i ovamo.
Niko nije gledao u nas, delom iz uljudnosti prema Šeju, a delom i zato što
je to bio jedan od onih pabova gde svako ima neku svoju muku, pa razume
koliko znači privatnost. Istegoh se napred, oslonjen na laktove, i progovorih
tiho:

„U redu. Zbog ovoga bih mogao dobiti otkaz, ali Dejlijevi zaslužuju da
znaju sve što znamo i mi. Morate mi samo obećati da to neće stići do
Kenedijevih ušiju.“

Šeju je u očima goreo sumnjičav pogled, kao sijalica od hiljadu vati, ali
ostalo troje su se odmah složili sa mnom, klimajući glavom, ponosni kao
paunovi: naš Fransis, i posle tolikih godina, još je na prvom mestu dečak iz
Slobodnih opština, pa tek onda policajac, naravno, zar nije divno što smo
svi tako vezani kao creva. Eto kako će to devojke proturiti komšiluku, kao



sos uz moje zalogajčiće ukusnih obaveštenja: Fransis je na našoj strani.
Rekoh:
„Umnogome se čini da ju je neko ubio.“
Karmel se zagrcnu i opet se prekrsti. Na to će Džeki:
„Bože sačuvaj i sakloni!“
Kevin je i dalje bio bled.
„Kako?“, upita.
„O tome još nemamo vesti.“
„ Ali saznaće, je li tako?“
„Verovatno. Posle ovolikog vremena, možda će biti malo teže, ali

laboratorijski tim se razume u svoj posao.“
„Kao u seriji CSI?“ Karmeline oči bile su razrogačene.
„Da“, rekoh ja, od čega bi onaj beskorisni tehničar dobio srčku - u

Birou svi preziru CSI do te mere da popene ako im ga pomeneš - ali onim
matorijima bi to ulepšalo dan. „Baš tako.“

„Jedino što nisu čarobnjaci“, suvo kaza Šej u svoju kriglu.
„Iznenadio bi se, bogme. Ti momci su u stanju da otkriju takoreći sve o

svemu na šta se bace - staru tačkicu krvi, nevidljive količine DNK, stotine
različitih vrsta povreda, šta god hoćeš. A dok oni budu otkrivali šta joj se
dogodilo, Kenedi i njegov tim će otkrivati ko je vinovnik tog što joj se
dogodilo. Razgovaraće sa svima koji su u to vreme živeli ovde. Zahtevaće
da znaju s kim je bila bliska, s kim u svađi, ko ju je voleo, ko nije i zašto,
šta je radila svakog trenutka tih nekoliko poslednjih dana života, da li je
neko primetio nešto čudno te noći kad je nestala, da li je neko primetio
nekog drugog da se čudno ponaša u to vreme ili malo potom... Biće veoma,
veoma podrobni, i neće odustajati dokle god im to bude potrebno. Sve,
svaka sitničica, može biti ključno.“

„Sveta majko“, zaguši se Karmel. „Pa to je baš kao na televiziji, a?
Skroz sumanuto.“

Po pabovima, po kuhinjama, po dnevnim sobama svud oko nas, ljudi su
već pričali: vraćali se u sećanju unatrag, čupali stare uspomene, poređili ih i
upoređivali, gomilali pa iz njih izvlačili milion teorija. U mome kraju,
češanje jezika je takmičarski sport koji je tu unapređen do olimpijskih
standarda, i ja ga nikad ne prezirem; poštujem ga iz dubine duše. Kao što
sam rekao i Razbiju, informacija je municija, a ovde je po svoj prilici



sledilo obilje žive municije koja će se razbacivati, zajedno s ćorcima. Želeo
sam da se sve upotrebljivo rekla-kazala usredsredi na kopanje aktivnih
metaka, i želeo sam da se temeljno postaram da oni dođu natrag meni,
ovako ili onako - ukoliko je Razbijač bio osoran prema Dejlijevima, onda
će se bogme namučiti dok izvuče ma kakvu informaciju od bilo koga u
prečniku od dva kilometra. I želeo sam da znam da će se svako ko ima
povoda da se zabrine debelo zabrinuti.

Rekoh:
„Ako čujem još nešto što bi Dejlijevi trebalo da znaju, neću dozvoliti da

budu izostavljeni.“
Džeki pruži ruku i dotače me po nadlanici.
„Veoma mi je žao, Fransise“, kaza. „Nadala sam se da će se ispostaviti

nešto drugo - da je neka zabuna, šta ja znam, bilo šta...“
„Nesrećnica mlada“, blago reče Karmel. „Koliko je godina imala?

Osamnaest?“
„Malo preko devetnaest“, kazah.
„O, bože; pa jedva da je bila starija od mog Darena. I tako ostavljena u

toj groznoj kući sve te godine! Roditelji su joj ludeli pitajući se gde je, a za
sve to vreme...“

Na to će Džeki:
„Nikad pomislila nisam da ću ovo reći, ali bogu hvala na tom vašem R

Dž. Laveriju.“
„Nadajmo se“, reče Kevin. Potom iskapi kriglu. „Ko je za još po

jedno?“
„Ja bih baš i mogla“, reče Džeki. „Šta hoćeš da kažeš time ’nadajmo

se’?“
Kevin sleže ramenima.
„Nadajmo se da će sve ispasti kako treba, samo to kažem.“
„Bokca ti tvoga, Kevine, kako može da ispadne kako treba? Nesrećna

devojka je mrtva! Izvini, Fransise.“
Umeša se Šej:
„Hoće da kaže - nadajmo se da policajci neće otkriti ništa zbog čega

ćemo svi zažaliti što Laverijevi momci nisu bacili kofer u kontejner, ne
čačkajući mečku.“

„Kao šta, na primer?“, oštro upita Džeki. „Keve?“



Kevin odgurnu stolicu unatrag i sa iznenadnim naletom autoriteta reče:
„Do guše mi je više ovog razgovora, a verovatno i Frenku. Idem do

šanka. Ako još budete pričali takve gluposti kad se vratim, ostavljam vam
piće i idem kući.“

„Gle ti to“, izusti Šej izvivši krajičak usana. „Miš se oglasio rikanjem.
Pošteno, Kevine; skroz si u pravu. Pričaćemo o Survajveru. Sad nam donesi
pivo.“

Ispili smo još jednu turu, pa još jednu. O prozore je šibala snažna kiša,
ali šanker je odvrnuo grejanje do daske, pa nas je od nevremena zakačila
samo promaja kad neko otvori vrata. Karmel je skupila hrabrosti da ode do
šanka i naruči šest toplih sendviča, a ja sam shvatio da sam tog dana pojeo
samo pola kevine prženije i da umirem od gladi, one divljačne gladi kad bi
bio u stanju da nabodeš bilo šta živo i pojedeš ga onako presno. Šej i ja
smo na smenu pričali viceve od kojih je Džeki džin-tonik izletao na nos, a
Karmel cičala i lupala nas po rukama kad konačno ukopča u čemu je štos;
Kevin je izveo bolesno tačnu predstavu keve za božićnom večerom, zbog
koje smo se svi previjali od snažnog, bespomoćnog, bolnog smeha.

„Prekini“, očajnički je zabrektala Džeki mašući mu. „Kunem ti se
bogom, neće mi izdržati bešika, upišaću se ako ne prekineš.“

„Stvarno će se upišati“, izustio sam ja upinjući se da zadržim vazduh.
„A ti si taj koji će morati da ode po krpu i da obriše.“

„Ja ne znam čemu se ti smeješ“, obrati mi se Šej. „Za ovaj Božić i ti ćeš
biti na licu mesta i trpećeš s nama ostalima.“

„Malo sutra. Biću bezbedan kod kuće, cugaću dobar viski i smejaću se
svaki put kad pomislim na vas sirotane.“

„Samo se ti nadaj, bato. Sad kad si opet pao u kevine kandže, misliš li
da će ti dati da se izvučeš za Božić koji samo što nije? Misliš da će
propustiti priliku da nam još jednom iznova svima zagorča život? Samo se
nadaj.“

„U šta da se kladimo?“
Šej pruži ruku.
„U pedeset evra. Sedećeš na božićnoj večeri preko puta mene.“
„Prihvatam“, rekoh. Potvrdismo rukovanjem. Šaka mu je bila suva,

snažna i žuljevita, a od stiska prasnu među nama varnica elektriciteta. Ni on
ni ja se ne lecnusmo.



Karmel reče:
„Znaš, Fransise, ima nešto što smo rekli da nećemo da te pitamo, ali ja

ne mogu da se uzdržim - Džeki, hoćeš li prestati nekad to da radiš, ne štipaj
me!“

Džeki je bila uspela da uspostavi vlast nad bešikom i sad je streljala
Karmel zlim pogledom usuda. Karmel dostojanstveno reče: „Ako neće da
priča o tome, može to i sam da mi kaže, i kazaće mi. Fransise, zašto nam
nikad dosad nisi došao?“

Odgovorih:
„Bojao sam se da će keva da dohvati varjaču i da me izdeveta. Kriviš

me za to?“
Šej frknu. Karmel reče:
„Uh, uozbilji se, Fransise. Zašto?“ Ona i Kevin, pa čak i Džeki - koja mi

je to pitanje postavila bezbroj puta i nikad nije dobila odgovor - zurili su u
mene, pripiti, pometeni, pa i malčice povređeni. Šej je strugao neku tačkicu
s krigle.

„Da pitam ja vas nešto“, kazah. „Za šta biste vi pristali da poginete?“
„Iiisuse“, reče Kevin. „Baš si večeras duhovit, jelda?“
„Ma ne diraj ga“, kaza Džeki. „Imao je težak dan.“
„Ćale mi je jednom rekao da bi umro za Irsku“, kazah ja. „Da li biste vi

to uradili?“
Kevin prevrte očima.
„Ćale živi u sedamdesetima. Niko više tako ne razmišlja.“
„Pokušaj načas. Čisto zabave radi. Da li bi za to bio spreman?“ On mi

uputi zbunjen pogled. „Zbog čega, recimo?“
„Recimo da Engleska opet pokuša da nas osvoji.“
„Baš bi se baktali nama.“
„ Kad bi, Keve. Ne udaljuj se od ovog što pričam.“
„Otkud znam. Nikad nisam razmišljao.“
„E to“, reče Šej, ne preterano agresivno, pokazujući kriglom na Kevina,

„upravo to tu je razlog što nam je zemlja propala.“
„Ja? Šta sam pa ja radio?“
„Zbog tebe i takvih kao što si ti. Zbog čitave vaše proklete generacije.

Zašta je tebe briga sem za rolekse i za ’hugo bos'? O čemu drugom ti ikada
uopšte i razmišljaš? Fransis je u pravu, jednom u životu. Ne bi ti bilo loše



da nađeš sebi nešto za šta bi bio spreman da pogineš, druže.“
„U, jebo te“, reče Kevin. „A za šta bi ti poginuo? Za ginis’? Za dobru

jebačinu?“
Šej sleže ramenima.
„Za porodicu.“
„Ma šta mi tu trtljaš?“, oštro će Džeki. „Ti kevu i ćaleta mrziš kao pse.“
Sve petoro prasnusmo u smeh; Karmel je morala da zabaci glavu i otre

suze.
„Mrzim ih“, priznade Šej, „aha. Ali nije to poenta.“
„Da li bi ti poginuo za Irsku?“, upita me Kevin. I dalje je zvučao

pomalo svadljivo.
„Bih, al’ u kurcu“, rekoh ja, što ponovo sve baci u smeh. „jedno vreme

bili su me prikomandovali u Mejo. Bili ste nekad u Meju, jelte? Močvare,
ovce i priroda. Ne umire mi se za to.“

„Pa za šta bi onda poginuo?“
„Kao što reče moj Šej“, kazah Kevinu, pokazujući čašom na Šeja, „nije

u tome poenta. Poenta je u tome da znam za šta bih.“
„Ja bih poginula za svoju decu“, reče Karmel. „Daleko bilo.“
Džeki na to kaza:
„Ja bih rekla da bih poginula za Gavina. Samo ako bi stvarno bilo

nužno, da se zna. Nije li ovo odvratno morbidno, Fransise? Zar ne bi radije
da pričamo o nečemu drugom?“

Odgovorih:
„U ono vreme, ja sam bio spreman da poginem za Rouzi Dejli. Eto šta

pokušavam da vam kažem.“
Zavlada tišina. A onda Šej podiže čašu.
„Za sve za šta bismo poginuli“, reče. „Živeli.“
Kucnusmo se, dobro otpismo, pa se zavalismo na sedištima. Znao sam

da je to vrlo verovatno zato što sam jedno devedeset posto razbijen, ali
žestoko sam se oduševio što su se svi uključili, čak i Šej. I više od toga:
bio sam im zahvalan. Tačno je da su predstavljali družinu spektakularno
poremećenih čudaka, a šta prema meni osećaju - to se već samo moglo
nagađati, ali njih četvoro je zapostavilo sve što su možda imali da rade te
večeri, na prvi poziv zanemarili su svoj život, i došli ovamo da pričamo
čitavu noć. Uklapali smo se kao delići slagalice, a to je izazivalo osećanje



toplog zlatnog sjaja koji me je čitavog obujmio; kao da sam naleteo, nekom
savršenom slučajnošću, na pravo mesto. Sreća te sam bio dovoljno trezan
da ne pokušam to da pretočim u reči.

Karmel se saže ka meni i reče, gotovo stidljivo:
„Kad je Dona bila beba, nešto joj nije bilo u redu s bubrezima; mislili

su da će možda biti potrebno presađivanje. Odmah sam im rekla, ni trenula
nisam, da mogu da uzmu oba moja. Ni načas se nisam premišljala. Na kraju
je bila sjajno, naravno, a i tad im je ionako trebao samo jedan, ali ja to
nikad neću zaboraviti. Znaš šta hoću da kažem?“

„Da“, rekoh osmehujući joj se. „Znam.“
Džeki će na to: „O, preslatka je naša Dona. Luče malo; samo se smeje.

Moraš sad da je upoznaš, Fransise.“
Karmel nastavi:
„A u Darenu kao tebe da gledam. Znaš li to? Oduvek, još odmalena.“
„Bog mu bio u pomoć“, izgovorismo Džeki i ja u jedan glas.
„Eh, dajte; mislila sam u lepom smislu. Izgleda da će na koledž. To nije

povukao ni na mene ni na Trevora, mi bismo se radovali i da bude
vodoinstalater kao i tata mu. Ali ne, Daren je to sve sam izburgijao a da
nam ni rečju nije najavio: nabavio sve informatore, odlučio se šta hoće,
radio kao lud da dobije završnu diplomu koja mu treba za upis. Bandoglavo
sve izgurao, sam-samcit. Isto kao i ti. Oduvek sam žalila što nisam i ja
takva.“

Tu mi se na trenutak učinilo da vidim talas tuge kako joj plavi lice.
„Ja pamtim da si ti vrlo lepo gurala kad nešto rešiš“, kazah. „Zaboravila

si na Trevora?“
Tuga nestade i zameni je hitar vragolast kikot zbog kog je opet zaličila

na devojčicu.
„Uspela sam, jelda? Ona igranka, kad sam ga prvi put videla: jednom

sam ga pogledala i rekla Luizi Lejsi, bogme sam rekla: ’Ovaj će biti moj’
Bio je u onim zvonaricama što su tad bile poslednji krik mode...”

Džeki poče da se smeje.
„Ne rugaj se, ti!“, reče joj Karmel. „Tvoj Gavin nikad ne izlazi iz onih

podrpanih starih farmerki; ja bogme volim momke koji se malko potrude.
Trevor je u tim zvonaricama imao mnogo slatko dapence, vala baš. I
mirisao je jednostavno božanstveno. Šta se vas dvoje cepate?“



„Bezobraznice jedna nevaljala“, rekoh ja.
Karmel čedno otpi malo svog bebišama.
„Nisam bila bezobrazna. Drukčije je bilo u to vreme. Ako se ženska

zatreska u tipa, pre bi umrla nego da mu to stavi do znanja. Morala je da ga
navede da on nju juri.“

Džeki izusti: „liisuse, Gordost i glupe predrasude. Ja sam prva pitala
Gavina da se zabavljamo, stvarno.“

„E pa, ja da vam kažem, ovo moje je upalilo; bolje nego sve ove
današnje gluposti, devojke što idu po klubovima bez gaćica. Ja sam svoga
čoveka ulovila, je l' nije tako? Verili smo se na moj dvadeset prvi rođendan.
Jesi li ti tad još bio tu, Fransise?“

„Taman otprilike dotle“, rekoh. „Otišao sam neke tri nedelje potom.“
Pamtio sam veridbeno slavlje: obe porodice stisnute u našoj dnevnoj sobi,
mamice se odmeravaju kao dva nagojena pitbula, Šej glumi starijeg brata i
zasipa Trevora masnim vicevima, Trevor se sav pretvorio u adamovu
jabučicu i prestrašene buijave oči, Karmel zajapurena likuje, utegnuta u
ružičastu plisiranu grozotu zbog koje izgleda kao rasporena i izvrnuta riba.
U to doba ja sam bio još arogantnije govance; sedeo sam na prozorskoj
dasci pored Trevorovog mlađeg brata, koji je izgledao kao prase, ignorišući
ga i vatreno čestitajući samome sebi što ću potprašiti pete i što nikad neću
doživeti veridbenu proslavu na kojoj se služe sendviči s jajima. No želje
treba pažljivo poželeti. Dok sam posmatrao njih četvoro tako okupljene oko
stola u pabu, učinilo mi se da sam te davne noći nešto propustio; kao da je
veridbena proslava, makar dugoročno gledano, možda i nešto što vredi
doživeti.

„Ja sam bila u roze“, reče Karmel vrcajući od zadovoljstva. „Svi su mi
rekli da strava izgledam.“

„Pa i jesi izgledala, tačno je“, kazah ja i namignuh joj. „Da mi nisi bila
sestra, i ja bih bacio oko na tebe.“

Ona i Džeki ciknuše - „Uf, prestani!“ - ali ja više nisam ni obraćao
pažnju. Za svojim krajem stola Šej i Kevin su vodili neki sopstveni
razgovor, i odbrambeni prizvuk u Kevinovom glasu dovoljno je snažno
zazvonio da načuljim uši. „To je posao. Šta mu fali?“

„Posao gde radiš kao crv i ližeš japijevska dupeta, da, gospodine, ne,
gospodine, ostrižite me, gospodine, a sve za dobrobit neke masne



korporacije koja će te baciti vukovima čim krene gusto. Ti njima nedeljno
zarađuješ hiljade, a šta tebi od toga zapadne?“

„Mene plaćaju. Na leto idem u Australiju, ima da ronim oko Velikog
koralnog grebena i da jedem kengureće pljeske i da se zapijam po
roštiljdžinicama na Bondi biču s prelepim Australijankama, zahvaljujući
tom poslu. Što ga ne bih voleo?“

Šej se nasmeja, kratkim, hrapavim smehom.
„Bolje štedi pare.“
Kevin sleže ramenima.
„Tamo otkuda mi stižu ima ih još koliko hoćeš.“
„Ima, malo sutra. To bi oni hteli da veruješ.“
„Ko? O čemu ti to pričaš?“
„Vremena se menjaju, druže moj. Šta misliš, zašto je P. Dž. Laveri...“
„Usrana seljačina“, izgovorismo uglas svi osim Karmel, koja je, budući

mama, izgovorila: „Glupa seljačina.“
„Zašto je uzeo da pustoši te kuće?“
„Šta koga briga?“ Kev je počinjao da se razdražuje.
„Tebe bi trebalo da je i te kako briga. Slađana ti je to kurva, taj Laveri;

zna on s koje strane vetar duva. Prošle godine je kupio te tri kuće za debele
pare, razaslao onolike ulickane brošure s luksuznim starinskim stanovima, a
sad iz čista mira odbacije čitavu zamisao i vadi iz kuća delove?“

„Pa šta? Možda se razvodi, ili ima frku s porezom, ili tako nešto. Što bi
se to mene ticalo?“

Šej je još neki časak piljio u Kevina, nagnut napred, s laktovima na
stolu. A onda se opet nasmeja, pa zavrte glavom.

„Ti ne kopčaš, je li?“, reče hvatajući se za kriglu. „Nemaš ti blage
predstave. Gutaš svako govno kojim te nahrane; misliš da će zauvek da
traju sunce i ruže. Jedva čekam da ti vidim facu.“

Džeki kaza:
„Pijan si.“
Kevin i Šej se nikad nisu preterano mirisali, ali bilo je tu čitavih slojeva

nečeg što sam ja propustio. Bilo je kao da slušam radio koji snažno krči:
uspevao sam da uhvatim taman toliko da naslutim ton, a nedovoljno da
shvatim šta se događa. Nisam uspevao da prosudim da li su smetnje nastale
usled dvadesetdvogodišnjeg preskoka ili usled osam krigli. Usta sam držao



zatvorena, a oči otvorene.
Šej spusti čašu tresnuvši dnom.
„Ja ću ti reći zašto Laveri neće da troši keš na gospodske stanove. Dok

ih on izgradi, niko neće imati para da ih kupi. Ova zemlja samo što nije
otišla u čabar. Sad je na rubu provalije, a ima da se preturi brzinom od sto
na sat.“

„Dakle, ništa od stanova“, sleže Kev ramenima. „Jaka stvar. Ionako bi
doneli samo nove japije na kojima će keva da brusi jezik.“

„Japiji tebi daju ’leba da jedeš, brale. Kad njih istrebe, ni tebe neće biti.
Ko će da kupuje one nabudžene televizore kad svi spadnu na socijalu?
Koliko će lepo živeti muška kurva ako mušterije ostanu bez prebijene
pare?“

Džeki pljesnu Šeja po mišici.
„Hej, ti, malo! Odvratno je to, znaš.“ Karmel diže ruku da zakloni lice i

nemušto izgovori ka meni: Pijan, ekstravagantno i kao da ga pravda, ali i
sama je bila zveknula tri bebišama, pa se zaklonila pogrešnom rukom. Šej
nije obraćao pažnju ni na jednu ni na drugu.

„Ova zemlja je izgrađena ni na čemu drugom do na govnima i dobroj
propagandi. Jedan udarac nogom, i raspašće se, a udarac se bliži.“

„Ja ne znam što si pa ti tako zadovoljan“ natmureno reče Kevin. Ni on
nije bio baš u najboljem izdanju, ali umesto da postane agresivan, od pića je
postao još povučeniji; bio je mlitavo navaljen na sto i neraspoloženo je
zurio u svoju čašu. „Ako nam sledi krah, onda i ti padaš zajedno s nama
ostalima.“ Šej je vrteo glavom, cereći se. „A, ne, ne, ne. Oprosti, dragoviću;
nećeš biti te sreće. Ja imam plan.“

„Uvek ti imaš plan. A koliko si sa bilo kojim planom odmakao?“ Džeki
bučno uzdahnu. „Baš lepo vreme ovih dana“, obrati se meni.

Šej kaza Kevinu:
„Ovog puta je drugačije.“
„Ma kako da ne.“
„Samo gledaj, brale. Samo gledaj.“
„Meni to zvuči super“, nepokolebljivo reče Karmel, kao domaćica koja

ponovo uspostavlja kontrolu nad večernjim prijemom koji se otrgao vlasti.
Privukla je bila stolicu stolu i sad je sedela vrlo uspravno, damski
odvojivši malić od čaše. „A ne bi nam o tome pričao?“



Časak potom, Šej preusmeri oči na nju, a zatim se zavali i poče da se
smeje.

„Ah, Meli“ kaza. „Oduvek si me jedina mogla naterati da se lepo
ponašam. Znate li vi, narode, kad sam bio pubertetska konjina, naša Karmel
me je išljepala po zadnjici jer sam rekao za Trejsi Long da je fufa?“

„Pa i zaslužio si“, čedno reče Karmel. „Ne priča se tako o devojci.“
„Zaslužio sam. Ovi ostali te ne cene, Meli, ali ja te cenim. Drži se mene,

curo. Tek ćemo mi u provod.“
„Kuda?“, reče Kevin. „U kancelariju socijalnog?“
Šej ponovo preusmeri žižu na Kevina, s naporom.
„Evo šta oni tebi ne pričaju“, reče. „Kad je procvat, sve krupne šanse

idu krupnoj ribi. Radnik može da zaradi za život, ali samo će se bogati
dodatno obogatiti.“

Džeki upita:
„ A radnik ne može da uživa u svojoj krigli piva i da lepo popriča s

braćom i sestrama, je li?“
„Kad sve pak krene nizbrdo, e to je vreme kad svako ko ima zrno

pameti i plan može da obere lep kajmak. A ja imam i jedno i drugo.“
Vruć sudar večeras, imao je običaj da kaže Šej, počučnuvši pred

ogledalom da zaliže kosu, ali nikad nije odavao s kim; ili Evo ti još neka
kinta, Meli, za tebe i Džeki za sladoled, ali nikad se nije znalo otkuda taj
novac. Rekoh:

„Pa onda nam pričaj dalje. Hoćeš li se više oteliti, ili nameravaš da nas
drndaš i razvlačiš do jutra?“

Šej se zagleda u mene; ja mu uputih ogroman nevin osmeh.
„Fransis“, kaza on. „Naš čovek na drugoj strani zakona. Naš čovek u

sistemu. Zašto bi tebe bilo briga za to šta otpadnik poput mene radi sa
sobom?“

„Iz bratske ljubavi.“
„Pre će biti da sve to smatraš budalaštinom, pa ti treba onaj lepi topli

osećaj da si me opet porazio. Vidi kako ti ovo deluje. Kupujem radnju za
bicikle.“

Već samo izgovaranje te rečenice izmamilo mu je neupadljivo rumenilo
u obrazima. Kevin frknu; Džekine podignute obrve poleteše još više.

„Pošteno“, reče. „Naš Šej - preduzetnik, a?“



„To je lepo“, rekoh ja. „Kad budeš Donald Tramp biciklističkog sveta,
dolaziću kod tebe kad kupujem be-em-iks.“

„Konahi iduće godine ide u penziju, a njegov sin ne želi ništa da ima s
njegovim poslom; on prodaje besne automobile, bicikli su njemu ispod
časti. Zato mi je Konahi ponudio prvenstvo kupovine.“

Kevin se bio probudio iz svoje nadurenosti dovoljno da odvoji pogled
od krigle. Upita:

„A gde ćeš da nabaviš lovu?“ Vreli sjaj u Šejovom oku razjašnjavao je
šta devojke vide u njemu.

„Polovinu imam. Dugo već štedim za ovo. Ostatak mi daje banka.
Pooštravaju uslove za kredit - znaju da nam ide grbavo vreme, isto kao i
Laveri - ali ja sam uskočio taman u poslednji čas. Iduće godine u ovo doba,
momci, ja ću biti čovek koji nezavisno zarađuje.“

Karmel reče:
„Svaka čast“, ali nešto u njenom glasu zapara mi uvo; nešto poput

uzdržanosti. „Eh, to je u celini odlično. Svaka čast.“
Šej otpi malo piva i pokuša da odglumi ravnodušnost, ali krajeve usana

cimao mu je osmeh.
„Kao što rekoh Kevu, nema svrhe da radiš do kraja života da bi punio

nečiji tuđi džep. Jedini način da iole nekud stigneš jeste da budeš sam svoj
gazda. Prosto prelazim na delo umesto da pričam prazne priče.“

„Pa?“, kaza Kevin. „Ako si stvarno u pravu i ako zemlja ide u čabar ili
šta već, opet ćeš ti s njom.“

„E upravo tu se varaš, druže. Kad sadašnji bogati praznoglavci ustanove
da su u govnima, tu će za mene i biti prava prilika. Osamdesetih, kad niko
nije imao novca za kola, čime smo se svi vozali? Biciklom. Čim situacija
prsne, tatice neće moći da kupuju svojoj dragoj dečici be-em-vee da njima
prelaze pola kilometra do škole. A tad ću im se ja pojaviti na vratima.
Jedva čekam da vidim tim pizdama face.“

„Nebitno“, reče Kevin. „To je divno, odlično. Stvarno.“ Na to nastavi da
zuri u kriglu.

Karmel upita:
„A zar to neće značiti da ćeš morati da stanuješ iznad radnje?“
Šejov pogled polete k njoj, i nešto složeno prominu između njih.
„Hoće. Aha.“



„I rad po čitav dan. Više nećeš imati fleksibilno radno vreme.“
„Meli“, reče Šej, mnogo nežnije, „biće sve u redu. Konahi još za neki

mesec neće u penziju. A dotle...“
Karmel sićušno uzdahnu i klimnu glavom, kao da skuplja hrabrost za

nešto.
„U redu“, kaza, maltene samoj sebi, pa prinese čašu usnama.“
„Rekao sam ti. Nemoj da se brineš.“
„O, ne, sjajan si ti. Bog zna da si zaslužio priliku. S obzirom na to

kakav si bio u poslednje vreme, dabome, trebalo je da znam da kriješ nešto
u rukavu; samo nisam... Oduševljena sam zbog tebe. Čestitam.“

„Karmel“, reče Šej. „Pogledaj u mene. Da li bih ja to tebi radio?“
„Hej“, kaza Džeki. „U čemu je stvar?“
Šej položi prst na Karmelinu čašu i pomače je nadole kako bi joj video

lice. Nikad ga dotad nisam bio video nežnog, i zato me je umirio još manje
nego Karmel.

„Slušaj me. Svi doktori kažu da je to samo koji mesec. Najviše šest.
Dok ja to kupim, on će biti u nekom domu za nepokretne ili u invalidskim
kolicima, u svakom slučaju preslab da ikome naudi.“

„Bože me oprosti“, tiho reče Karmei. „Ti se nadaš...“
„Šta se to dešava?“, upitah ja.
Okrenuše se i zapiljiše se u mene, dvoje istovetne bezizrazne plave oči.

Tad sam prvi put video koliko liče. Kazah:
„Da li vi to hoćete da kažete da ćale još bije kevu?“
Oko stola prolete hitar trzaj nalik strujnom udaru, mali srk uvučenog

vazduha.
„Gledaj ti svoja posla“, reče Šej, „a mi ćemo svoja.“
„A ko je tebe izglasao da sereš u ime porodice?“
Karmel reče:
„Radije bismo da nekog ima tamo, to je sve. Za slučaj da tata padne.“
„Džeki mi je rekla da je to prestalo“, kazah. „Pre više godina.“ Šej

odvrati: „Baš kako sam ti i rekao. Nema Džeki pojma. Niko od vas nije ni
imao pojma. Zato odjebite.“

„Znaš šta?“, upitah. „Meni je za trun previše muka od tvoje glume da si
jedini ti večito morao da gutaš ćaletova sranja.“ Niko nije disao. Šej se
nasmeja, duboko i ružno. „Misliš da si ti nekad gutao od njega sranja?“,



upita.
„Imam i ožiljke da to dokažem. Ti i ja smo živeli u istoj kući druže,

zaboravio si? Jedina razlika je u tome što ja, sad kad sam odrastao čovek,
mogu da pričam o svemu tome bez kukanja.“

„Đoku si ti gutao, brale. Đoku. I nismo živeli u istoj kući, ni jednog
jedinog dana. Ti si živeo u krilu raskoši, i ti i Džeki i Kevin, u poređenju sa
onim čega smo se nagutali ja i Karmel.“

Rekoh:
„Nemoj mi samo kazati da sam super prošao.“ Karmel je pokušavala da

prostreli Šeja pogledom, ali on je nije primećivao; oči su mu bile uprte u
mene.

„Razmaženi do daske, sve troje vas usranaca. Mislite da vam je bilo
teško? To je zato što smo se mi trudili da nikad i ne saznate šta znači kad je
teško.“

„Ako si raspoložen da odeš do šankera po metar“, rekoh, „možemo da
premerimo veličinu ožiljaka, ili veličinu kite, ili čega već što ti drži gaće na
mestu. U suprotnom, imaćemo mnogo prijatniju noć ako pokušaš da svoj
kompleks mučenika zadržiš za svojom stranom stola i ako ne pokušavaš
meni da objasniš kakav je bio moj život.“

„Ma sladak si. Uvek si mislio da si pametniji od nas ostalih, zar ne?“
„Samo da sam pametniji od tebe, zlatni moj. Isključivo držeći se

dokaza.“
„A po čemu si ti to išta pametniji? Po tome što smo se Karmel i ja

ispisali iz škole čim smo napunili šesnaest godina? Mislio si da je to zato
što smo preglupi da se školujemo?“

Šej se naginjao napred, šaka stisnutih na rubu stola, a na jagodicama su
mu izbijali grozničavi crveni pečati.

„To je bilo da bismo mogli da izvadimo platu na sto onda kad je ćale ne
izvadi. Da biste vi imali da jedete. Da biste vas troje imali za školske
knjige i lepe male uniforme, i da biste dobili završne diplome.“

„Hriste bože“, promumla Kevin u kriglu. „Evo ga, kreće.“
„Bez mene, ti danas ne bi bio policajac. Ne bi bio ništa. Mislio si da

sam samo izgovarao prazne reči kad sam kazao da bih poginuo za
porodicu? Takoreći i jesam, dođavola. Ostao sam bez škole. Odustao sam
od svake prilike koju sam imao.“



Izvih jednom obrvom.
„Zato što bi inače bio profesor na koledžu? Daj, ne zasmejavaj me. Baš

si sve izgubio.“
„Ja nikad neću ni znati šta sam izgubio. Od čega si ti ikada odustao?

Šta je tebi porodica ikada oduzela? Navedi mi samo jednu stvar. Samo
jednu.“

Izgovorih:
„Ova prokleta porodica stajala me je Rouzi Dejli.“ Apsolutna, sleđena

tišina. Svi ostali su zurili u mene; Džeki je držala čašu dopola dignutu, a
usta su joj bila poluotvorena, zaustavljena usred ispijanja. Shvatih, polako,
da sam ustao, da se pomalo ljuljam, i da mi je glas maločas bio na rubu
urlanja. Rekoh: „Napuštanje škole nije ništa; poneka bubotka nije ništa. Ja
bih sve to radije istrpeo, preklinjao bih za to, nego da izgubim Rouzi. A nje
više nema.“

Oglasi se Karmel, jednoličnim, zapanjenim glasom: „Misliš da te je
ostavila zbog nas?"

Znao sam da ima nešto pogrešno u onom što sam rekao, nešto što je
preokrenulo stvar, ali nisam mogao tačno odrediti šta to. Čim sam ustao,
piće me je tresnulo pravo u pregibe iza kolena. Upitah:

„A šta ti misliš da se desilo, kog đavola, Karmel? Jednog dana smo
ludovali jedno za drugim, prava ljubav zauvek i doveka, amin. Smerali smo
da se venčamo. Imali smo kupljene karte. Pred Bogom se kunem da nema
šta ne bismo uradili. Meli, nema, nema šta ne bismo na ovom belom svetu
uradili, samo da budemo zajedno. Sledećeg dana, prokletog sledećeg dana,
ona me je napustila.“

Redovni gosti su počinjali da se osvrću, razgovori su tihnuli, ali ja
nisam mogao da obuzdam glas. Uvek sam u svakoj borbi bio najhladnije
glave, u svakom pabu onaj sa najmanje alkohola u krvi. Ali to veče je bilo
previše skrenulo s puta, i prekasno je bilo da to zalečimo.

„Šta je to jedino što se promenilo u međuvremenu? Ćale je otišao mrtav
pijan i pokušao da provali u kuću Dejlijevih u dva ujutru, a vi ste svi u
čoporu započeli vrisku i tuču i cimanje nasred ulice. Ti pamtiš tu noć, Meli.
Čitav Plejs pamti tu noć. Zašto se posle toga Rouzi ne bi udaljila od mene?
Ko želi takvu svojtu? Ko želi takvu krv u svojoj deci?“

Veoma tiho, i dalje bez ikakvog izraza, Karmel reče:



„Zato se više nisi vraćao kući? Zato što si sve vreme tako razmišljao?“
„Da je ćale bio pristojan“, rekoh. „Da nije bio pijan, pa čak i da se

samo potrudio da bude diskretan. Da keva nije bila keva. Da Šej nije
upadao u nevolju i vadio se svakog dana u nedelji. Da smo bili drugačiji.“

Kevin zapanjeno izusti:
„Ali ako Rouzi nije nikud otišla...“
Nisam mogao da uhvatim smisao tog što mi priča. Čitav taj dan me je

tresnuo, iznebuha, i bio sam toliko iscrpen da mi se činilo da mi se noge
rastapaju u taj drtavi tepih. Rekoh:

„Rouzi me je otkačila zato što je moja porodica čopor životinja. I ne
krivim je.“

Javi se Džeki, i po glasu joj se ču da je povređena:
„Ah, nije to lepo, Fransise. Nije pošteno.“
Šej reče:
„Rouzi Dejli sa mnom nije imala problema, druže. To mi veruj na reč.“
On sam bio je povratio vlast nad sobom; opustio se i zavalio na stolici,

a sa jagodica mu je nestalo rumenilo. Ali posredi je bio način na koji je to
izrekao: ta arogantna iskra u očima, taj lenji podrugljivi osmeh što mu izvija
krajičke usta. Upitah:

„O čemu pričaš?“
„Lepa je to bila devojka, Rouzi. Vrlo prijateljski nastrojena; vrlo

druželjubiva, jesam li se dobro izrazio?“
Odjednom više nisam bio umoran. Rekoh:
„Ako nameravaš da pričaš gadosti o devojci koja nije ovde da se sama

brani, makar to uradi bez uvijanja, kao muško. A ako nemaš muda za to,
onda začepi gubicu.“

Šanker s treskom spusti čašu na šank.
„Hej! Vi tamo! Dosta više. Smirite se iz ovih stopa, ili ćete iza

rešetaka.“
Šej reče:
„Samo dajem pohvale tvom ukusu. Žestoke sise, žestoko dupe, i žestok

stav. Prava mala napaljenica, zar nije bila takva? Ubrzanje od nula do sto u
sekundi.“

Neki oštar glas u pozadini glave upozoravao me je da odem odatle, ali
do mene je stigao prigušen i nejasan zbog silnih naslaga pića. Rekoh:



„Rouzi te ni tuđom rukom ne bi dodirnula.“
„Razmisli još jednom, brale. Nije bilo samo dodirivanja. Zar nikad nisi

osetio moj miris na njoj, kad je svučeš?“
Cimnuo sam ga sa stolice ščepavši ga za prsa košulje, i već sam bio

zamahnuo pesnicom, ali tad se i ostali baciše u akciju, istog časa, sa
snagom i efikasnošću kakvu poseduju samo pijani klinci. Karmel je uletela
između nas, Kevin me je uhvatio za ruku kojom sam zamahnuo, a Džeki je
u letu sklonila pića da im se nešto ne desi. Šej mi uvrnu šaku i otrže je od
svoje košulje - čuh kako se nešto cepa - i obojica se zateturasmo unatrag.
Karmel prihvati Šeja za ramena, uredno ga posadi na stolicu i zadrža ga tu,
zaklanjajući mu pogled na mene i govoreći mu u lice nekakve umirujuće
besmislice. Kevin i Džeki poduhvatiše me ispod mišica, i tek kad su me
okrenuli i proveli polovinu puta do izlaza, povratio sam ravnotežu i pojmio
šta se dešava.

Rekoh:
„Sklanjajte se. Sklanjajte se od mene“, ali oni su i dalje koračali.

Pokušah da ih otresem od sebe, ali Džeki se postarala da me uhvati tako
jako da je se ne mogu otarasiti a da je ne povredim, a ja sam i dalje ipak
bio daleko od tolikog pijanstva. Šej povika nešto zlobno preko Karmelinog
ramena, ona pojača šištanje ućutkujući ga, a potom me Kevin i Džeki
stručnim manevrom provedoše između stolova i stolica, i zblanutih redovnih
gostiju, te se nađosmo napolju, u talasu hladnog, oštrog vazduha na uglu
ulice, dok su se vrata s treskom zatvarala s nama.

Upitah:
„Šta je, koji moj?"
Džeki miroljubivo odgovori, kao da priča s detetom:
„Eh, Fransise. Pa znaš valjda da se tamo ne smeš tući.“
„Ono govno je vapilo da mu razbijem gubicu, Džeki. Vapilo. Čula si ga.

Reci mi samo da nije zaslužio da mu dam po njušci.“
„Zaslužio je, dabome, ali ne možeš da uništavaš lokal. Hoćemo u

šetnju?“
„A što vi mene izvukoste? Šej je taj koji...“
Poduhvatiše me pod rulce i krenuše.
„Biće ti bolje ovde na svežem vazduhu“, reče Džeki stišavajući me.
„Ne. Ne. Ja sam mirno pio svoje pivo, nikog nisam dirao, dok nije ušao



taj kreten i počeo da pravi frku. Jeste li čuli šta je rekao?“
Kevin kaza:
„Brljiv je od pića, a jeste ispao totaini seronja. Šta, da se nisi

iznenadio?“
„Pa što sam kog moga ja kažnjen da odem?“ Znao sam da zvučim kao

klinac koji kmeči On je prvi počeo, ali nisam se mogao zaustaviti.
Kevin kaza:
„To je njegov lokal. Tamo je svake druge večeri.“
„Pa nije njegovo čitavo ovo prokleto naselje. Ja imam isto toliko prava

koliko i on...“ Pokušah da se istrgnem od njih i da se zaputim opet u pab,
ali taj napor me je maltene izbacio iz ravnoteže. Hladni vazduh me nije
treznio; umesto toga, šamarao me je sa svih strana, ošamućivao me,
izazivao mi zujanje u ušima.

„Imaš prava, razume se“, reče Džeki, odlučno me držeći upravljenog u
suprotnom smeru. „Ali ako ostaneš tamo, on će te samo nervirati. Nema
svrhe da se zadržavaš toga radi, dabome da nema. Idemo nekud drugde,
hoćemo?“

I upravo je tad neka hladna igla razuma uspela da se probije kroz maglu
„ginisa“. Ukopao sam se u mestu i stao da vrtim glavom sve dok zujanje
nije utihnulo za stepen ili dva. „Ne“, rekoh. „Ne, Džeki. Mislim da
nećemo.“

Džeki skroz obrte glavu i sa strepnjom mi se zagleda u oči.
„Je li ti dobro? Nećeš sad da se ispovraćaš?“
„Ne, neću da se ispovraćam, jebô te. Ali dugo će, dugo proći pre nego

što bilo kud odem na tvoje nagovaranje.“
„Eh, Fransise, nemoj da si...“
„Pamtiš li kako je sve ovo započelo, Džeki, pamtiš?“, rekoh. „Pozvala

si me i ubedila me da želim da se dovučem u ovu vukojebinu. Tako mi
svega, mora biti da sam negde usput lupio glavu o vrata auta, inače bih ti
rekao u šta da turiš tu svoju genijalnu zamisao. Jer gledaj u šta se
izokrenula, Džeki. Gledaj. Jesi li zadovoljna sobom, a? Blistaš od valjano
obavljenog posla? Jesi li srećna sad?“

Klatio sam se. Kevin pokuša da me podupre ramenom, ali ja ih oboje
odgurnuh, pustih svoje telo da se opet svom težinom svali na zid, pa pokrih
rukama lice. Ispod kapaka mi je sevalo milion svetlaca.



„Znao sam“, rekoh. „Prokleto sam dobro znao.“
Neko vreme niko ništa nije izgovarao. Osećao sam kako Kevin i Džeki

dobacuju jedno drugom poglede, nastojeći da skroje neki plan signalnim
jezikom obrva. Najzad se oglasi Džeki:

„Znate šta, ja ne znam kako je vama dvojici, ali meni otpadoše sise od
zime. Ako se vratim po jaknu, hoćete li me sačekati tu vas dvojica?“

Kevin odgovori:
„Donesi i meni moju jaknu.“
„Odlično. Ne mrdajte nikud, važi? Fransise?“
Oprezno me je štipnula za lakat. Ja sam se pravio da je ne primećujem.

Časak potom čuh je kako uzdiše, a potom zazvoni kočoperno kuckanje
njenih potpetica dok se udaljavala u smeru iz kog smo došli.

Rekoh:
„Kakav šugav, usran, sjeban dan.“
Kevin se navali na zid do mene. Čuo sam ga kako diše, pomalo

brekćući zbog hladnoće. Kaza:
„Nije baš samo Džeki kriva.“
„Lepo je što se brineš za to, Keve. Zaista lepo. Ali moraćeš da mi

oprostiš ukoliko me u ovom času baš zabole.“
Uličica je smrdela na mast i mokraću. Negde blizu, na ulicu-dve od nas,

neki momci su počeli da se deru jedni na druge, bez reči, samo ispuštajući
hrapave, beslovesne zvuke. Kevin promeni položaj uza zid.

„Ako ti nešto znači“, reče, „meni je drago što si došao kući. Lepo je
bilo, ovo veče napolju. Mislim, ovaj, očigledno ne sve, ovo sa Rouzi i... i
znaš već. Ali stvarno mi je drago što smo uspeli opet da se vidimo.“

„Već sam rekao. Lepo je što se brineš, ali ne ispadne sve uvek onako
kako bi trebalo.“ .

Kevin nastavi:
„Jer, mislim, meni porodica stvarno znači. Uvek mi je značila. Nisam

rekao da ne bih poginuo za nju - znaš već, kao ono što je Šej trtljao? Samo
mi se nije svidelo što on meni pokušava da nametne šta ja treba da mislim.“

Kazah:
„A ko bi pa voleo?“ Spustih ruke s lica i odmakoh glavu za nekoliko

centimetara od zida, da vidim da li se svet makar malo umirio. Ništa se nije
previše ljuljalo.



„Nekad je bilo prostije“, reče Kevin. „U vreme kad smo bili deca.“
„Ja to doba definitivno ne pamtim tako.“
„Ovaj, mislim, bože moj, nije bilo prosto, ali... znaš već? Makar se

znalo šta se očekuje da radimo, čak i ako smo ponekad zbog toga ispušili.
Makar se znalo. Mislim da mi to nedostaje. Razumeš šta hoću da kažem?“

Rekoh:
„Kevine, druže moj, moram ti reći: iskreno i istinski ne razumem.“
Kevin obrte glavu uza zid da bi pogledao u mene. Od hladnog vazduha i

pića bio je rumen i snen; pomalo drhtav, sa onom doteranom frizurom u
raspadu, izgledao je kao ona deca sa starinskih božićnih čestitki.

„Aha“, reče uzdahnuvši. „U redu. Verovatno ne razumeš. Nije ni važno.“
Pažljivo se odlepih od zida, pridržavajući se rukom čisto za svaki

slučaj, ali kolena me ne izdadoše. Kazah:
„Džeki ne bi trebalo sama da tumara ovuda. Idi nađi je.“
On žmirnu u mene. „A ti, hoćeš li... Mislim, hoćeš li nas čekati ovde, a?

Odmah se vraćam.“
„Neću.“
„O!“ Delovao je neodlučno. „A šta kažeš, ovaj, za sutra?“
„Šta za sutra?“
„Bićeš tu negde?“
„Sumnjam.“
„A šta kažeš za... znaš već. Ovaj, za ubuduće?“
Izgledao je tako prokleto mlad i bespomoćan da mi se srce kidalo.

Rekoh:
„Idi nađi Džeki.“
Propisno sam uspostavio ravnotežu i krenuo. Nekoliko časaka zatim,

iza mene se začuše Kevinovi koraci, spori, kako se udaljavaju u suprotnom
smeru.



8.
Ugrabio sam malo sna u kolima - bio sam previše trešten da bi me

ijedan taksista dotakao, ali ni izbliza toliko trešten da pomislim kako bi bilo
pametno da zakucam kevi na vrata. Ustao sam s takvim ukusom u ustima
kao da je unutra nešto gadno crklo, i dočekalo me je ledeno, natušteno jutro
kakvo do kostiju prožima vlagom. Potrajalo je dvadesetak minuta dok sam
uspeo da razmrdam ukočen vrat.

Ulice su blistale, mokre i puste, zvona su pozivala na ranojutarnju misu,
i niko nije obraćao mnogo pažnje na mene. Našao sam depresivan kafić pun
depresivnih Istočnoevropljana, i pojeo hranljiv doručak: gnjecave mafine,
šaku nurofena i kofu kafe. Kad sam zaključio da mi je procenat alkohola
verovatno sišao ispod dozvoljene granice, zapucao sam kući, bacio u veš-
mašinu odeću u kojoj sam bio još od petka ujutru, sebe pak bacio pod vrlo
vruć tuš, i uzeo da razmatram naredni korak.

Slučaj je, koliko se mene ticalo, bio okončan, s velikim O ogromnim
poput O’Konelovog spomenika. Razbijač slobodno nek prisvoji sve sebi,
srećno mu bilo. Jeste u većini slučajeva nesnosan mali gad, ali sad je
konačno jednom njegova opsesija pobedama išla meni naruku: kad-tad će
dati Rouzi pravdu, ako se ikakva bude mogla dati. Čak će me obaveštavati
o svakom krupnijem napretku - ne bezuslovno iz čovekoljubivih pobuda, ali
za to me je baš bilo briga. Za nepun dan i po, porodice sam se zasitio za
naredne dvadeset dve godine. Tog jutra, pod tušem, bio sam spreman da se
kladim s nečastivim u dušu da me ništa na svetu neće ponovo odvući u
Fejtful plejs.

Imao sam samo još nekoliko nerešenih stvari da uredim, pa da čitavu tu
zbrku zavitlam natrag u njen krug pakla iz kog je došla. Ubeđen sam da je
„zatvaranje slučaja“7 najobičnije govno, proizvod kenjaže srednje klase
izmišljen da bi psihijatri imali od čega da kupuju sebi jaguare, ali svejedno:
ja sam morao sa sigurnošću saznati da li je to u tom suterenu bila Rouzi,



morao sam saznati kako je nastradala, i morao sam saznati da li su Razbijač
i njegovi momci našli makar kakav nagoveštaj o tome kud je išla, te noći,
pre nego što ju je neko zaustavio. Čitav odrasli život proveo sam
obrastajući oko ožiljka u obliku odsustva Rouzi Dejli. Pomisao da bi ta
grudva ožiljačnog tkiva mogla nestati izazvala mi je takvu vrtoglavicu i
neravnotežu da sam se na kraju dao u nezamislivo moronsko ponašanje, kao
što je makljaža s braćom i sestrama, iako bih, pre samo dva dana, i od
pomisli na to pobegao vrišteći u planine. Činilo mi se da bi bilo pametno da
dođem opet k sebi dok nisam uradio neku glupost zbog koje bih zaglavio sa
amputacijom.

Našao sam čistu odeću, izašao na balkon, zapalio pljugu i pozvao
Razbijača.

„Frenk“, kaza on, s pažljivo kalibriranom učtivošću kojom će mi staviti
do znanja da se baš i ne raduje što mi čuje glas. „Kako mogu da ti
pomognem?“

Glasu sam dao prizvuk sramežljivog osmeha.
„Znam da si prezauzet, Razbijaču, ali nadao sam se da bi mogao da mi

učiniš jednu uslugu.“
„Voleo bih, stari, ali malčice sam...“
Stari?
„Dakle, da pređem na stvar“, rekoh. „Moj dragi školski drugar Jejts -

poznaješ ga?“
„Upoznali smo se.“
„Zanimljivo, jelda? Popili smo neku prošle noći, ispričao sam mu sve o

ovome sad, i on mi dupe pomeri što me je devojka napustila. Da skratim
priču, i da ne pominjem koliko me je duboko pogodilo što moj rođeni
kolega sumnja u moj seksualni magnetizam, kladio sam se u stotku da me
Rouzi ipak nije šutnula u dupe. Ako imaš išta što bi mi tu završilo stvar,
delimo pola-pola.“ Jejts izgleda kao da jede mačiće umesto kolača, i nije
baš druželjubiv tip; Razbijač me neće proveravati.

Razbi kruto reče:
„Sve su informacije u vezi sa istragom poverljive.“
„Nisam ni nameravao da ih prodam Dejli staru. Kad sam poslednji put

proveravao, Jejts je još bio policajac, isto kao ti i ja, samo deblji i ružniji.“
„Policajac koji nije u mome timu. Baš kao ti.“



„Daj, Razbi. Makar mi kaži da li je to u suterenu bila Rouzi. Ako je
neki viktorijanski otpad, platiću Jejtsu njegovo i nek ide s milim bogom.“

„Frenk, Frenk, Frenk“, izgovori Razbijač, debelo mažući saosećanjem.
„Znam da ti ovo nije lako, je li tako, druže? Ali pamtiš šta smo pričali?“

„Vrlo živo. A zaključak je bio taj da hoćeš da ti se ne pletem. Zato ti
nudim ovu jednokratnu pogodbu, Razbi. Odgovori mi na pitanjce, i sledeći
put ću ti se javiti kad budem hteo da te izvedem da se obločemo u čast tvog
rešavanja ovog slučaja.“ Razbi sačeka da to trenutak odleži. „Frenk“, reče
kad je osetio da sam ukopčao koliko duboko on to osuđuje, „ovo ti nije
pijaca. Nemam nameru da sklapam pogodbe s tobom niti da rešavam
policajske opklade. Ovo je slučaj ubistva, i moj tim i ja moramo da ga
rešavamo bez tuđeg mešanja. Mislio sam da će to biti dovoljno da mi se ne
pleteš. Iskreno, pomalo sam razočaran tobom.“

Odjednom mi se u glavi javi slika jedne večeri, još u Templmoru, kad
se Razbi napio kao stoka i u povratku kući me čikao da se takmičimo ko će
pišati do veće visine uza zid. Zapitah se kad se to pretvorio u naduvenu
sredovečnu pizdu, i da li je i oduvek to bio u srcu, samo što ga je na neko
vreme zamaskirala pubertetska bujica testosterona.

„U pravu si“, rekoh, sav u pokajničkom tonu. „Samo mi se nikako ne
sviđa da onaj klipan Jejts misli kako me je nadmudrio, znaš šta hoću da
kažem?“

„Mhm“, reče Razbijač. „Znaš, Frenk, poriv da pobediš dragocena je
stvar, ali samo donde dok ne dopustiš da te pretvori u poraženog.“

Bio sam prilično siguran da to ništa ne znači, ali njegov glas je stavljao
do znanja da mi poverava svoja najdublja razmišljanja.

„To je malo previše umno za mene, druže“, rekoh, „ali potrudiću se da o
tome promislim. Videćemo se još.“ I prekidoh vezu.

Ispušio sam još jednu pljugu, posmatrajući nedeljnu brigadu kupaca
kako se tiska kejevima. Obožavam doseljenike; u ovo naše vreme je paleta
dečurlije za nekoliko kontinenata šira nego pre dvadeset godina, i dok su
Irkinje zauzete preobraćanjem u zastrašujuće narandžaste lizalice, ljupke
dame iz ostalih delova sveta zauzete su nadoknađivanjem onog što su one
propustile. Jedno dve su čak poželele da se udaju za mene na licu mesta i
izrode Holi desetak braće i sestara koje bi moja majka klasifikovala u
polukastu.



Ni tehničar iz Biroa nije mi bio ni od kakve vajde: taj me ne bi ni na
sahranu zvao posle onog dana kad sam mu upropastio predivno popodne
posvećeno kiberpornografiji. Kuperu sam, s druge strane, drag, a on radi
vikendom, pa ako nije u nekom ogromnom zastoju, dosad je sigurno dovršio
obdukciju. Postojali su dobri izgledi da mu te kosti saopšte makar ponešto
od onog što je meni potrebno da znam.

Još sat vremena neće razbesneti Holi i Oliviju više nego što su već
besne. Bacio sam pljugu i dao se u pokret.

Kuper mrzi većinu ljudi, i većina ljudi misli da ih on mrzi po slučajnom
izboru. Nisu, međutim, dokučili ovo: Kuper ne voli da ga gnjave, i ima
nizak prag osetljivosti. Jednom ga udavi - a Razbi je očigledno uspeo to da
uradi u nekom trenutku - i ugasio si kod njega. Pothranjuj mu znatiželju, i
biće sav tvoj. Mene mogu zvati i ovakvim i onakvim, ali nikad dosadnim.

Od mog stana do gradske mrtvačnice stiže se kratkom šetnjom pored
kejeva, pri čemu se prođe iza autobuske stanice, a smeštena je u predivnom
zdanju od crvenih opeka, starijem od sto godina. Nemam često prilike da
tamo zalazim, ali obično me razdraga i sama pomisao na to mesto, isto
onako kako me razdraga to što Ubistva svoj rad obavljaju u Dablinskom
zamku: sve što radimo cirkuliše srcem grada kao reka, i zato zaslužujemo
lepe delove njegove istorije i arhitekture. Tog dana, međutim, nisam bio
preterano razdragan. Negde unutra, dok joj Kuper meri težine i dužine i
ispituje svaki njen preostali delić, počiva devojka koja je možda Rouzi.

Kuper je izašao na prijemnicu kad sam zamolio da ga pozovu, ali kao i
većina ljudi tog vikenda, nije baš umro od sreće što me vidi.

„Detektiv Kenedi“, obavestio me je, izgovarajući mu prezime vrlo
pažljivo, kao nešto gadnog ukusa, „naročito mi je naglasio da vi niste u
njegovom istražnom timu, te da nemate potrebe da znate bilo kakve
informacije u vezi sa slučajem.“

I to pošto sam ga častio pivom! Govance nezahvalno.
„Detektiv Kenedi bi morao samoga sebe da doživljava manje ozbiljno“,

rekoh. „Ne moram da budem u njegovom bednom timu da bi me zanimalo.
Posredi je zanimljiv slučaj. I... ovaj, ako bi ovo moglo da ostane u četiri
oka, ukoliko je žrtva ona osoba koja mislimo da jeste, onda sam s njome
odrastao.“



To je ukresalo iskru u Kuperovom sitnom okcu, baš kao što sam i znao
da će biti.

„Zaista?“
Oborio sam pogled i odglumio da nisam rad da pričam, kako bih mu

zagolicao radoznalost.
„Zapravo“, rekoh razgledajući sebi palac, „neko vreme, kad smo bili

klinci, zabavljao sam se s njom.“
Tu se upecao: obrve su mu odskočile do same kose, a iskra je sevnula

jače. Da se nije tako očigledno savršeno našao u svom poslu, ja bih se
zabrinuo šta taj tip radi u slobodno vreme.

„Dakle“, rekoh, „jasno vam je sad da bih istinski voleo da saznam šta
joj se dogodilo - to jest, ako niste prezauzeti da me uputite. Što Kenedi ne
zna, neće ga ni povrediti.“

Krajičci Kuperovih usta su se uvukli, što je kod njega nešto najbliže
osmehu.

„Izvolite slobodno“, reče.
Dugi hodnici, otmeno stepenište, nimalo rđavi akvareli po zidovima -

neko je između njih bio pokačio girlande od lažnih borovih četina, radi one
neupadljive ravnoteže svečanog i ozbiljnog. Čak i sama mrtvačnica, duga
prostorija s gipsanim ukrasima na tavanici i visokim prozorima, bila bi
predivna da nije nekih sitnica: težak hladan vazduh, zadah, gole pločice
poda, redovi čeličnih fioka duž jednog zida. Na tablici između fioka pisalo
je, urednim utisnutim slovima: NOGE NAPRED. OZNAKA NA GLAVI.

Kuper zamišljeno napući usta u pravcu fioka, pa pređe prstom duž reda,
žmireći na jedno oko.

„Naša nova En-En“, reče. „E, evo je.“ Na to zakorači napred i izvuče
fioku jednim kitnjastim potezom.

Postoji jedan prekidač koji naučiš da uključiš već na samom početku
rada u Tajnom. S vremenom to postane lakše, možda i prelako: jedan
škljocaj, negde u nekom krajičku mozga, i čitava scena se sad odigrava u
daljini, na vrlo malom ekranu, u životnim bojama, a ti posmatraš i planiraš
strategiju, i povremeno podstakneš likove, budan, unet i bezbedan kao
general. Ko taj prekidač ne nađe brzo, završi u drugim jedinicama, ili pod
zemljom. Uključio sam, dakle, prekidač i pogledao.

Kosti su bile savršeno poređane na metalnoj ploči, gotovo umetnički,



kao nekakva najsavršenija slagalica. Kuper i njegovi pomoćnici očistili su
ih nekako, ali i dalje su bile mrke i delovale su masno, sem dva uredna niza
zuba, belih kao iz reklame. Delovale su premalo i previše krhko da bi bile
Rouzi. U magnovenju, jedan delić mog bića se čak tome i ponadao.

Negde na ulici se smejalo društvance devojaka, uzletala je tanka
bespomoćna cika, utišana debelim staklom. Prostorija je delovala nekako
preterano svetlo; Kuper je bio za centimetar preblizu, posmatrao me za trun
previše pomno. Tad reče:

„Ostaci pripadaju mladoj belkinji, visokoj između metar i šezdeset
sedam i metar i sto sedamdeset dva, srednje do jače građe. Po razvoju
umnjaka i nepotpuno spojenim epifizama starost joj procenjujemo na
osamnaest do dvadeset dve godine.“

Tu je zaćutao. Čekao je sve dok me nije nagnao da upitam:
„Možete li mi sa sigurnošću reći da li je to Rouz Dejli?“
„Nemamo na raspolaganju stare rendgenske snimke, ali u kartonima

stoji da je Rouz Dejli imala jednu plombu, u desnoj sedmici dole.
Preminula takođe ima jednu plombu, u istom zubu.“

Uhvatio je zatim donju vilicu palcem i kažiprstom, nagao je naniže, pa
pokazao u usta.

Rekoh:
„Takvu plombu imaju i drugi ljudi.“
Kuper sleže ramenima. „Kao što znamo, dešavaju se i neverovatne

podudarnosti. Srećom, prilikom identifikacija ne zavisimo baš potpuno od
plombi.“ On prelista uredno naslagane fascikle na dugom stolu, pa izvadi
dve slikc na foliji i zakači ih na ekran, jednu preko druge.

„Evo“, reče i upali svetlo ekrana.
I tu je bila Rouzi, obasjana i nasmejana ispred crvenih cigala i sivog

neba, dignute brade, s kosom koju nosi vetar. Načas sam samo nju video. A
onda sam opazio sićušne bele iksiće što su joj šarali lice, pa potom i praznu
lobanju što je zurila iza nje.

„Kao što se vidi po tačkama koje sam obeležio“, reče Kuper,
„anatomski orijentiri nađene lobanje - veličina, uglovi i razmaci očnih
duplji, nosa, zuba, vilice i tako dalje - precizno se poklapaju s licem Rouz
Dejli. Iako oni nisu dovoljni za konkluzivnu identifikaciju, dovoljni su za
razuman stepen sigurnosti, naročito kad se u obzir uzmu plomba i okolnosti.



Detektiva Kenedija sam obavestio da ima punu slobodu da saopšti
porodici: bez problema bih se i zvanično zakleo da verujem da je ovo Rouz
Dejli.“

Upitah:
„Kako je umrla?“
„Ovo što ovde vidite, detektive Maki“, reče Kuper razmahujući rukom

nad kostima, „jeste sve što imam. Kod skeletizovanih ostataka, uzrok smrti
se retko može utvrditi sa sigurnošću. Očigledno je da je pretpela nasilan
napad, ali ja nemam na osnovu čega da pouzdano isključim, na primer,
mogućnost da je prilikom napada doživela smrtonosni srčani udar.“

Ja rekoh:
„Detektiv Kenedi je pomenuo nešto u vezi s prelomima.“
Kuper mi uputi ohol, podsmešljiv pogled.
„Ukoliko se grdno ne varam“, reče, „detektiv Kenedi nije po struci

patolog.“
Uspeh da mu se osmehnem.
„Nije po struci ni gnjavator, ali taj posao vrlo uspešno obavlja.“
Krajičak Kuperovih usana zaigra.
„To je tačno“, reče. „Detektiv Kenedi je, premda sasvim slučajno, u

pravu, lobanja ima prelome.“
On pruži jedan prst i obrte Rouzinu lobanju u stranu.
„Ovde“, reče.
U tankoi beloj rukavici ruka mu je izgledala mokro i mrtvo, kao da se

ljušti u slojevima. Pozadina Rouzine glave ličila je na šoferšajbnu koju je
neko više puta razlupao palicom za golf: puna zamršenih mreža pukotina što
su se razilazile u svim pravcima, ukrštajući se i vraćajući. Kosa joj je
većinom bila otpala, ležala je bačena pored nje u vidu ućebane gomile, ali
nekoliko tankih pramičaka još se kovrdžalo sa uništene kosti.

„Ako pažljivije pogledate“, reče Kuper, delikatno dodirujući pukotine
vrhom prsta, „primetićete da su rubovi fraktura iscepkani, nisu rascepljeni
po čistoj liniji. To ukazuje da je u trenutku nanošenja povreda kost bila
fleksibilna i vlažna, ne suva i krta. Drugim rečima, ove frakture nisu nastale
postmortem; one su nanesene u vreme smrti ili približno tome. Izazvalo ih je
nekoliko snažnih udaraca - najmanje tri, po mojoj proceni - o ravnu
površinu, širine deset ili više centimetara, bez oštrih ivica i uglova.“



Potiskivao sam nagon da progutam pljuvačku; primetio bi da sam to
uradio.

„U redu“, kazah. „Nisam ni ja patolog, ali to meni liči na udarce koji bi
nekog ubili.“

„Ah“, podrugljivo će Kuper. „Mogli bi ubiti, ali u ovom slučaju ne
možemo sa izvesnošću tvrditi da je jesu ubili. Pogledajte ovo.“

Zagrabio je oko Rouzinog grla i iskopao dva krhka komadića kosti.
„Ovo je“, reče uredno ih slažući u kost oblika potkovice, „podjezična kost.
Ona se nalazi u vrhu ždrela, tik ispod vilice, gde služi kao podupirač jeziku
i štiti dušnik. Kao što vidite, jedan od ova dva najveća roga potpuno je
odlomljen. Fraktura podjezične kosti se povezuje, sa toliko malo izuzetaka
da maltene može poslužiti za dijagnozu, ili sa saobraćajnim udesima, ili sa
davljenjem golim rukama.

Kazah:
„Dakle, ako je nisu udarila nevidljiva kola koja su nekako ušla u

suteren, neko ju je zadavio kao mačku.“
„Ovo je“, obavesti me Kuper mašući Rouzinom podjezičnom kosti ka

meni, „u mnogom pogledu najneobičniji aspekt slučaja. Kao što smo i
prethodno napomenuli, naša žrtva je imala oko devetnaest godina. Kod
adolescenata je retkost naći slomljenu podjezičnu kost, zato što je savitljiva
- pa ipak, i ova fraktura je, poput ostalih, izazvana perimortem. Jedino
moguće objašnjenje glasi da ju je neko zadavio ekstremnom snagom, da je
ubica raspolagao znatnom fizičkom silom.“

„Muškarac“, rekoh.
„Muškarac je najverovatniji kandidat, ali svakako ne bismo mogli

isključiti ni snažnu ženu u stanju povišenih emocija. Jedna teorija deluje
najdoslednije celokupnoj konstelaciji povreda: napadač ju je uhvatio za grlo
i više puta joj udario glavu u zid. Dve suprotstavljene sile, od sudara sa
zidom i od napadačevog zamaha, ujedinjenim snagama izazvale su
prelamanje podjezične kosti i pritisak na dušnik.“

„I umrla je od gušenja.“
„Od asfiksije“, kaza Kuper uputivši mi pogled. „Zato verujem da je

detektiv Kenedi, u stvari, u pravu kad kaže da bi povrede glave rezultirale
smrću u svakom slučaju, usled intrakranijalne hemoragije i oštećenja
mozga, ali taj proces bi mogao potrajati i do nekoliko sati. Pre nego što je



to stiglo da se dogodi, ona je verovatno već bila mrtva od hipoksija
izazvanih ili samom manualnom strangulacijom, to jest inhibicijom vagusa
nastalom usled manualne strangulacije, ili opstrukcijom dušnika nastalom
usled frakture podjezične kosti.“

Neprekidno sam pritiskao onaj prekidač u glavi, snažno. Načas mi se
pred očima javio luk Rouzinog grla kad se smeje.

Čisto da bude siguran da mi je sjebao mozak najviše što to živ čovek
može, Kuper dodade: „Skelet ne pokazuje nikakve druge povrede nastale
perimortem, ali usled stepena raspadnutosti nemoguće je utvrditi da li je
bilo povreda mekog tkiva. Da li je, na primer, žrtva seksualno zlostavljana.“

„Učinilo mi se da je detektiv Kenedi napomenuo da je odeća bila na
njoj“, rekoh. „U kakvom god stanju bila ta odeća.“

On se naburi.
„Imamo veoma malo ostataka tkanine. Tim Tehničkog biroa je zapravo

na kosturu ili u njegovoj neposrednoj blizini otkrio veći broj predmeta koji
imaju veze sa odećom - rajsferšlus, metalnu dugmad, kukice koje
odgovaraju kukicama kakve se koriste na grudnjacima, i tako dalje - što
ukazuje na to da je zatrpana s potpunom ili gotovo potpunom odećom.

To nam, međutim, ne saopštava da li je ta odeća u trenutku zatrpavanja
bila na njoj. I prirodni tok raspadanja i znatna aktivnost glodara mogli su te
predmete pomeriti dovoljno da niko ne može reći da li su zakopani na njoj,
ili prosto sa njom.“ Upitah:

„Je li rajsferšlus bio otvoren ili zatvoren?“
„Zatvoren. Isto tako i kukice grudnjaka. Ni to nije dokaz - mogla se

obući nakon napada - ali je, pretpostavljam, do nekog stepena indikativno.“
„Nokti“, rekoh. „Jesu li bili slomljeni?“ Rouzi bi se borila kao lav;

đavolski bi se branila.
Kuper uzdahnu. Počinjao sam da ga gnjavim, svim onim standardnim

pitanjima koja mu je Razbijač već postavio; morao sam da postanem
zanimljiv ili da bežim.

„Nokti se“, reče on, klimnuvši ravnodušno glavom ka nekoliko
smeđastih ljuspi pored Rouzinih kostiju ruke, „raspadaju. U ovom slučaju
su se, kao i kosa, delimično očuvali zahvaljujući baznosti tla, ali u veoma
oštećenom stanju. A kako nisam čarobnjak, ne mogu ni da pogodim u
kakvom su stanju bili pre te oštećenosti.“



„Još samo jedno dve stvari“, rekoh, „ako imate vremena, a onda idem.
Znate li da li je Biro našao još nešto uz nju, osim tih delova odeće? Možda
ključeve?“

„Deluje mi verovatno“, strogo reče Kuper, „da bi Biro o tome više znao
nego ja.“

Ruka mu je bila na fioci, spremna da je zalupi. Ako je Rouzi imala kod
sebe ključeve, bilo zato što joj ih je otac dao, bilo što ih je maznula, onda je
imala mogućnost da te noći izađe na prednja vrata, a nije je iskoristila.
Samo mi je jedan razlog za to padao na um. Ipak je htela da me izbegne.

Rekoh:
„Verovatno znaju, naravno - to baš i ne spada u vaš posao, doktore - ali

polovina njih su za korak iznad treniranih majmuna; ne bih im ukazao to
poverenje da znaju o kakvom slučaju pričam, da i ne pominjem pitanje da li
bi mi dali tačne informacije. Jasno vam je zašto ovde ne želim nikakvu
majmunsku lutriju.“

Kuper izdiže obrve za trunčić, podsmešljivo, kao da zna šta radim i da
ga nije briga. Reče:

„U preliminarnom izveštaju navedena su dva srebrna prstena i tri
srebrne minđuše-medicinke, što su pri probnom pokazivanju Dejlijevi
identifikovali kao nakit koji odgovara onom koji je posedovala njihova kći,
i jedan mali ključ koji bi odgovarao niskokvalitetnoj bravi masovne
proizvodnje, a koji očigledno otključava bravu kofera nađenog nešto ranije
na mestu zločina. U izveštaju se ne navode drugi ključevi, predmeti niti
ikakva lična imovina.“

I opet sam se našao tu, tačno tamo gde sam bio kad sam prvi put okom
ugledao onaj kofer : bez putokaza, izbačen u mrak bez sile teže, bez ijedne
čvrste stvari za koju bih se prihvatio. Udarila me je, prvi put, pomisao da
možda nikad neću ni saznati; da se i to može zaista desiti.

Kuper upita:
„Je li to sve?“
U mrtvačnici je bilo veoma tiho, samo je aparat za kontrolu temperature

brundao negde sam sebi u bradu. Ne kajem se ništa češće nego što pijem,
ali taj vikend bio je naročit. Gledao sam u te smeđe kosti, raširene tako
gole pod Kuperovim fluorescentnim svetiljkama, i iz dna duše zažalio što
nisam odstupio i pustio uspavane devojke da sniju svoj san. Ne zbog sebe;



zbog nje. Sad je pripadala svakome: Kuperu, Razbijaču, Plejsu, svako je
mogao da je džarka, da je pipa, da je koristi u sopstvene svrhe. Plejs je
sigurno već započeo neužurbani, slatki proces sažvakavanja Rouzi u još
jednu epizodu lokalnih krvožednih bajki, napola priču o duhovima, a napola
poučnu crkvenu predstavu, napola urbani mit, a napola samo način na koji
teče život. On će pojesti čitavu uspomenu na nju, onako kako joj je zemlja
pojela telo. Bolje joj je bilo u suterenu. Makar su po uspomeni na nju
rukama prelazili samo oni koji su je voleli.

„Aha“, rekoh. „To je sve.“
Kuper gurnu fioku i zalupi je, otegnuto zasikta čelik o čelik, i kosti

nestadoše u svojoj ćelijici saća, stisnute između svih tih ostalih mrtvih sa
znakom pitanja. Poslednje što sam video pre no što sam izašao iz
mrtvačnice bilo je Rouzino lice, koje je još sjalo na ekranu, svetlo i
prozračno, sa onim jasnim očima i neodoljivim osmehom tankim poput
hartije preko trule kosti.

Kuper me je ispratio do izlaza. Izrazio sam mu svoju najljupkiju
dupelizačku zahvalnost, obećao mu bocu njegovog omiljenog vina za Božić,
on je pak meni mahnuo u znak pozdrava sa vrata i vratio se
uznemiravajućim poslovima koje već radi kad ostane sam u mrtvačnici.
Potom sam skrenuo iza ugla i raspalio pesnicom u zid. Takoreći sam
smrskao zglobove, ali bol je bio toliko izvanredan da je na nekoliko
sekundi, dok sam presamićen stiskao šaku, uspeo da mi oboji mozak u belo
i u ništavilo.



9.
Otišao sam po svoj auto, koji je privlačno mirisao na znojavog pijanca

koji je tu prespavao obučen, i zaputio se u Dolki. Kad sam pritisnuo
Olivijino zvonce, začuli su se prigušeni glasovi, stolica koja snažno struže
unatrag po podu, koraci što bubnje uz stepenice - kad je neraspoložena,
Holi ima oko sto kila - a potom tresak nuklearne snage.

Na vrata je izašla Olivija, neraščitljivog lica.
„Iskreno se nadam da imaš dobro opravdanje. Uznemirila se, ljuta je i

razočarana, i mislim da na sva tri ima pravo. Nisam ni ja naročito
oduševljena razvalinama svoga vikenda, čisto za slučaj da ti to nešto
znači.“

Ima dana kad sam dovoljno razuman da ne uletim i ne opljačkam
Olivijin frižider. Ostao sam tu gde sam, puštajući zaostale kapi kiše da mi
se cede sa strehe na kosu.

„Žao mi je“, rekoh. „Zaista, Liv. Ništa od ovoga nije bilo po mom
izboru, veruj mi. Desio se hitan slučaj.“

Sićušan, ciničan drhtaj obrva.
„O, nije valjda? Samo mi kaži: ko je umro?“
„Neko kog sam poznavao, davno. Pre nego što sam otišao od kuće.“
Nije to očekivala, ali joj je bio potreban samo časak da se povrati.
„Drugim rečima, neko kog se nisi potrudio da nađeš dvadeset i kusur

godina, a odjednom ti je postao mnogo bitniji od rođene ćerke. Da li bi
uopšte trebalo da se mučim da iznova zakazujem s Dermotom, ili postoji
šansa da se opet nešto negde dogodi nekome koga si ti svojevremeno
upoznao?“

„Nije baš tako. Ta osoba i ja smo bili bliski. Ubijena je one noći kad
sam ja otišao od kuće. Leš su joj našli ovog vikenda.“

Ovo je privuklo punu Olivijinu pažnju.
„Ta osoba“, reče nakon dugog pomnog pogleda. „Kad kažeš ’bliski’,



misliš na to da ti je bila devojka, zar ne? Prva ljubav.“
„Da. Tako nešto.“
Liv je pokušavala da pojmi ovo; lice joj se ne promeni, ali videh joj,

negde u dubini očiju, kako se povlači u sebe da sve to sažvaće. Reče:
„Žao mi je što to čujem. Mislim da bi trebalo da objasniš Holi - makar u

kratkim crtama. Ona je u svojoj sobi.“ Kad sam pokucao na Holina vrata,
zaurlala je:

„Odlazi!“ Holina soba je jedino mesto u toj kući gde se još vidi da ja
postojim: između ružičastih stvarčica i raznih ukrasa i krpenih igračaka koje
sam joj nakupovao, rđavih karikatura koje sam joj nacrtao, smešnih čestitki
koje sam joj slao bez ikakvih posebnih povoda i prilika. Ležala je
potrbuške na krevetu, s jastukom navučenim na glavu.

„Zdravo, srećice“, rekoh.
Besno migoljenje, zatim je nabila jastuk na glavu još jače, ali to je bilo

sve. Kazah:
„Dugujem ti izvinjenje.“
Trenutak zatim, začu se prigušen glas:
„Tri izvinjenja.“
„Kako to?“
„Vratio si me mami, i rekao si da ćeš doći po mene posle, a nisi došao, i

rekao si da ćeš doći po mene juče, a nisi došao.“
Pravo u metu.
„U pravu si, naravno“, rekoh. „A ako izađeš odatle i dođeš ovamo,

izviniću ti se tri puta u oči. Ali neću da se izvinjavam jastuku.“
Osećao sam da se lomi da li da mi produži kaznu, ali Holi nije namćor;

pet minuta durenja kod nje je maksimum.
„Dugujem ti i objašnjenje“, dodadoh, čisto da budem siguran.
Prevladala je radoznalost; prođe časak i jastuk kliznu unatrag za pola

pedlja, a ispod se pomoli sumnjičavo lišce. Rekoh:
„Izvinjavam se. Izvinjavam se dvaput. I izvinjavam se triput, od srca, sa

šlagom.“
Holi uzdahnu i sede, sklanjajući pramenove kose s lica. I dalje nije

gledala u mene.
„Šta se to dogodilo?“
„Sećaš se kad sam ti rekao da tetka Džeki ima problem?“



„Aha.“
„Neko je umro, srećice. Neko kog sam ja poznavao, još davno.“
„Ko?“
„Jedna devojka po imenu Rouzi.“
„Zašto je umrla?“
„Ne znamo. Umrla je davno pre tvog rođenja, ali to smo saznali tek u

petak uveče. Svi su se mnogo uzrujali. Razumeš li sad zašto sam morao da
idem i da potražim tetka Džeki?“

Sleganje jednim ramencetom.
„Nagađam.“
„ A da li to znači da možemo lepo da iskoristimo za provod ovo što je

ostalo od vikenda?“
Holi reče:
„Mislila sam da idem kod Sare. Umesto toga.“
„Ptičice“, kazah. „Ovde ja tebe molim za uslugu. Neizmerno bi mi

značilo kad bismo ovaj vikend mogli da počnemo iznova. Da se vratimo
tamo gde smo stali, u petak uveče, i da ovo vreme ispunimo svime lepim
što možemo pre nego što večeras budem morao da te vratim kući. Da se
pravimo da se sve ovo između nije nikada ni desilo.“ Videh kako joj
trepavice zatreperiše kad me je kradomice i iskosa pogledala, ali ništa nije
rekla. „Znam da mnogo tražim, i znam da to možda nisam ni zaslužio, ali
ljudi veoma često moraju jedni drugima malčice da popuste. Jedino tako
svi i uspevamo da prebrodimo svoje dane. Možeš li to da učiniš za mene?“

Razmislila je.
„Hoćeš li morati opet da ideš ako se nešto drugo desi?“
„Ne, mila. Sad imamo nekoliko drugih detektiva koji o tome vode brigu.

Šta god da bude, njih će zvati da reše stvar. To više nije moj problem. U
redu?“

Posle časak-dva, Holi hitro protrlja glavu o moju mišicu, kao mačka.
„Tata“, reče. „Žao mi je što ti je umrla drugarica.“
Pređoh joj rukom po kosi.
„Hvala ti, srećice. Nemam nameru da te lažem: ovaj vikend mi je bio

prilično grozan. Ali sad počinje da se popravlja.“
U prizemlju se oglasi zvonce. Upitah:
„Nekog ste očekivale?“ Holi sleže ramenima, a ja sam već pripremao



lice da isprepadam Derma, ali začuo se ženski glas.
Džeki:
„O, šta ima, Olivija, je li da je napolju strašno zima?“ Liv je tiho,

užurbano prekida, potom se kuhinjska vrata jedva čujno zatvaraju, sledi
žamor u po glasa dok razmenjuju novosti.

„Tetka Džeki! Može li i ona s nama?“
„Naravno“, rekoh. Pođoh da uzmem Holi s kreveta, ali ona mi izmače

ispod lakta i zaroni u ormar, gde stade da kopa kroz slojeve pastelnih
paperjastih stvarčica u potrazi za tačno određenim džemperom koji je
zamislila.

Džeki i Holi se slažu kao Božić i Badnji dan. Neočekivano, i za mene
pomalo neprijatno, isto tako se slažu i Džeki i Liv - nijedan muškarac ne
želi da važne žene u njegovom životu budu prebliske, da ne bi krenule da
razmenjuju podatke. Kad sam upoznao Liv, podosta mi je vremena trebalo
da i njih dve spojim; nisam siguran koje sam se stideo, ili bojao, ali mi se
jeste javljala misao da bih se mnogo bezbednije osećao ako bi se Džeki
naoštrila na moju novu povezanost sa srednjom klasom i iskočila iz mog
života. Džeki je među meni najdražim ljudima, ali uvek sam imao oko za
Ahilove pete, u šta spada i moja rođena.

Prvih osam godina po odlasku od kuće držao sam se na dobrom
odstojanju od zone nuklearnog otpada, na porodicu pomišljao otprilike
jednom godišnje, kad neka starija žena na ulici dovoljno liči na kevu da me
natera da pojurim tražeći gde da se sakrijem, i nekako uspevao sasvim fino
da preživim. No u gradu ove veličine to je bilo suviše lepo da bi potrajalo.
Ponovni susret sa Džeki dugujem jednom manijaku-amateru koji je odabrao
pogrešnu devojku da pred njom raširi mantil. Kad je Mali Đokica iskočio iz
svoje uličice, pa krenuo da davi pevca i sve ostalo redom, Džeki mu je
ispumpala oba ega tako što je najpre prasnula u smeh, a potom ga šutnula u
jaja. Imala je sedamnaest godina i samo što se bila odselila od kuće; ja sam
pak napredovao kroz Seksualne delikte ka Tajnom, pa kako je u tom kraju
bilo nekoliko nedavnih silovanja, šef je tražio da neko uzme od Džeki
izjavu.

Nisam to morao biti ja. Zapravo, nije ni trebalo da budem ja: policajac
se drži dalje od slučajeva gde je umešana njegova porodica, a ja sam znao
da je to ona čim sam u formularu ugledao ime „Džasinta Maki“. Pola



Dablina ima ili to ime ili to prezime, ali sumnjam da bi iko osim mojih
roditelja imao mašte da ih spoji i nazove dete Džeki Maki. Mogao sam to
reći šefu i prepustiti nekome drugome da zabeleži njen opis kompleksa niže
vrednosti Malog Đokice, i da do smrti srećno živim ne morajući čak ni da
pomislim na svoju porodicu, ili na Fejtful plejs, ili na Misteriozni slučaj
Misterioznog kofera. Ali tad sam bio radoznao. Džeki je imala devet godina
kad sam ja otišao od kuće, i ni za šta nije ona bila kriva; a u to vreme bila
je dobro dete. Želeo sam da vidim u šta je izrasla. U to doba mi je,
suštinski, glavna misao bila: eh, pa šta to može da naškodi? No prevario
sam se u tome što sam verovao da je to samo retoričko pitanje.

„Hajdemo“, rekoh Holi, nalazeći joj drugu cipelu i dobacujući joj je.
„Idemo da izvedemo tetka Džeki u šetnju, a onda možemo da uzmemo onu
picu koju sam ti obećao u petak uveče.“

Među brojnim radostima razvoda jeste i ta što više ne moram u
udarničke nedeljne šetnje po Dolkiju, u kojima se razmenjuju učtivi
klimoglavi s bezbojnim parovima koji osećaju da moj naglasak snižava
cene nekretnina. Holi voli ljuljaške u Herbert parku - koliko mogu da
zaključim po njenim tihim ali intenzivnim monolozima čim se zanjiše, one se
računaju u konje i imaju neke veze s Robinom Hudom - pa smo je zato
tamo odveli. Dan je bio hladan i vedar, taman s pravom merom mraza, a i
mnoge druge razvedene tate bile su došle na istu zamisao. Neki su sa
sobom poveli i svoje mlade sponzoruše. Tako sam se i ja savršeno uklopio
vodeći Džeki u bundi od lažnog leoparda.

Holi se bacila na ljuljaške, a Džeki i ja smo pronašli klupu s koje ćemo
moći da je držimo na oku. Posmatranje Holi dok se ljulja jedna je od
najboljih meni znanih terapija. Vrlo je snažna za takvu mrvicu od deteta;
satima može da se ljulja a da se ne umori, a i ja mogu satima da je
posmatram, radosno hipnotisan njenim ritmom. Tek kad sam osetio da
ramena počinju da mi se opuštaju, shvatio sam koliko su bila napeta.
Nekoliko puta sam duboko uzdahnuo i zapitao se kako ću održavati krvni
pritisak u granicama kad Holi jednoga dana preraste igralište.

„Bože, porasla je valjda dva pedlja otkako sam je poslednji put videla,
jelda? Dok dlanom o dlan, biće viša od mene“, reče Džeki.

„Još koji dan pa ću je zaključati u njenu sobu i ostaviti je tako sve do



osamnaestog rođendana. Samo čekam kad će prvi put da pomene nekog
dečaka a da ne glumi povraćanje.“ Protegao sam noge i pružio ih, sastavio
ruke na potiljku, nakosio lice prema zubatom suncu, pa razmislio kako bi
bilo da i ostatak popodneva isto ovako provedem. Ramena su mi se
opustila još za trun.

„Pripremi se psihički. U današnje vreme devojke počinju strahovito
rano.“

„Holi neće. Rekao sam joj da je momke sve do dvadesete nemoguće
istrenirati da piške u nošu.“

Džeki se nasmeja.
„To znači samo da će se ložiti na starije.“
„Dovoljno starije da razumeju da njen tata ima revolver.“
Džeki će na to:
„Reci mi nešto, Fransise. Je li ti dobro?“
„Biće mi dobro čim mi umine glavobolja. Imaš kod sebe aspirina?“
Ona probrlja po torbi.
„Nemam ništa. Malčice glavobolje će ti koristiti: sledeći put ćeš bolje

pripaziti kad piješ. Ali svejedno nisam na to mislila. Mislila sam na... znaš i
sam. Je li ti dobro posle jučerašnjeg dana? I sinoćne večeri?“

„Ja sam čovek koji se odmara u parku uz dve ljupke dame. Kako se
mogu osećati bilo kako drugačije osim srećno?“

„Bio si u pravu: Šej se poneo kao seronja. Nije smeo da kaže ono o
Rouzi.“

„Sad joj time neće mnogo nauditi.“
„Svakako ne bih rekla da joj je ikada prišao i blizu. Bar ne na taj način.

Samo se trudi da te iznervira.“
„Ma nije valjda, Šerloče! Ne možeš nekog sprečiti da radi ono u čemu

uživa.“
„Obično nije takav. Ne kažem da je sad svetac, ali umnogome je

ohladio glavu u odnosu na to kakvog si ga ti poznavao. Samo je... nije
siguran kako da prihvati tvoj povratak, razumeš šta hoću da kažem?“

„Ne brini se ti za to, srce“, rekoh. „Najozbiljnije. Učini mi uslugu: pusti
to, uživaj u suncu i gledaj moje dete kako je divno. Važi?“

Džeki se nasmeja.
„Odlično“, reče. „Tako ćemo i raditi.“



Holi je pak svoj doprinos dala u vidu svake lepote koju bih samo
mogao poželeti od nje: pramenovi kose su joj se izvukli iz repića, pa ih je
sunce bojilo plamenom, i pevala je nešto sama sebi, radosno i u po glasa.
Uredni luk njene kičme i pružanje i savijanje nogu bez trunke napora
postepeno su mi obradili mišiće, opustili ih slatko kao prvoklasni džoint.

„Uradila je sav domaći“, rekoh posle nekog vremena. „Ide li ti se u
bioskop, kad budemo jeli?“

„Moram da svratim do naših.“
Njih četvoro i dalje izlažu sebe toj noćnoj mori jednom sedmično:

nedeljno veče s mamom i tatom, rostbif i trobojni sladoled, veselje i igre
sve dok neko ne otkači. Rekoh:

„Pa ti zakasni. Budi malo buntovnik.“
„Obećala sam Gavu da ćemo se malo ranije naći u gradu, popiti po

pivce pre nego što on izađe sa ortacima. Ako ne budem provela s njime bar
malo vremena, misliće da sam našla sebi neku mladu piletinu. Samo sam
svratila da vidim jesi li dobro.“

„Pozovi i njega da pođe s nama.“
„Da gleda crtaće?“
„Taman za njegov nivo.“
„Umukni malo“, miroljubivo reče Džeki. „Ti Gavina ne ceniš.“
„Izvesno ga ne cenim na isti način kao ti. Ali opet, sumnjam da bih i

voleo da ga cenim na isti način kao ti.“
„Ti si odvratan, eto šta si. Nego, htedoh da te pitam, šta ti je to s

rukom?“
„Spasavao sam uplakanu devicu od nacističkih bajkera-satanista.“
„Ma daj, ozbiljno mi reci. Nisi valjda pao, je li? Onda kad si otišao od

nas? Bio si malo - ovaj, ne kažem baš da si bio zemljosan, ali...“
Upravo tad mi je zazvonio telefon, onaj koji koriste moji terenci.
„Motri na Holi“, rekoh tražeći ga po džepu: imena nije bilo, broj

nepoznat. „Moram da se javim. Halo?“
Dok sam ustajao sa klupe, Kevin nespretno reče: „Ovaj, Frenk?“
Kazah:
„Oprosti, Keve. Nije mi zgodan trenutak.“ Prekidoh vezu, gurnuh telefon

u džep, pa opet sedoh.
Džeki upita:



„Je li to bio Kevin?“
„Da.“
„A ti nisi raspoložen da pričaš s njim?“
„Tako je. Nisam.“
Ona mi uputi saosećajan pogled, širom otvorenih očiju.
„Biće ti bolje Fransise. Biće, stvarno.“
Na to nisam odgovorio.
„Da ja tebi nešto kažem“, reče Džeki u naletu nadahnuća. „Hajde sa

mnom do keve i ćaleta, kad budeš vratio Holi. Šej će dotle biti trezan,
svakako, i želeće da ti se izvini, a Karmel dovodi dečurliju...“

„Ne bih se baš složio s time“, rekoh.
„O, Fransise! Zašto ne bi?“
„Tatatatatata!“ Holi uvek ima taj divni osećaj za pravi trenutak. Skočila

je s ljuljaške i galopom dotrčala do nas, dižući kolena, u pravom konjskom
stilu. Bila je sva rumena i zadihana. „Upravo sam se setila, da opet ne
zaboravim, mogu li da dobijem bele čizmice? One što imaju krzno oko ivice
i dva rajsferšlusa i skroz su meke i idu čak dovde?“

„Imaš obuće. Kad sam poslednji put prebrojao, imala si tri hiljade
dvanaest pari.“

„Neee, nije to isto! Ovo je za nešto naročito.“
„Zavisi“, kazah. „Za šta će ti?“ Kad Holi hoće nešto za čime nema

nužde i nije potrebno za neko krupno slavlje, teram je da objasni zašto to
hoće; želim da nauči razliku između neophodno mi je, želim i sad je to
fensi. Sviđa mi se što, uprkos tome, uglavnom za takve stvari pita mene, a
ne Liv.

„Ima ih Silija Bejli.“
„Ko je sad pa Silija? Ide li i ona na časove igranja s tobom?“ Holi me

pogleda kao da sam najveći moron. „Silija Bejli. Ona je čuvena.“
„Svaka njoj čast. Po čemu je čuvena?“
Pogledala me je još zabezeknutije.
„Ona je slavna ličnost.“
„Verujem da jeste. Neka glumica?“
„Ne.“
„Pevačica?“
„Ne!“ Očigledno sam sa svakom sekundom ispadao sve gluplji. Džeki



je posmatrala razvoj događaja s malim osmehom na usnama.
„Astronautkinja? Skakačica s motkom? Junakinja francuskog pokreta

otpora?“
„Tata ,prestani! Ona je na televiziji!“
„Na televiziji su i astronautkinje i pevačice i ljudi koji pazuhom izvode

životinjske glasove. Čime se ta dama bavi?“
Holi se bila podbočila i več je počinjala da vri punom parom.
„Silija Bejli je model“ ubaci se Džeki, odlučna da nas oboje izbavi

bede. „Znaš je sigurno. Plavuša, zabavljala se pre neku godinu sa onim
tipom što drži sve žive noćne klubove, pa ju je on onda prevario, a ona je
iskopala njegove mejlove s nekim vrlo privatnim detaljima, pa ih prodala
Staru. Sad je slavna.“

„O! Ona!“, izustih. Džeki je bila u pravu, znao sam ko je: lokalna
praznoglava lutka kojoj su najveća životna dostignuća bila ta što se kresala
s nekim malim lovatorom i redovno se pojavljivala u dnevnom programu da
ispriča, sa srceparajućom iskrenošću i zenicama veličine glavice čiode,
kako je pobedila u borbi s kokainom. Eto šta danas prolazi u Irskoj kao
superstar. „Holi, mila, to nije slavna ličnost. To je komad praznog prostora
u tesnom haljinčetu. Šta je to pametno u životu uradila?“ Sleganje
ramenima.

„Šta ume da radi?“
Ekstravagantno, besno sleganje ramenima.
„Pa po čemu onda vredi? Zašto bi uopšte volela da budeš kao ona?“
Prevrtanje očima.
„Lepa je.“
„Iiisuse blagi“, rekoh ja, iskreno zgrožen. „Na toj devojci nema

centimetra koji je iste boje kao kad je počinjala, da i ne pominjemo oblike.
Ona uopšte i ne liči na ljudsko biće.“ Holi je od ogorčenja i ozlojeđenosti
već doslovno suktao dim na uši. „Ona je model! Tetka Džeki je tako rekla!“

„Nije čak ni model. Slikala se za glupi plakat za neki jogurt. Ima tu
razlike.“

„Ona je zvezda"“
„Ne, nije. Zvezda je bila Ketrin Hepbern. Zvezda je Brus Springstin. A

ta tvoja Silija je jedna velika prazna nula. Zahvaljujući tome što uporno
priča da je zvezda, našla je šačicu tupavih malograđana koji su joj



poverovali, ali to ne znači da jeste zvezda. I ne znači da treba da budeš i ti
tupava.“

Holi je bila sva zajapurena, isturene brade, spremna za boj, ali uspela je
da obuzda gnev.

„Nije me ni briga. Samo hoću bele čizmice. Mogu li da ih dobijem?“
Znao sam da sam se razljutio više nego što situacija nalaže, ali nisam se

mogao smiriti.
„Ne. Počni da poštuješ nekog ko je slavan po tome što svarno nešto

radi - zamisli samo! - i kunem ti se da ću ti kupiti sve odreda stavke
njegove garderobe. Ali ni mrtav neću gubiti vreme i novac na to da te
pretvorim u klon nekog zombiranog ljudskog otpada koji misli da je
vrhunsko ostvarenje kad prodaš slike s venčanja nekom časopisu.“

„Mrzim te!“, zaurla Holi. „Ti si glup i ništa ne razumeš i mrzim te!“ Na
to iz sve snage šutnu klupu tik do moje noge, pa se u punom zamahu zalete
ka ljuljaškama, previše besna da bi i primetila da je boli stopalo. Neko dete
bilo joj je zauzelo ljuljašku. Ona tropnu na zemlju i skrsti noge, nastavivši
da ključa.

Časak-dva zatim Džeki reče:
„Iiisuse, Fransise. Ne mešam ti se u to kako vaspitavaš svoje dete, jer i

vrapci znaju da se ja u to ništa ne razumem, ali da li je bilo potrebe za
ovim?“

„Očigledno da, bilo je. Manj ako ne misliš da mi je običaj da detetu
upropastim popodne iz čistog uživanja.“

„Samo je htela čizme. Kakve veze ima gde ih je videla? Ta Silija Bejli
jeste pomalo moron, nesrećnica, ali bezopasna je.“

„Ne, nije. Silija Bejli je otelotvorenje svega što na ovom svetu ne valja.
Bezopasna je otprilike koliko i sendvič s cijanidom.“

„Eh, urazumi se i ti malo. Šta je tu toliko strašno? Kroz mesec dana
Holi će skroz zaboraviti na to, zaneće se nekim ženskim bendom...“

„Ovo nije neka bezazlena glupost, Džeki. Ja hoću da Holi bude svesna
da postoji razlika između istine i praznog trućanja. Potpuno je okružena, sa
svih strana, ljudima koji joj govore da je realnost stopostotno subjektivna:
ako zaista veruješ da si zvezda, onda zaslužuješ ugovor za snimanje umeo -
ne umeo da pevaš, i ako zaista veruješ u oružja za masovno uništenje, onda
nije ni bitno da li ono stvarno postoji ili ne, i slava je sve i svja i ti ne



postojiš dok dovoljno ljudi ne obrati pažnju na tebe. Ja želim da moja ćerka
nauči da nije sve na ovome svetu određeno time koliko će puta nešto čuti i
koliko će silno nešto želeti, i koliko je drugih ljudi posmatra. Negde u
svemu tome, da bi se nešto računalo kao realno, mora da postoji i neka
prokleta prava realnost. A to nigde drugde neće naučiti. Zato ću morati da
je svemu naučim sam. Ako će povremeno zbog toga malčice da podilkani,
nek joj bude.“

Džeki izdiže obrve i skupi usta.
„Verujem da si u pravu“, reče. „Onda da zavežem, u redu?“
Oboje smo na neko vreme zavezali. Holi je sebi prigrabila novu

ljuljašku i upravo je izvodila mukotrpno obrtanje kako bi uprela lance.
„Šej je za jedno bio u pravu“, rekoh. „Svaka zemlja koja obožava Siliju

Bejli gotova je da se sunovrati u čabar.“
Džeki coknu.
„Ne prizivaj.“
„Ne prizivam. Ako mene pitaš, propast možda i ne bi bila loša.“
„Iiisuse, Fransise!“
„Ja pokušavam da odgojim dete, Džeki. Već samo to je dovoljno da

utera strah u kosti svakom prisebnom ljudskom biću. Dodaj tome da
pokušavam da je odgojim u okruženju gde joj neprekidno govore da ne
razmišlja ni o čemu sem o modi, slavi i salu, da ne obraća pažnju na one iza
kulisa, već da ode i kupi sebi nešto lepo... Umirem od straha, sve vreme.
Još sam i mogao to da držim pod kontrolom dok je bila mala, ali ona je sa
svakim danom sve odraslija, a moj strah je sve veći. Nek sam i blesav, ali
donekle mi se i sviđa što raste u zemlji gde ljudi ponekad nemaju drugog
izbora do da se usredsrede na nešto važnije od automobila koji služe kao
zamena za mali penis i nešto važnije od Paris Hilton.“

Uz prepredeni osmejak koji joj je vukao krajičak usana, Džeki reče:
„Znaš li na koga sad ličiš? Na Šeja.“
„Hriste bože blagi! Kad bih i pomislio da je to istina, razneo bih sebi

mozak.“
Ona mi uputi patnički pogled.
„Ja znam šta te žulja“, obavesti me. „Sinoć si se gadno napio i sad ti je

utroba u fronclama. To kod muškaraca uvek izaziva neraspoloženje. Jesam
li u pravu?“ Telefon mi opet zazvoni: Kevin.



„Dokle više, jebô te“, izustih, zlobnije nego što sam nameravao. U
trenutku kad sam mu dao svoj broj, to je delovalo smisleno, ali pustiš li
moje preko praga, useliće ti se u kuću i odmah će krenuti da je preuređuju.
Čak nisam mogao ni da isključim to čudo, s obzirom na druge ljude kojima
mogu u svako doba da zatrebam. „Ako prokleti Kev uvek tako pogrešno
shvata nagoveštaje, nije ni čudo što nema devojku.“

Džeki me potapša po ruci da me umiri. „Ne obraćaj pažnju na njega.
Pusti nek zvoni. Pitaću ga ja večeras da li je bilo nešto važno.“

„Neka, hvala.“
„Ja mislim da bi samo voleo da zna kad opet možete da se vidite.“
„Ne znam kako ovo da ti usadim u glavu, Džeki: poslednja mi je briga

šta Kevin želi. Sve i ako bi se ispostavilo da si u pravu i da želi da zna kad
ćemo se opet videti, slobodno mu možeš reći u moje ime, s najlepšim
željama: nikad. U redu?“

„O, Fransise, prestani. I sam znaš da ne misliš tako.“
„Mislim tako. Veruj mi, Džeki, mislim tako.“
„On ti je brat.“
„I koliko mogu da procenim, fin momak kog zasigurno voli čitav širi

krug poznanika i prijatelja. Ali ja među njih ne spadam. Moja jedina veza s
Kevinom je igra prirode koja nas je na nekoliko godina bacila u istu kuću.
Sad kad više u njoj ne živimo, on nema šta da traži sa mnom, ništa više
nego onaj tip tamo na klupi preko puta. Isto važi i za Karmel, isto važi i za
Šeja, i isto vrlo definitivno važi i za kevu i ćaleta. Mi se ne poznajemo,
zajednićko nemamo takoreći ništa, i na čitavom belom svetu ja ne vidim
jedan jedini razlog da poželimo da se sastanemo uz čaj i kolače.“

„Urazumi se malo, da li ćeš se ikad urazumiti?“, reče Džeki. „Znaš
odlično da nije to tako prosto.“

Telefon opet zazvoni.
„Aha“, rekoh. „Jeste prosto.“
Ona ćušnu zaostalo jesenje lišće vrhom cipele, čekajući da se telefon

izvrišti i utihne. A onda reče:
„Juče si kazao kako nas kriviš za to što te je Rouzi ostavila.“
Duboko udahnuh pa progovorih vedrim glasom. „Tebe neću kriviti, pile

moje. Jedva da si bila izašla iz pelena.“
„Zato ti i ne smeta da se sa mnom viđaš?“



„Ja mislim da se ti te noći čak i ne sećaš“, kazah.
„Juče sam ispitala o tome Karmel, kad smo... Pamtim samo deliće. Sve

se i svašta izmeša čoveku, znaš i sam.“
„U ovom slučaju ne“, rekoh. „Ovaj je čist kao kristal.“ Bližilo se tri

izjutra kad je moj drugar Vigi završio sa svojim dodatnim poslom u noćnom
klubu i pojavio se na parkingu da mi da moju kintu i preuzme ostatak
smene. Kući sam pošao peške kroz poslednje kreštave, teturave ostatke
subotnje večeri, zviždućući tiho sam za sebe, maštareći o sutrašnjem danu i
sažaljevajući svakog ko nije ja. Kad sam na uglu skrenuo u Fejtful plejs,
hodao sam kao po oblacima.

Odmah sam znao, osetio u kostima, da se nešto dogodilo. Polovina
prozora u ulici, uključujući i naše, bila je jarko osvetljena. Ko bi zastao na
vrhu puta i oslušnuo, čuo bi glasove koji bruje iza njih, zategnuti i
ošamućeni od iščekivanja.

Vrata našeg stana bila su obeležena novim-novcatim ulubljenjima i
zasekotinama. U sobi do ulice je uza zid ležala prevrnuta kuhinjska stolica,
raskrečenih i izlomljenih nogu. Karmel je klečala na podu, u jakni preko
izbledele cvetaste spavaćice, i đubrovnikom i četkom skupljala razbijeni
porcelan; ruke su joj se toliko tresle da je neprekidno ispuštala krhotine.
Keva je bila posađena na jedan ugao kauča, grudi su joj se nadimale od
udisaja i tapkala je rasečenu usnu mokrim ubrusom za lice; u drugom uglu
bila je sklupčana Džeki, s palcem u ustima i umotana u svoje ćebence.
Kevin je bio u fotelji, gde je grizao nokte i zurio u prazninu. Šej je stajao
naslonjen na zid, premeštajući se s noge na nogu, s rukama duboko u
džepovima; beonjače su mu sevale kao u pritešnjene životinje, a nozdrve su
mu titrale kad udahne. Na oku mu je već cvetala divna masnica. Iz kuhinje
se čulo kako ćale povraća, uz snažne hrapave povike, u sudoperu.

„Šta se desilo?“, upitao sam.
Svi su poskočili kao opareni. Petore oči okrenule su se ka meni,

džinovske i netremične, bez ikakvog izraza. Karmel je bila uplakana.
Šej je rekao:
„Ti stvarno znaš da potrefiš vreme.“ Niko drugi nije izustio ni reč. Posle

nekog vremena prihvatio sam đubrovnik i četku iz Karmelinih ruku, poveo
je nežno i posadio je na kauč između keve i Džeki, pa uzeo da čistim.
Podugo iza toga, zvuci u kuhinji preobratili su se u hrkanje. Šej je otišao



tamo, tiho, i pojavio se sa oštrim noževima. Niko od nas te večeri nije legao
da spava.

Neko je te nedelje ćaletu bio nabacio posao: četiri dana malterisanja,
plus je primio socijalnu pomoć. Sav višak je poneo u pab i častio se
džinom dokle god je moglo da stane u njega. Od džina je ćaleta hvatalo
samosažaljenje; od samosažaljenja je postajao zao. Doteturao se natrag u
Plejs i izveo svoju malu tačku ispred kuće Dejlijevih, urlicima poručujući
Metu Dejliju da izađe i bori se, samo što je ovog puta otišao za korak dalje.
Najpre je krenuo da se zaleće u vrata; pošto to nije urodilo ničim sem što
ga je složilo u gomilu na stepenicama, skinuo je cipelu i stao da njome gađa
prozor Dejlijevih. Tad su se tamo pojavili keva i Šej i uzeli da ga vuku
unutra.

Ćale je obično dobro podnosio vest da je njegovo veče završeno, ali te
noći je imao previše goriva preostalog u rezervoaru. Ostatak ulice,
uključujući i Kevina i Džeki, posmatrao je s prozora dok je kevu nazivao
presušenom matorom pičkom, Šeja beskorisnim malim pederom, a Karmel,
kad je priskočila da pomogne, prljavom kurvom. Keva je pak njega nazvala
propalicom i životinjom, i klela ga da umre i da trune u paklu. Ćale je svim
troma rekao da odmaknu ruke od njega, inače će ih poklati kad poležu. U
međuvremenu se potrudio iz petnih žila da ubije boga u njima.

Ništa tu nije bilo novo. No razlika je bila u tome što je dotad to radio u
četiri zida. Kad izgubiš tu granicu, to ti je kao da su ti otkazale kočnice pri
brzini od sto dvadeset na sat. Karmel je izustila, tankim, ravnim, presudnim
glasom:

„Gore mu je.“ Niko nije pogledao u nju.
Kevin i Džeki su se drali s prozora na ćaleta da prestane, Šej se drao na

njih da uđu, keva se drala na njih govoreći da su oni krivi što su oterali
ćaleta u piće, ćale se drao na njih i pretio da ga samo sačekaju dok dođe.
Najzad je neko - a u čitavoj ulici su samo sestre Harison imale telefon -
pozvao Čuvare. To je tamo nešto nedopustivo, jednako kao davanje heroina
maloj deci ili psovanje pred sveštenikom. Moja porodica je uspela da nagna
sestre Harison preko svih ograničenja tog tabua.

Keva i Karmel su preklinjale policajce da ne vode ćaleta - pući će
bruka - a oni su bili ljubazni pa su im izašli u susret. Jer u to vreme su
mnogi policajci porodično nasilje posmatrali kao uništavanje sopstvene



imovine: budalaština, ali verovatno ne zločin. Odvukli su ćaleta uz
stepenice, bacili ga na kuhinjski pod i otišli.

Džeki reče:
„Tad jeste bilo gadno, u redu.“
Kazah:
„Ja sam zaključio da je to prelomilo Rouzi. Čitavog života ju je ćale

upozoravao na to kakav su čopor prljavih divljaka Makiji. Ona ga nije
slušala, zaljubila se u mene, govorila je sebi da sam ja drugačiji. A onda,
kad ju je još nekoliko sati delilo od polaganja sveg svog života meni u ruke,
upravo kad se i najmajušnija sumnja u njenoj glavi morala hiljadostruko
uvećati, nastupaju Makiji da demonstriraju tatine bisere u punom koloru:
izvode gala predstavu za čitav komšiluk, urlaju i tuku se i ujedaju i psuju
kao pavijani na feniciklidinu. Morala se zapitati kakav sam i ja iza
zatvorenih vrata. Morala se zapitati da li sam, negde u dubini, i ja jedan od
njih. Morala se zapitati koliko će vremena potrajati dok to ne ispliva na
površinu.“

„I zato si otišao. Makar i bez nje.“
Rekoh:
„Računao sam da sam debelo zaslužio svoj odlazak.“
„Pitala sam se šta je tu bilo. Zašto nisi prosto došao kući?“
„Da sam imao novca, uskočio bih pravo u avion za Australiju. Što

dalje, to bolje.“
Džeki upita: „Da li ih još kriviš? Ili je iz tebe sinoć samo progovorilo

piće?“
„Aha“, rekoh, „krivim ih. Sve njih. Verovatno nepravično, ali ponekad

život ume da bude gadna matora kurva.“
Telefon mi pisnu: poruka. Ćao, frenk, ovde kev, nisam hteo da te

uznemiravam jer znam da si zauzet, ali kad stigneš, javi nam se, važi?
Bilo bi dobro da popričamo. Hvala ti. Obrisah je.

Džeki reče:
„Ali šta ako te ipak nije ostavila? Ako se to nije ni dogodilo?“
Na to nisam imao odgovor - jedan ogroman deo mog mozga nije ni

razumeo pitanje - a činilo se da sam za više decenija zakasnio da ga
potražim. Nisam obraćao pažnju na Džeki sve dok nije slegla ramenima i
krenula da popravlja karmin. Posmatrao sam Holi kako se obrće dok su se



lanci ljuljaške odvrtali, i vrlo pažljivo razmišljao doslovno ni o čemu sem
da li bi Holi trebalo da veže šal, koliko će vremena trebati da joj ljutina
splasne i da ogladni, i sa čime želim da mi bude pica.



10.
Pojeli smo tu picu, Džeki je otišla da Gavinu pokaže malo ljubavi, a

Holi je krenula da me moljaka da je povedem na božićno klizalište u
Bolsbridžu. Holi kliza kao vila, a ja kao gorila s neurološkim poremećajem,
što je za nju, dabome, dobitak, jer smeje mi se kad god se zakucam u
ogradu. Kad sam je vratio Oliviji, oboje smo bili radosno iznureni i pomalo
urađeni od onolikih silnih božićnih pesama s razglasa, i oboje u malčice
lepšem raspoloženju. Prizor nas dvoje na pragu, znojavih, razbarušenih i sa
osmesima od uva do uva, izmamio je osmeh preko volje čak i od Liv.
Zaputio sam se u grad i popio sa ortacima nekoliko krigli, zatim pošao kući
- Tvin Piks mi nikada nije ljupkije izgledao - utamanio nekoliko legala
zombija na iks-boksu, pa legao da spavam, toliko zaljubljen u pomisao na
običan radni dan da mi se učinilo da bih jutro mogao početi strasno ljubeći
vrata svoje kancelarije.

Imao sam pravo da uživam u normalnom svetu dok ga još imam.
Duboko u sebi, čak i dok sam pretio nebu pesnicom i kleo se da nikad više
moja noga neće stupiti na kamenu kocku te paklene rupe, sigurno sam znao
da će Plejs to shvatiti kao izazov. Nije mi dao dozvolu da napustim zdanje,
i nameravao je da dođe i potraži me.

Bližilo se vreme ručka u ponedeljak, i upravo sam bio upoznao svog
mladog saradnika, onog što je radio na slučaju dilovanja, s njegovom
novom-novcatom bakom, kad mi zazvoni telefon u kancelariji.

„Maki“, rekoh.
Brajan, administrator naše jedinice, kaza:
„Lični poziv za tebe. Hoćeš li da preuzmeš? Ne bih te uznemiravao, ali

zvuči mi... hm. Hitno. U najmanju ruku.“
Opet Kevin; sigurno je on. I dalje je onaj isti dosadni čičak, i posle

tolikog vremena: jedan dan sam ga pustio da se prilepi uz mene, i već misli
da mi je najbolji drugar, ili pomoćnik, ili đavo bi ga znao šta. Što pre to



sasečem u korenu, bolje za sve nas.
„Šta je sad koji moj“, rekoh trljajući tačku između obrva u kojoj je

odjednom počelo da mi kljuca. „Daj ga na vezu.“
„Nju“, reče Brajan, „i nije baš vesela. Čisto sam mislio da te upozorim.“
Bila je to Džeki i plakala je kao kiša.
„Fransise, bogu hvala, molim te, moraš da dođeš - ne razumem, ne znam

kako se to desilo, molim te...“
Glas joj se rasplinu u kukanje, visok tanak zvuk koji ne podleže ni stidu

ni kontroli. Nešto hladno me steže za potiljak.
„Džeki!“, prasnuh. „Pričaj mi. Šta se dešava?“
Jedva sam razumeo odgovor: nešto o Hernovima, i Čuvarima, i bašti.
„Džeki, znam da si uzbuđena, ali moraš da se sabereš meni za ljubav,

samo načas. Duboko udahni i reci mi šta je bilo.“ Ona zabrekta hvatajući
vazduh. „Kevin... Fransise... Bože... Kevin.“

Opet one ledene mengele, sad čvršće. Rekoh:
„Je li povređen?“ „On je - Fransise, o, bože... On je mrtav. On je...“
„Gde si sad?“
„Kod keve. Ispred kuće.“
„Je li tu Kevin?“
„Aha - ne, nije ovde, pozadi, vrt, on, on...“
Glas joj se opet rasu. Jecala je i gutala vazduh istovremeno. Kazah:
„Džeki, slušaj me. Moraš da sedneš, popiješ nešto i postaraš se da te

neko pripazi. Ja krećem.“
Jaknu sam već bio dopola navukao. U Tajnom niko ne pita kud si

nestao tog i tog jutra. Spustio sam slušalicu i dao se u trk.

I opet sam se našao tamo, opet u Fejtful plejsu, baš kao da nikad nisam
ni odlazio. Kad sam ga prvi put napustio, dozvolio mi je da bežim dvadeset
dve godine dok nije ponovo snažno trznuo lanac. Ovaj drugi put dao mi je
trideset šest sati.

Opet je sav komšiluk bio napolju, isto kao u subotu po podne, ali ovoga
puta bilo je drugačije. Deca su bila u školi, a odrasli na poslu, pa su se tu
zatekli samo starci, domaćice i socijalni slučajevi, dobro umotani na mrazu
što reže, nije bilo nikog više da se tu vrzma i uživa u ludom provodu. Svi
dovraci i svi prozori bili su krcati bezizraznim, budnim licima, ali ulica je



bila prazna, ako se ne računa moj stari drugar iz močvare, koji je stupao
tamo-amo kao da čuva Vatikan. Policajci su ovaj put bili za korak ispred
mene, sve su potisnuli pre nego što krenu da se šire opasne glasine. Negde
se dernjala beba, ali mimo toga je vladala samrtna tišina, čuo se samo
daleki huk saobraćaja i kuckanje podignutih potpetica čudovišta iz
močvare, i sporo kapanje jutarnje kiše iz oluka.

Ovoga puta nije bilo kombija iz Biroa, nije bilo Kupera, ali između
policijskih kola i kombija mrtvačnice stajao je Razbijačev ljupki srebrni be-
em-ve. Žuta traka je opet bila oko broja šesnaest, a jedan grmalj u običnoj
odeći - Razbijačev momak, sudeći po odelu - držao ju je na oku. Šta god da
je sustiglo Kevina, to nije bio srčani udar.

Čudovište iz močvare se napravi da me ne vidi, što je pametno uradio.
Na stepenicama broja 8 stajale su Džeki, keva i ćale.

Keva i Džeki su pridržavale jedna drugu; izgledale su kao da bi se obe
skljokale kad bi se ona druga i za centimetar makla. Ćale je jarosno vukao
dim cigarete.

Polako, kako sam prilazio, njihove oči se usredsrediše na mene, ali bez
trunke prepoznavanja. Delovali su kao da me nikad pre nisu videli. Izustih:

„Džeki! Šta je to bilo?“
Ćale reče:
„Vratio si se. Eto šta je bilo.“
Džeki me zgrabi za grudi jakne kao mengelama i zari lice, snažno, u

moju mišicu. Potisnuh poriv da je odgurnem od sebe.
„Džeki, draga“, nežno rekoh. „Potrebno je da još samo malčice budeš

pribrana, meni za ljubav. Pričaj mi.“
Ona stade da se trese.
„O, Fransise", reče, tanušnim, zapanjenim glasom. „O, Fransise.

Kako...?“
„Znam, draga moja. Gde je on?“
Keva mračno reče:
„Iza broja šesnaest. U vrtu. Napolju, na kiši, čitavo jutro.“
Svom težinom se naslanjala na ogradu i glas joj je zvučao otežalo i

sustegnuto, kao da je satima plakala, ali oči su joj bile oštre i suve.
„Zna li se iole šta se dogodilo?“
Niko ništa ne reče. Kevine usne nemo se pomakoše.



„U redu“, rekoh. „ Ali da li smo sto posto sigurni da je to Kevin?“
„Naravno da jesmo, jebem ti kretena“, prasnu keva. Izgledala je kao da

će me svakog trena raspaliti posred nosa. „Misliš da ne mogu da prepoznam
dete koje sam nosila? Jesi li ti fališan u glavu, šta li?“

Promislih da li da je gurnem niz stepenice.
„U redu“, rekoh. „Svaka čast. Je li Karmel pošla ovamo?“
„Karmel dolazi“, reče Džeki. „A dolazi i Šej. Samo mora, mora da, mora

da...“
Reči joj presahnuše. Ćale reče:
„Čeka šefa da dođe i preuzme prodavnicu.“ Na to baci opušak preko

ograde, gledajući ga kako cvrči i gasi se pored prozora suterena.
„Dobro je“, rekoh. Nije bilo šanse da ostavim Džeki samu sa ovo dvoje,

ali ona i Karmel moći će jedna na drugu da paze.
„Nema razloga da čekate tu na zimi. Uđite, pregrizite nešto toplo, a ja

idem da vidim šta mogu da saznam.“
Niko se ne mače. Odvojih Džekine prste od jakne, što sam nežnije

mogao, i ostavih njih troje tako. Dok sam išao putem ka broju 16, pratile su
me desetine netremičnih očiju.

Grmalj kod trake samo jednim pogledom prelete moju legitimaciju i
reče:

„Detektiv Kenedi je pozadi. Idite pravo niz stepenice pa na vrata.“ Bili
su mu najavili da me očekuje.

Zadnja vrata bila su otvorena i poduprta, pa je u suteren ulazilo
sablasno i sivo koso svetlo, penjući se uz stepenice. Četvorica u vrtu
izgledala su kao zamrznuta živa slika isečena s nekog platna, ili kao
morfijumski san. Zdepasti momci iz mrtvačnice u besprekorno belim
uniformama, strpljivo naslonjeni na nosila među visokim korovom,
razbijenim flašama i koprivama debelim kao uže; Razbijač, sav u oštrim
ćoškovima i hiperrealističan s pognutom zalizanom glavom i crnim kaputom
koji udara po trošnim ciglama zida, čuči i pruža ruku u rukavici; i Kevin.
Ležao je nauznak, s glavom uperenom ka kući, a nogama raskrečenim pod
čudnim uglom. Jedna ruka mu je počivala na grudima; druga je bila
presavijena pod njim, kao da mu ju je neko na silu uvrnuo iza leđa. Glava
mu je bila divljačno zabačena i okrenuta od mene, a po zemlji oko nje su se
crnele velike nepravilne grudve nečeg ulepljenog. Razbijačevi beli prsti



delikatno su mu ispipavali džep farmerki iznutra. Vetar je fijukao, visoko i
suludo, preko zida.

Razbijač me je najpre čuo, ili osetio: diže pogled, povuče naglo rulcu s
Kevina i ustade.

„Frenk“, reče prilazeći mi. „Moje saučešće.“
Svlačio je rukavicu, spreman da mi pruži ruku. Rekoh:
„Želim da ga pogledam.“
Razbijač klimnu glavom i zakorači unazad, da mi oslobodi prolaz.

Klekoh na zemlju, u korov, do mrtvog Kevina.
Smrt mu je izdubla lice ispod jagodica i oko usta; izgledao je četrdeset

godina stariji no što će ikad biti. Naviše okrenuta strana njegovog lica bila
je bela kao kreč; donja strana, gde se slegla krv, šarenkasto ljubičasta. Iz
nosa se protezao skoren curak krvi, a u razjapljenoj vilici videli su se
polomljeni prednji zubi. Kosa mu je bila mlitava i tamna od kiše. Jedan
kapak mu je bio malčice spušten preko zamućenog oka, kao kakav
prepreden, glupav mig.

Imao sam osećaj kao da su me gurnuli pod ogroman vodopad i da on
sad tuče po meni, kao da mi njegova sila istrže dah. Rekoh:

„Kuper. Treba nam Kuper.“
„Bio je ovde.“

Kratka tišina. Videh kako se momci iz mrtvačnice zgledaju. A onda
Razbijač reče:

„Po njegovim rečima, tvoj brat je umro ili od frakture lobanje, ili od
preloma vrata.“

„Kako?“
Razbijač blago kaza:
„Frenk, momci moraju sad da ga nose. Uđimo; tamo ćemo pričati. Lepo

će se oni postarati za njega.“ Pružio je ruku ka mome laktu, ali imao je
mudrosti da me ne dotakne. Još jednom obuhvatih pogledom Kevinovo lice,
taj prazni mig i crni curak krvi, i mali zaustavljeni pokret obrve koji je
nekada bio prvo što bih svakog jutra ugledao, do mene na jastuku, kad sam
imao šest godina. Tad rekoh:

„U redu.“ Kad sam se okrenuo da pođem, čuh težak zvuk nalik cepanju:
momci su otvorili rajsferšlus vreće za ieševe.



Ne sećam se kako sam ušao u kuću, niti kako me je Razbijač poveo uz
stepenice, da se sklonimo s puta momcima iz mrtvačnice. Klinačka sranja
poput udaraca u zid ovo neće ni dodirnuti; toliko sam bio besan da sam
načas pomislio da sam oslepeo. Kad su mi se oči razbistrile, nalazili smo se
na gornjem spratu, u jednoj od stražnjih soba koje smo Kevin i ja pregledali
u subotu. Prostorija je bila svetlija i hladnija nego u mom sećanju: neko je
bio digao donji deo prljavog prozora, puštajući mlaz ledenog svetla.
Razbijač reče:

„Je li ti dobro?“
Bilo mi je potrebno, onako kako je davljeniku potreban vazduh, da ga

čujem kako razgovara sa mnom kao policajac s policajcem, da opkoli i
zatoči taj razurlani pakao svojim urednim, ravnodušnim rečima
preliminarnog izveštaja. Rekoh, a glas mi zazvuča čudno, metalno, daleko:

„Šta znamo?“
Bez obzira na svih milion stvari koje možda kod njega nisu u redu,

Razbijač je ipak naš. Video sam da je shvatio. Klimnu glavom i navali se na
zid, pripremajući se za ono što sledi.

„Tvoj brat je poslednji put viđen sinoć oko jedanaest i dvadeset. On,
tvoja sestra Džasinta, tvoj brat Šejmus, tvoja sestra Karmel i njena porodica
bili su na večeri kod tvojih roditelja, po redovnom običaju - prekini me ako
pričam nešto što već znaš.“

Zavrteh glavom.
„Samo ti pričaj.“
„Karmel i njen muž su pošli s decom kući oko osam. Ostali su još neko

vreme posedeli, gledajući televiziju i razgovarajući. Svi osim tvoje majke
popili su poneku limenku te večeri; slažu se svi u tome da su muškarci bili
malo zagrejani, ali definitivno ne pijani, a Džasinta je popila svega dve
limenke. Kevin, Šejmus i Džasinta su zajedno pošli od vaših roditelja,
neposredno iza jedanaest. Šejmus je otišao gore u svoj stan, a Kevin je
otpratio Džasintu Smits roudom sve do ugla Nju strita, gde joj je bio
parkiran auto. Ponudila se Kevinu da ga poveze, ali on je rekao da želi da
se razbistri šetnjom. Pretpostavila je da će se vratiti putem kojim su i došli,
Smits roudom, pa pored ulaza u Fejtful plejs, a onda preprečiti kroz
Slobodne opštine i duž kanala stići do svoga stana u Portobelu, ali
očigledno ne može to da potvrdi. On ju je posmatrao dok je ulazila u kola,



mahnuli su jedno drugom, i ona se odvezla. Kad ga je poslednji put videla,
kretao je natrag Smits roudom. To je poslednji potvrđeni trenutak kad je
viđen živ.“

U sedam je odustao i prestao da me zove. Toliko temeljno sam ga
ignorisao da nije smatrao da vredi pokušati još jednom, pre nego što što je
pokušao da se obračuna sa ko zna čim to, sam-samcit, onako velik i
blentav. „ Ali nije otišao kući", rekoh.

„Izgleda da nije. Zidari danas rade na susednoj kući, tako da ovamo
niko nije zalazio sve dok jutro nije dobro poodmaklo, kad su dva klinca,
neki Džejson i Logan Hern, pošli unutra da pogledaju suteren, pa su zavirili
kroz prozor pored ulaznih vrata i dobili i više nego što su se nadali. Jedan
ima trinaest, drugi dvanaest godina, a zašto nisu bili u školi...“

„Lično sam“, rekoh, „oduševljen što nisu bili.“ S obzirom na prazan broj
14 i broj 12, niko ne bi opazio Kevina sa stražnjeg prozora. Mogao je ostati
tu nedeljama. A viđao sam leševe koji su toliko ležali.

Razbijač mi uputi hitar kos pogled pun izvinjenja; malo se zaneo.
„Aha“, reče. „To jeste. U svakom slučaju, potprašili su pete i pozvali

majku, a ona je pozvala nas, i još pola komšiluka, reklo bi se. Gospođa
Hern je takođe prepoznala preminulog kao tvog brata, pa je obavestila vašu
majku, i ona je dala konačnu identifikaciju. Žao mi je što je to morala da
gleda.“

„Izdržljiva je moja keva“, rekoh. Iza mene, negde dole, začu se udar,
stenjanje i struganje dok su momci iz mrtvačnice s mukom provlačili nosila
kroz uske hodnike. Ne okrenuh se.

„Kuper vreme smrti procenjuje negde na oko ponoći, plus-minus koji
sat. Uzmimo u obzir izjave tvoje porodice i činjenicu da je tvoj brat nađen u
istoj odeći koju je, po njihovom opisu, imao na sebi i sinoć, i mislim da
možemo zaključiti da se, otprativši Džasintu do kola, zaputio pravo natrag u
Fejtful plejs.“

„I šta onda? Kako je, jebem ti, završio slomljenog vrata?“
Razbijač udahnu vazduh.
„Iz nekog razloga“, reče, „tvoj brat je došao u ovu kuću i popeo se do

ove sobe. A onda je, na ovaj ili onaj način, iskočio kroz prozor. Ako je to
neka uteha, Kuper kaže da je smrt verovatno bila vrlo bliska trenutnoj.“

Zvezde su mi praštale pred očima, kao da me je neko udario po glavi.



Snažno zagrabih prstima kroz kosu.
„Ne. U tome nema nikakve logike. Možda je pao s baštenskog zida,

jednog od zidova...“ Na jedan zbrkan tren, pred očima sam imao
šesnaestogodišnjeg, gipkog Keva, koji se kao mačka kreće kroz mračna
dvorišta u pohodu na sifone Linde Dvajer. „Nema logike da je odavde pao.“

Razbijač zavrte glavom.
„Zidovi sa obeju strana su visoki - koliko? metar i osamdeset - sedam i

deset maksimalno? A po Kuperovim rečima, povrede kažu da je pao sa
visine od oko šest metara. I trajektorija je bila pravo naniže. Izašao je na
ovaj prozor.“

„Ne. Kevin nije voleo ovu kuću. U subotu sam takoreći morao da ga
dovučem za šiju, sve vreme je kukao na pacove, na jezu, na tavanice koje
će se urušiti, i to usred bela dana, kad smo bili udvoje. Kog bi đavola radio
ovde sam, usred noći?“

„I mi bismo isto to voleli da znamo. Pitam se da mu nije zatrebalo da
negde obavi nuždu pre nego što je krenuo kući, pa je ušao radi malo
privatnosti, ali opet, zašto bi čak ovamo dolazio? Mogao je jednako lako da
baci bič i sa polusprata, ako mu je baš bio cilj da zalije baštu. Ne znam
kako je kod tebe, ali kad nisam u svom najboljem izdanju, ja se ne penjem
uz stepenice bez razloga.“

Tad sam i shvatio da one mrlje na prozorskom ramu nisu prljavština,
već tragovi grafitnog praha, i upravo tad mi je i sinulo zašto me je ispunilo
ono neprijatno osećanje kad sam tu ugledao Razbijača. Rekoh:

„A šta ti tražiš ovde?“
Razbijaču zatreperiše kapci. Birajući reči, odgovori:
„Isprva smo mislili da je nesrećan slučaj. Tvoj brat dolazi ovamo, iz

kakvog već razloga, a onda zbog nečega protura glavu kroz prozor - možda
je čuo neki šum u stražnjem vrtu, možda mu piće ne prija pa misli da će se
ispovraćati. Naginje se, gubi ravnotežu, ne stiže da se uhvati na vreme.

Nešto hladno me steže u grlu. Stisnuh zube da ga zarobim.
„ Ali ja sam malčice eksperimentisao, čisto da se sam uverim. Video si

Hamila dole, momka kod trake? On je vrlo sličan tvome bratu po visini i
građi. Dobar deo prepodneva sam proveo terajući ga da visi preko tog
prozora. Ne uklapa se, Frenk.“

„O čemu ti to pričaš?“



„Hamilu ta prozorska daska dođe otprilike dovde.“ Razbijač pokaza
ivicom dlana rebra. „Da bi podvukao glavu, morao bi da počučne, a to
znači da mu se zadnji deo tela spušta i centar ravnoteže mu ostaje
poduboko u sobi. Probali smo na deset-dvanaest različitih načina: isti ishod.
Bilo bi gotovo nemoguće da neko Kevinovog rasta ispadne kroz taj prozor
pukim slučajem.“

Usta su mi iznutra bila hladna kao led. Kazah:
„Neko ga je gurnuo.“
Razbijač zadiže sako da bi gurnuo ruke u džepove. Oprezno reče:
„Nemamo tragova borbe, Frenk.“
„Šta pokušavaš da kažeš?“
„Da ga je neko silom izbacio kroz taj prozor, očekivao bih da na podu

nađem tragove opiranja, prozorska daska bila bi napukla tamo gde je
udario, nokti bi mu bili zalomljeni od hvatanja za napadača ili za prozorski
okvir, možda bi bilo i posekotina i modrica od borbe. Mi ništa od toga
nismo našli.“

Rekoh:
„Hoćeš da mi kažeš da se Kevin ubio.“
Na to Razbijač pogleda u stranu.
„Pokušavam da ti kažem da to nije bio nesrećan slučaj“, reče, „i da ništa

ne ukazuje na to da je gurnut. Po Kuperovim rečima, sve njegove povrede,
do poslednje, uklapaju se s padom. Bio je krupan momak, a po onome što
sam shvatio, sinoć jeste bio pripit, ali ne i letvosan. Ne bi se prepustio bez
borbe.“

Duboko udahnuh.
„U redu“, kazah. „Pošteno. U pravu si. Dođi, međutim, načas ovamo.

Ima nešto što bi verovatno trebalo da ti pokažem.“
Povedoh ga ka prozoru. On me sumnjičavo pogleda.
„Šta to imaš?“
„Dobro pogledaj vrt iz ovog ugla. Naročito tamo gde se sustiče s

temeljem kuće. Videćeš šta hoću da kažem.“
On se naže preko daske i isturi vrat ispod dignutog prozora.
„Gde?“
Gurnuo sam ga jače nego što sam nameravao. Na jedan tren mi se učini

da neču moći da ga uvučem natrag. Negde u dubini, neki delić mog bića je



pakleno uživao.
„Isuse Hriste!“ Razbijač odskoči od prozora i zapilji se u mene

razrogačeno. „Jesi li sišao s uma, jebô te?“
„Nema tragova opiranja, Razbi. Nema napukle prozorske daske, nema

slomljenih noktiju, nema posekotina i modrica. Ti si krupan momak,
priseban si i hladnokrvan, a otišao bi ne stigavši da pisneš. Pa-pa, hvala što
smo se poigrali, Razbijač je napustio zdanje.“

„Idi bestraga...“ Cimnuo je sako da ga ispravi i snažnim udarcem ga
otresao. „Nije smešno, Frenk. Usro sam se koliko si me prepao.“

„Dobro je. Kevin nije bio samoubilački tip, Razbi. Tu ćeš morati da mi
veruješ na reč. Nema šanse da je sam sebi oduzeo život.“

„Lepo. Onda mi kaži ovo: ko je to imao nameru da ga ubije?“
„Niko za kog bih ja znao, ali to ništa ne znači. Otkud znam da nije imao

čitavu sicilijansku mafiju za vratom.“
Razbijač ništa ne reče, već ostavi sam taj gest da govori za sebe.
„Dakle, nismo bili prisni drugari“, rekoh. „ Ali nisam morao da mu

držim sveću da bih znao da je zdrav mlad momak, bez ikakvih mentalnih
oboljenja, bez ikakvih ljubavnih jada, bez ikakvih novčanih nevolja, srećan
kao dete. A onda jedne noći, iz vedra neba, odluči da zabasa u ruševnu
kuću i baci se glavačke s prozora?“

„Dešava se.“
„Pokaži mi jedan trun dokaza da se ovde desilo baš tako. Samo jedan.“
Razbi se potapka po kosi, vraćajući je na mesto, i uzdahnu.
„U redu“, reče. „Ali ovo ti poveravam samo kao kolega kolegi, Frenk.

Ne kao članu žrtvine porodice. Da nisi ni zucnuo izvan ove prostorije. Je li
ti to jasno?“

„Nemaš frke“, kazah. Već sam znao da će biti nešto rđavo.
Razbijač se naže nad svoju nabudženu akten-tašnu, stade da pretura po

njoj, pa se uspravi držeći providnu najlonsku kesicu za dokaze.
„Ne otvaraj je“, reče.
Unutra je bio mali komad hartije na linije, požuteo i išpartan dubokim

brazdama jer je dugo vremena proveo presavijen. Izgleđao je prazno dok ga
nisam prevrnuo i ugledao izbledele tragove hemijske olovke, a onda je, pre
no što mi je mozak dokučio šta se zbiva, taj rukopis uz grmljavinu poleteo
iz svih mračnih uglova i tresnuo me kao pobesneli voz.



Draga mama i tata i Nora,
Kad ovo budete čitali, ja ću već biti na putu u Englesku s

Fransisom. Venčaćemo se, naći ćemo dobar posao koji nije u
nekoj fabrici, i imaćemo divan zivot zajedno. Jedino bih volela
da nisam morala da vas lažem, svakog božjeg dana sam želela
da vas mogu sve pogledati u oči i reći da ću se udati za njega,
ali, tata, ja nisam znala kako drugačije da uradim. Znala sani da
ćeš da poludiš, ali Frenk NIJE propalica i NEĆE mi nanositi bol.
S njime sam srećna. Ovo je najsrećniji dan u mom životu.

„Momci u Dokumentima moraće da obave neke analize“, reče Razbijač,
„ali ja bih rekao da smo obojica već videli drugu polovinu ovoga.“

Kroz prozor se videlo sivobelo nebo koje je postajalo ledno. Hladan
udar vazduha ošinu kroz prozor i od dasaka se odiže malecni vihor prašine,
zasvetluca načas u slabom svetlu, a onda pade i nestade. Negde se čulo
siktanje i škriputanje maltera koji se raspada, osipa u curkovima. Razbijač
me je posmatrao s nekim osećanjem za koje sam se ja, zarad njegovog
zdravlja, nadao da nije sažaljenje.

„Odakle ti ovo?“, upitah.
„Bilo je kod tvog brata u unutrašnjem džepu.“
A to je divno zaokružilo jutarnju rundu od jedan-dva-tri udarca. Kad

sam uspeo da udahnem malčice vazduha, rekoh:
„To ti ne saopštava odakle mu. Ne saopštava čak ni ko ga je tu stavio.“

Zavladala je tišina. Razbijač taktično pričeka jednu sekundu pre nego što će
pružiti ruku po kesicu za dokaze.

Rekoh:
„Ti misliš da ovo znači da je Kevin ubio Rouzi,“
„Ne mislim ja ništa. U ovoj fazi rada samo skupljam dokaze.“ Posegnuo

je ka kesici, ja je naglo izmakoh.
„Samo ti skupljaj i dalje. Čuo si me?“
„To će mi trebati natrag.“
„Kakva slučajnost! Trebaće i meni.“
„I dosad je bilo dovoljno rđavo. Ali sad... U ovo ne smemo unositi više

nimalo emocija. Razumem da si uzbuđen, ali svako tvoje mešanje može mi



kompromitovati čitavu istragu, a ja to neću dopustiti.“
„Kevin nikoga nije ubio“, rekoh. „Ni sebe, ni Rouzi, niti bilo koga.

Samo ti skupljaj dokaze.“
Razbijačeve oči sevnuše, okrećući se od mene. Časak potom dadoh mu

njegovu dragu kesicu i odoh.
Dok sam izlazio na vrata, Razbijač reče:
„Hej, Frenk? Sad makar pouzdano znamo da nije nameravala da te

napusti.“ Nisam se okrenuo. I dalje me je žegao plamen njenog rukopisa,
dosežući me pravo kroz Razbijačevu ulickanu malu nalepnicu, motajući mi
se oko ruke, žareći me do kostiju. Ovo je najsrećniji dan u mom životu.

Išla je meni u naručje, i zamalo da u tome uspe. Svega desetak metara
delilo nas je od našeg vrlog novog sveta u koji ćemo stupiti držeći se za
ruke. Osećao sam se kao da padam u bezdan, kao da me je neko gurnuo iz
aviona i zemlja svom silinom juri ka meni, a nema ručice padobrana koju
bih povukao.



11.
Odškrinuo sam ulazna vrata i glasno ih zatvorio, zbog Razbijača; onda

sam sišao zadnjim stepenicama, izašao u vrt pa preskočio zid. Nisam imao
kad da se bavim porodicom. Na mome poslu glas se brzo širi, naročito kad
su posredi ovako sočne glasine. Isključio sam mobilne i pošao u jedinicu,
brzom brzinom, da kažem šefu da uzimam slobodne dane pre no što on
stigne da mi to isto kaže.

Džordž je krupan tip koji uporno odlaže penziju, sa oklembešenim,
iznurenim licem kao u plišanog baseta. Obožavamo ga; osumnjičeni
zapadaju u tu grešku što pomisle da ga i oni mogu obožavati.

„Ah“, izustio je dižući se s mukom sa stolice kad me je ugledao na
vratima. „Frenk.“ Pružio je ruku preko stola. „Saučešće.“

„Nismo bili bliski“, rekoh, stežući mu ruku propisno i snažno, „ali
svejedno je bio šok, da.“

„Kažu da se čini da je možda to i sam uradio.“
„Aha“, potvrdih, posmatrajući oštri procenjivački sjaj u njegovom oku

kad se opet smuljao na stolicu.
„Kažu. Prava glavolomka, sve zajedno. Šefe, meni se nakupilo dosta

dana za godišnji. Ako ti nemaš ništa protiv, voleo bih da ih iskoristim,
praktično odmah.“

Džordž pređe rukom preko ćele i žalostivo je razgleda, praveći se da
razmišlja o mom pitanju.

„Da li tvoje istrage to dozvoljavaju?"
„Neće biti problema“, kazah. A on je to već i znao: čitanje slova

naopačke spada među najkorisnije životne veštine, a fascikla pred njim bila
je moja. „Nijedna nije u ključnoj fazi. Samo im je potreban nadzor. Sat-dva
da dovedem papirologiju u red, i biću spreman da ih predam.“

„U redu“, uzdahnu Džordž. „Zašto da ne? Predaj ih Jejtsu. Moraće malo
da ulagani sa onom istragom kokaina u Sautsajdu, ima vremena za nju.“



Jejts je dobar; mi u Tajnom nemamo nesposobnjakoviće.
„Pomoći ću mu da uleti punom brzinom“, rekoh. „Hvala ti, šefe.“
„Uzmi nekoliko nedelja. Razbistri glavu. Šta ćeš raditi? Provesti neko

vreme s porodicom?“
Drugim rečima, da li nameravaš da se vrzmaš oko mesta pogibije i

postavljaš nezgodna pitanja. Odgovorih:
„Razmišljao sam da malo odem iz grada. Možda u Veksford. Čuo sam

da je obala divna u ovo doba godine.“
Džordž stade da trlja nabore na čelu kao da ga bole.
„Neki lajavac iz Ubistava zaskočio me je u cik zore sa žalbama na tebe.

Kenedi, Keni, tako nešto. Kaže da si mu se mešao u istragu.“ Cinkaroški
mali pacov. „Drma ga PMS“, rekoh. „Odneću mu neko lepo cveće i
razveseliće se.“

„Nosi mu šta god ti volja. Samo nemoj da bi mu dao povoda da me opet
zove. Ne volim kad me lajavci iznerviraju dok nisam još ni kafu popio; ide
mi na džigericu.“

„Ja ću biti u Veksfordu, šefe, zaboravio si? Neću imati prilike da se
uplićem Gospođici Ubistvo u žipone, čak i kad bih hteo. Samo ću srediti
ponešto“ - pokazah palcem u pravcu svoje kancelarije - „i put pod noge, da
nikom ne zgazim na senku.“ Džordž me je odmeravao ispod teških kapaka.
Konačno odmahnu ručerdom, umorno, i kaza:

„Sredi. I ne žuri.“
„Živeli, šefe“, rekoh. Eto zašto obožavamo Džordža. Vrhunski šef,

između ostalog, odlikuje se i time što zna kad ne žeii da zna. „Videćemo se
kroz koju nedelju.“

Već sam bio napola izašao kad me pozva:
„Frenk.!“
„Da, šefe?“
„Ima li nešto gde bi jedinica mogla da da prilog, u ime tvog brata? Neka

dobrotvorna ustanova? Sportski klub?“
I ponovo me je sve iznova tresnulo, kao snažan bokserski udarac u sam

grkljan. Načas mi reči nisu htele iz usta. Nisam znao čak ni da li je Kev bio
u nekom sportskom klubu, premda sam sumnjao. Pomislio sam kako bi
trebalo da postoji neka dobrotvorna ustanova namenski za ovakve zajebane
situacije, neki fond od kog šalju mlade momke da rone oko Velikog



koralnog grebena i jedre paraglajderom iznad Velikog kanjona, čisto za
slučaj da se ispostavi da im je tog dana poslednja šansa.

„Dajte ga žrtvama Odeljenja za ubistva“, rekoh. „I hvala ti, šefe. Znaću
da cenim ovo. Zahvali i momcima.“

U dubini duše, svaki pripadnik Tajnog veruje da su pripadnici Ubistava
u najvećoj većini samo gomila pičkica. Izuzetaka ima, ali činjenica je da su
momci iz Ubistava naši paradni bokseri: udaraju snažno, ali kad se zađe u
suštinu, nose nežne rukavice i štitnike za zube, a sudija zvoni zvoncetom
kad god im zatreba da povrate dah i obrišu krv. Mi Tajni borimo se golim
pesnicama, borimo se uličnim stilom, i borimo se dok jedan ne padne. Ako
hoće da uđe u kuću osumnjičenog, Razbijač mora da popuni kvadratni
kilometar formulara pa da čeka pečate i prikuplja prikladan tim kako niko
ne bi bio duševno pozleđen; ja pak stiskam zube, smišljam dobru priču i
ulećem pravo u sredu, a ako osumnjičeni poželi da me razbije od batina,
imam samo sebe.

To mi je sada i išlo naruku. Razbi je bio navikao da se bori po
pravilima. Uzimao je zdravo za gotovo da ću se i ja, s ponekim ispadom
malog mangupa, boriti na isti način. Potrajaće dok mu ne sine da moja
pravila nemaju ama baš ništa zajedničko s njegovim.

Raširio sam po stolu hrpu fascikli, za slučaj da neko svrati - video bi
me sveg uposlenog zbog predaje posla. Zatim sam pozvao ortaka iz Arhiva
i zamolio ga da mi pošalje mejlom lični fajl svakog letećeg koji radi na
slučaju ubistva Rouz Dejli. Malčice je digao frku zbog poverljivosti, ali
neku godinu pre toga njegova ćerka se izvukla od optužbe za posedovanje
droge kad je neko slučajno stavio u pogrešnu fasciklu tri paketića kokaina i
njenu izjavu, pa sam računao da mi duguje najmanje dve krupne ili četiri
sitnije usluge. Uprkos galamljenju, i on je potajno bio istog mišljenja. Glas
mu je zvučao kao da mu čir na želucu raste iz časa u čas, ali fajlovi su mi
stigli maltene pre nego što smo završili razgovor.

Razbijač je bio uključio pet letećih, više nego što bih očekivao u tako
starom slučaju; biće da su mu onih osamdeset i kusur procenata zaista
povećali ugled kod momaka iz Ubistava. Upravo četvrti leteći bio je ono
što meni treba. Stiven Moran, dvadeset šest godina, kućna adresa na Nort
volu, dobre ocene u završnoj diplomi, pravo iz škole u Templmor, niz



blistavih pohvala, u uniformi tek tri meseca. Fotografija je pokazivala
mršuljavog klinca s kuštravom riđom kosom i živahnim sivim očima. Dečak
iz dablinske radničke klase, bistar i odlučan, brz u napredovanju, i - hvala
nebesima na tim malim novajlijama - previše i zelen i nestrpljiv da
posumnja u bilo šta što bi mu neki detektiv jedinice slučajno rekao. Mladi
Stiven i ja ćemo se sasvim lepo slagati.

Gurnuo sam podatke o Stivenu u džep, vrlo temeljno izbrisao mejl, pa
proveo nekoliko sati sređujući i pripremajući svoje slučajeve za Jejtsa:
najmanje mi je trebalo da me pozove u nekom pogrešnom trenutku da bih
mu razjasnio ovo ili ono. Obavili smo lepu hitru primopredaju - Jejts je bio
previše mudar da bi pokazivao ikakvo saosećanje osim što me je potapšao
po ramenu i obećao da će se za sve pobrinuti. A onda sam spakovao svoje
stvari, zaključao kancelariju i zaputio se preko u Dablinski zamak, tamo
gde radi jedinica Ubistava, da prisvojim Stivena Morana.

Da je istragu vodio neko drugi, Stivena bi možda bilo teže naći; završio
bi posao do šest ili sedam ili osam, a ako je napolju na terenu, možda se i
ne bi mučio da se opet javlja u jedinicu i da predaje dokumentaciju pre
nego što pođe kući. Ali znam ja Razbijača. Tom policajcu prekovremeni rad
izaziva lupanje srca, a dokumentacija orgazam, pa zato Razbijevi momci i
devojke moraju da se jave okruglo u pet, a pre toga moraju da ispune sve
svoje formulare. U jednoj klupi u vrtu Zamka našao sam osmatračnicu s
dobrim pogledom na vrata i lepim antirazbijačkim zaklonom od žbunja,
zapalio pljugu i ostao da čekam. Nije čak padala ni kiša. Bio mi je to
sveukupno srećan dan.

Jedna posebna pojedinost zalepi me odjednom posred svesti: Kevin kod
sebe nije imao baterijsku lampu. Da ju je imao, Razbijač bi je pomenuo, da
potkrepi svoju malu teoriju o samoubistvu. A Kevin se nikad nije upuštao u
opasna sranja ako nema debeo razlog; osvajanja Himalaja on je prepuštao
meni i Šeju. U čitavom Dablinu nije bilo te količine konzerviranog piva
koja bi njega naterala na pomisao da bi bilo zabavno prolunjati sam-samcit
po broju šesnaest, u mrklom mraku, radi puke šale i smeha. Ili je video ili
čuo nešto, dok se vraćao, nešto zbog čega je smatrao da nema drugog
izbora sem da uđe i ispita - nešto suviše hitno da bi uzmakao i pobegao, ali
i dovoljno neupadljivo da niko drugi sa ulice ništa ne primeti - ili ga je pak
neko pozvao tamo, neko ko je čarolijom znao da će on proći vrhom Fejtful



plejsa baš tad; ili je on sam muntao Džeki. Zaputio se možda do te kuće
potpuno s namerom, da se nađe s nekim ko će doći spreman.

Bilo je mračno i do nogu mi se naslagala lepa gomilica opušaka pre no
što je, podrazumeva se, okruglo u pet na vrata izašao Razbijač sa svojim
pomoćnikom i zaputio se ka parkingu.

Razbijač je glavu držao visoko, korak mu je bio poletan, i razmahivao je
akten-tašnom i pripovedao neku priču zbog koje se lasičasti klinac po
dužnosti smejao. Gotovo pre no što su otišli, izađe i moj mladi Stiven,
pokušavajući istovremeno da se izbori s mobilnim i rancem i biciklističkom
kacigom i dugačkim šalom. Bio je viši nego što sam očekivao, i imao je
dublji glas, s promuklom primesom zbog koje je zvučao mlađi nego što
jeste. Na sebi je imao siv kaput, veoma dobrog kvaliteta i vrlo, vrlo nov:
spucao je svu ušteđevinu kako bi bio siguran da pristaje uz momke iz
Ubistva.

Tu je lepo bilo što sam imao slobodne ruke. Stiven bi možda imao
određene sumnje u vezi s ćaskanjem sa žrtvinim bratom, ali ja sam bio
voljan da se kladim da ga nisu upozorili na mene; Kuper je jedno, ali Razbi
ni za milion godina ne bi nekom malecnom letećem rekao da se oseća
ugroženim zbog malog starog mene. Razbijev preterano razvijeni osećaj za
hijerarhiju, štaviše, u svemu će mi se pokazati koristan. U njegovom ličnom
svetu, obični policajci su priučeni majmuni, leteći su androidi, i samo
detektivi jedinice i oni viši od njih zaslužuju poštovanje. Takav stav je uvek
vrlo nerazuman, ne samo zato što mnogo šta traćiš, već i zbog brojnih slabih
tačaka koje sebi stvaraš. Kao što sam i pre rekao, oduvek sam imao oko za
slabe tačke.

Stiven završi razgovor i gurnu mobilni u džep, a ja bacih pljugu i izronih
iz vrta pred njega.

„Stivene!“
„Aha?“
„Frenk Maki“, rekoh, pružajući ruku. „Tajno odeljenje.“
Videh kako mu se oči iskolačiše, samo za trun, možda od poštovanja ili

od straha ili ma čega između ta dva. Godinama sam ja sejao i zalivao
poviše zanimljivih legendi o sebi, neke istinite, neke baš i ne, ali sve listom
korisne, čime sam štošta dobio. Stiven je makar izveo pristojan pokušaj da
to ne oda, što sam ja u sebi podržao.



„Stiven Moran, Opšta jedinica“, reče, rukujući se sa mnom malčice
prejako i gledajući me u oči malčice predugo; klinac se iz petnih žila
upinjao da ostavi utisak. „Drago mi je, gospodine.“

„Za tebe sam Frenk. Mi u Tajnom se ne gospodamo". Motrim na tebe
več neko vreme, Stivene. O tebi se čuje mnogo lepog.“ Uspeo je da obuzda
i rumenilo i radoznalost.

„To je uvek fino čuti.“ Počinjao je da mi se dopada taj klinac.
Rekoh:
„Pođi sa mnom“, i zaputih se natrag u vrt - iz te zgrade će naići još

letećih i još momaka iz Ubistava. „Reci mi nešto, Stivene. Ti si posao
detektiva dobio pre tri meseca, jesam li u pravu?“

Koračao je kao pubertetlija, onim dugim i gipkim hodom kad imaš
previše energije za sopstveno telo.

„Tačno.“
„Svaka čast. Ispravi me ako grešim, ali ne bih rekao da spadaš u one

koji bi ostatak radnog veka proveli u Opštoj jedinici, trčkajući po svakom
zadatku na koje te ovaj i onaj jedinični detektiv pošalje pucnuvši prstima.
Imaš ti previše potencijala za to. Poželećeš jednom da i sam vodiš istrage.
Jesam li u pravu?“

„Takav mi je plan.“
„Na koju jedinicu pucaš?“
Ovoga puta malo rumenila se ipak probi.
„Ubistva ili Tajno.“
„Dobar ti je ukus“, osmehnuh se. „Dakle, rad na ubistvu sigurno je za

tebe nešto poput ostvarenja sna, a? Lepo ti je?“ Stiven oprezno izusti:
„Štošta učim.“
Ja se glasno nasmejah.
„Učiš, malo sutra. To znači da te Razbijač Kenedi koristi kao ličnog

treniranog šimpanzu. Šta radiš tamo, kuvaš mu kafu? Podižeš mu odeću sa
hemijskog? Krpiš mu čarape?“

Jedan krajičak Stivenovih usta i preko volje zaigra.
„Kucam izjave svedoka.“
„O, baš divno. A koliko reči u minutu uspevaš da otkucaš?“
„Meni to ne smeta. Mislim, ja sam tamo najmlađi, znate? Svi ostali

imaju bar poneku godinu iskustva. A neko i mora da obavlja...“



Junačno se borio da dokaže da tako treba.
„Stivene“, rekoh. „Opusti se malo. Nije ti ovo ispit. Traće te na

sekretarske poslove. Ti to znaš, znam i ja, a da se Razbi potrudio da odvoji
deset minuta da pročita tvoj dosije, znao bi i on.“ Pokazah na klupu, pod
jednom svetiljkom da bih mu mogao posmatrati lice i biti van vidokruga
svih glavnih ulaza. „Sedi.“

Stiven tresnu ranac i kacigu na zemlju, pa sede. Uprkos laskanju, oči su
mu bile zabrinute, što je bio dobar znak.

„Mi smo obojica zauzeti ljudi“, rekoh pridružujući mu se na klupi, „zato
odmah prelazim na stvar. Zanimalo bi me da čujem kako se snalaziš u ovoj
sad istrazi. Iz tvog ugla, ne iz ugla detektiva Kenedija, jer i ti i ja znamo
koliko bi to korisno bilo. Nema potrebe da budeš diplomatičan: pričamo
strogo poverljivo, u četiri oka.“

Videlo se kako mu mozak radi trista na sat, ali zadržao je sasvim
pristojno pokeraško lice, pa nisam mogao proceniti u kom ga smeru nose
misli. Tad reče:

„Da čujete kako se snalazim. Šta pod time tačno podrazumevate?“
„Da se sastanemo povremeno. Možda i da se počastimo kriglom-dve. Ti

ćeš meni pričati gde si bio poslednjih nekoliko dana, šta o tome misliš,
kako bi ti rukovodio slučajem kad bi bio glavni. Onda pretresemo šta ja
mislim o tvome radu. Kako ti to deluje?“

Stiven uze s klupe zalutali suvi list i stade da ga pažljivo presavija duž
žilica.

„Mogu li biti neposredan? Kao da nismo na dužnosti. Kao muškarac
muškarcu.“

Raširih ruke.
„Van dužnosti smo, Stivene, prijatelju moj. Nisi primetio?“
„Hoću da kažem..
„Znam šta hoćeš da kažeš. Opušteno, druže. Pričaj sve što ti padne na

um. Neće biti nikakvih reperkusija.“
Njegove oči se odvojiše od lista i susretoše moj pogled, staložene, sive

i pametne.
„Priča se da u ovom slučaju vi imate lični interes. Dvostruki interes,

zapravo.“
„To i nije neka državna tajna. I?“



„Meni ovo zvuči“, reče Stiven, „kao da hoćete da uhodim istragu
ubistva pa da vas izveštavam.“

Vedro uzvratih:
„Ako ti želiš to tako da gledaš.“
„Nisam baš lud za takvim stvarima.“
„Zanimljivo.“ Pronađoh cigarete. „Pljugu?“
„Ne, hvala.“
Nije bio baš toliko zelen kako je delovao na papiru. Koliko god da je

čeznuo da kod mene stekne poene, klinac nije hteo ni sa kim da se kurva.
Pod normalnim okolnostima to bih smatrao pohvalnim, ali trenutno nisam
bio raspoložen za obigravanje oko njegove tvrdoglavosti. Zapalih i stadoh
da odbijam kolutove dima u rasplinuto žuto svetlo lampe.

„Stivene“, rekoh. „O ovome moraš da promisliš. Pretpostavljam da te
brinu tri stavke: stepen uključenosti, etika, i moguće posledice, ne nužno
tim redom važnosti. Jesam li u pravu?“

„Manje-više, aha.“
„Da krenemo od uključenosti. Neću od tebe tražiti podrobne dnevne

izveštaje o svemu što se događa u toj jedinici. Postavljaću ti vrlo određena
pitanja na koja ćeš moći da odgovoriš uz minimum izgubljenog vremena i
truda. Pričamo o dva-tri susreta nedeljno, a nijedan ne mora da traje duže
od petnaest minuta ako imaš nešto važnije u planu, plus možda pola sata
istraživanja pred svaki susret. Da li ti to zvuči kao nešto što možeš da
izvedeš, čisto hipotetički govoreći?“

Časak potom, Stiven klimnu glavom.
„ Ali nije stvar u nečemu važnijem što bih imao u planu...“
„Odličan si. Dalje, moguće posledice. Da, detektiv Kenedi bi verovatno

pao u najgori mogući fras kad bi otkrio da ti i ja razgovaramo, ali nema
razloga da otkrije. Valjda ti je očigledno da sam vrlo, vrlo spretan u ćutanju.
A ti?“

„Nisam ni ja cinkaroš.“
„Nisam ni mislio. Drugim rečima, opasnost da te detektiv Kenedi uhvati

i pošalje u ćoše za kaznu minimalna je. I još nešto, Stivene. Imaj na umu da
to nije jedina moguća posledica. Iz ovoga bi mogle proizaći i mnoge druge
stvari.“

Čekao sam, i on najzad upita:



„Na primer?“
„Kad sam rekao da imaš potencijala, nisam te samo ložio. Upamti, ovaj

slućaj neće trajati zauvek, a čim se okonča, ti ideš natrag medu leteće.
Sigurno jedva čekaš?“

On sleže ramenima.
„To je jedini način da se uđe u neku jedinicu. Mora se i to proći.“
„Da se baviš ukradenim kolima i razbijenim prozorima, čekajući da ti

neko poput Razbijača Kenedija zvizne da bi nedeljama mogao da mu ideš
po sendviče. Dabome, mora se i to proći, samo što neki ljudi to rade godinu
dana, a neki dvadeset godina. Ako bi ti se ponudio izbor, kada bi ti, lično,
želeo da se zauvek iz toga iščupaš?“

„Što pre, to bolje. Jasno.“
„Upravo sam na to i mislio. Jamčim ti, ja ću zaista i pratiti podrobno

tvoj rad, baš kao što sam i rekao. A svaki put kad se u mojoj jedinici
uprazni mesto, ja se setim onih koji su za mene obavili neki valjan rad. Ne
mogu ti isto to jamčiti i za mog drugara Razbijača. Reci mi nešto, u
poverenju: zna li ti on uopšte ime?“

Stiven ne odgovori.
„Dakle“, rekoh, „mislim da ovo rešava pitanje mogućih posledica,

slažeš se? A to znači da nam ostaje etika situacije. Da li od tebe tražim bilo
šta što bi moglo kompromitovati tvoj rad na ovom slučaju ubistva?“

„Zasad ne.“
„Niti nameravam. Ako ti se u bilo kom trenutku učini da naše druženje

ugrožava tvoju sposobnost da se s punom pažnjom posvetiš službeno
dodeljenom zadatku, samo ćeš me obavestiti i više nećeš imati ništa sa
mnom. Za to imaš moju reč.“ Uvek, uvek im daj izlaz koji nikad neće ni
stići da iskoriste. „Pošteno?“

Nije delovao ubeđeno.
„Aha.“
„Da li od tebe tražim da kršiš bilo čija naređenja?“
„To je već cepanje dlake načetvoro. U redu, detektiv Kenedi mi nije

rekao da ne razgovaram s vama, ali to je samo zato što mu nije čak ni palo
na um da bi se to moglo desiti.“

„Pa? Trebalo je da mu padne na um. Ako nije, to je njegov problem, ne
ni tvoj ni moj. Ništa mu nisi dužan.“



Stiven prođe rukom kroz kosu.
„Dugujem mu, ipak“, reče. „On je taj koji me je uključio u ovaj slučaj.

Trenutno, on je moj šef. Pravilo glasi da naređenja primam od njega. Ni od
koga drugog.“

Zapanjeno zinuh.
„ Pravilo? Šta koji...? Učini mi se da si rekao kako si oko bacio na

Tajno. Ti si to meni samo titrao jajca? Jer ja ne volim da mi momci titraju
jajca, Stivene. Stvarno ne volim.“

On se ispravi kao sveća.
„Ne! Naravno da - šta vi to... Ja želim u Tajno!“
„I misliš da mi možemo priuštiti sebi da po čitav dan sedimo i čitamo

pravila? Misliš da sam ja uspeo tri godine da ostanem potpuno skriven u
krugu droge pridržavajući se pravila? Reci mi da se šališ, dete. Molim te.
Reci mi da nisam bacao vreme u vetar kad god sam pogledao tvoj dosije.“

„Ja od vas nisam ni tražio da čitate inoj dosije. Otkud ja znam, možda
ga do ove nedelje niste ni videli. Dok vam nije zatrebao neko ko radi na
ovom slučaju.“

Svaka čast malome.
„Stivene. Ja tebi nudim priliku za kakvu bi svaki leteći u policiji, svaki

momak s kojim si prošao obuku, svaki momak kog ćeš sutra videti na
poslu, prodao rođenu babu. I ti ćeš je odbaciti zato što ja ne mogu dokazati
da sam tebi posvećivao dovoljno pažnje?"

Zajapurenost mu je nadjačala čak i pegice, ali nije se dao.
„Ne. Ja pokušavam da postupim onako kako treba."
Mili Isuse, kako je mlad!
„Ako dosad to nisi naučio, druže, bolje zapiši i nauči napamet: ono što

treba nije uvek isto sa onim što piše u tvojoj knjižici s pravilima. U svakom
pogledu namere i svrhe, to što ja tebi ovde sad nudim jeste tajni zadatak.

S tim poslom sleduje i malčice moralnog dvoumljenja. Ako nisi u stanju
s time da se izboriš, sad je izvrstan trenutak da to i zaključiš.“

„Nije to isto. Posredi je Tajno protiv našeg.“
„Sunce moje, zgranuo bi se kad bi znao koliko se često to dešava.

Zgranuo. Kao što rekoh, ako ne možeš s time da izađeš na kraj, potrebno je
ne samo da to znaš ti već da znam i ja. Obojica bismo mogli malo pretresti
svoje zamisli o tvojim ciljevima u karijeri.“



Uglovi Stivenovih usana se stegoše.
„Ako ovo ne uradim“, reče, „mogu da zaboravim na posao u Tajnom.“
„Ne iz osvete, dete. Nemoj se zanositi. Može neko da mi kresne obe

sestre istovremeno i da postavi snimak na Jutjub, ali ja ću i dalje s radošću
raditi sa njim ako smatram da službeni posao obavlja valjano. Ali ako si mi
jasno stavio do znanja da u osnovi nisi prikladan za tajne poslove, onda ne,
neću te preporučiti. Slobodno kaži da sam lud.“

„Mogu li dobiti nekoliko sati da o tome promislim?“
„Ne“, rekoh čvrknuvši cigaretu. „ Ako ovu odluku ne možeš da doneseš

hitro, onda mi uopšte nisi ni potreban. Čekaju me neka mesta i neki ljudi, a
siguran sam da i tebe čekaju. Evo na šta se sve svodi, Stivene. Narednih
nekoliko nedelja možeš biti daktilografkinja Razbijača Kenedija ili moj
detektiv. Šta ti od ta dva više liči na posao koji si odabrao?“

Stiven se ugrize za usnu i omota kraj šala oko šake.
„Ako bismo to uradili“, reče. „ Ako bismo. Kakve biste podatke tražili

da znate? Čisto za primer.“
„Čisto za primer, kad stignu rezultati analize otisaka prstiju, oduševio

bih se da čujem čiji su otisci, ako ikakvih ima, na tom koferu, na sadržaju
kofera, na polovinama one cedulje, na prozoru kroz koji je Kevin ispao.
Takođe bi me zanimao i celovit opis njegovih povreda, po mogućstvu s
dijagramima i izveštajem sa autopsije. To bi možda bilo dovoljno
informacija da mi na neko vreme omogući dalji rad; ko zna, možda će se
čak ispostaviti da mi samo toliko i treba. A to bi trebalo da stigne u naredna
dva-tri dana, je li tako?“

Posle časak-dva Stiven otegnuto othuknu, ostavivši beli trag u vazduhu,
i diže glavu.

„Nemojte se uvrediti“, reče, „ali pre nego što krenem da prosipam
unutrašnje informacije slučaja ubistva potpunom neznancu, voleo bih da
vidim i neku legitimaciju.“ Prasnuh u smeh.

„Stivene“, rekoh nalazeći legitimaciju, „stvarno si čovek po mome
ukusu. Bićemo mi korisni jedan drugome, ti i ja.“

„ Aha“, pomalo suvo će Stiven. „Nadam se.“ Posmatrao sam tu
raščupanu riđu glavu kako se saginje nad moju legitimaciju, i samo načas,
kroz snažan damar likovanja - Slikaj se, Razbi, dušo, sad je mali moj -
osetih sitan treptaj naklonosti prema klincu. Bilo mi je lepo što imam nekog



na svojoj strani.



12.
Otprilike sam toliko i smeo da odložim odlazak kući. Pokušao sam da

se psihički pripremim za to kod Berdoka - pomisao na Berdok je jedino što
me je ikada mamilo da se vratim u Slobodne opštine - ali čak i najfiniji
dimljeni bakalar s prženim krompirom ima svoje granice. Kao i većina
tajnih detektiva, nisam baš nadaren za strah. Sastajem se s ljudima koji gaje
sve moguće namere da me iseckaju u komade pogodne veličine i umetnički
me rasporede pod najbližom betonskom površinom, a nikad se ni oznojio
nisam. Od ovoga sad, međutim, bio sam napunio gaće. Govorio sam sebi
isto što i mladome Stivenu: računaj ovo u tajne operacije, detektiv Frenki
Neustrašivi na svojoj najodvažnijoj misiji dosad, ide pravo u ralje usuda.

U stanu je nešto bilo drugačije. Kuća je bila otključana, i čim sam
stupio u hodnik, sa stepenica se dovaljao talas i zapljusnuo me: toplota i
glasovi, miris vrućeg viskija i karanfilića, sve se izlilo iz naših otvorenih
vrata. Grejanje je bilo odvrnuto na najjače, a dnevna soba prepuna ljudi koji
su plakali, grlili se, stiskali se primičući glavu uz glavu i uživali u sveopštoi
strahoti događaja, vukući sa sobom pakete malih limenki ili dečurliju ili
tanjire s kupovnim sendvičima pod najlonskom folijom. Čak su i Dejlijevi
bili tu; gospodin Dejli je izgledao napeto kao struna, a gospođa Dejli kao da
se nalazi na nekim prilično moćnim šarenim pilulicama, ali smrt sve
nadjačava. Ćaletu sam snimio odmah i automatski, ali on, Šej i još
nekolicina drugih bili su označili mušku zonu u kuhinji, uz pomoć pljuga,
konzervi i razgovora koji se vodio jednosložnim rečima, i zasad je delovao
dobro. Na stolu ispod Svetog srca, postavljene uspravno između cveća,
misnih kartica8 i električnih sveća, stajale su Kevinove slike: Kevin-beba
kao debela crvena kobasica, na krizmi u picanskom belom odelu u stilu
Poroka Majamija, na plaži s družinom razvikanih, preplanulih drugara gde
svi razmahuju koktelima mrtvačkih boja.

„Tu li si“, prasnu keva, odgurnuvši laktom nekog sebi s puta. Bila se



preobukla u nezamislivo drečav ružičastomodri kostim, očigledno najbolje
što je imala, i u međuvremenu se od popodneva dobro isplakala. „Nisi se
baš žurio, je li?“

„Vratio sam se najbrže što sam mogao. Držiš li se?“ Uhvatila me je za
meko meso mišice onim rakovskim stiskom koji sam vrlo dobro pamtio.
„Dolazi ovamo. Onaj tvoj s posla, što ima one vilice, on kaže da je Kevin
ispao kroz prozor.“ Očigledno je bila rešila da to shvati kao ličnu uvredu.
Kod keve se nikad ne zna šta će biti dovoljno za to. Rekoh:

„Tako izgleda, aha.“
„Takvu gomiletinu gluposti nikad nisam čula. Tvoj prijatelj lupeta. Da

ga nađeš i da mu kažeš da Kevin nije bio nikakav padavičar i da nikad u
životu nije ispao kroz prozor.“

Dakle, tu je Razbijač mislio da čini uslugu ortaku, zabašurujući
samoubistvo i predstavljajući ga kao nesrećan slučaj. Kazah:

„Potrudiću se da mu to prenesem.“
„Ja neću da ljudi misle da sam odgajila tupana koji ne ume da stavi

nogu pred nogu. Da ga zoveš i da mu kažeš. Gde ti je telefon?“
„Kevo, sad mu je prošlo radno vreme. Ako ga sad gnjavim, samo ćemo

ga naljutiti. Ujutru ću, može?“
„Bogme ne može. Ti to samo kažeš da bi mi zapušio usta, znam te ja,

Fransise Maki; uvek si bio lažov, i uvek si mislio da si najpametniji. E pa,
sad ti kažem, ovde sam ja mama i od mene nisi pametniji. Da si pozvao tog
tipa odmah, dok si mi pred očima.“

Pokušah da izvučem ruku, ali ona samo steže još jače.
„Bojiš se tog tvoga, je li u tome stvar? Daj taj telefon pa mogu i sama

da mu kažem ako ti nemaš petlje. Hajde, daj ga ovamo.“
„A šta da mu kažem?“, upitah. I tu sam napravio grešku: kevino ludilo

je ubrzano raslo i bez ohrabrenja s moje strane. „Čisto me nešto zanima.
Ako Kevin nije ispao kroz taj prozor, šta mu se kog davola, po tvome
mišljenju, dogodilo?“

„Nemoj ti meni tu da psuješ“, grmnu keva. „Udarila su ga kola, dabome.
Neko se vozio kući pijan s proslave Božića i udario našeg Kevina, a onda -
je l' slušaš ti mene? - umesto da se suoči s posledicama kao muško, ostavio
siromaha u onom vrtu nadajući se da ga niko neće naći.“

Sezdeset sekundi provedenih s njom, i u glavi mi se već vrtelo. Nije mi



ništa pomoglo što sam se u samoj osnovi manje-više slagao s njom.
„Kevo. Nije se to desilo. Nijedna njegova povreda ne ukazuje na to da

su ga udarila kola.“
„Onda se vuci tamo i saznaj šta mu se desilo! To je tvoj posao, tvoj i tih

tvojih blentavih prijatelja, nije moj. Otkud ja da znam šta mu se desilo? Je l’
ja tebi ličim na detektiva?“ Opazio sam Džeki kako izlazi iz kuhinje sa
sendvičima na poslužavniku, ulovio joj pogled i uputio joj onaj superhitni
signal brata u nevolji. Ona utrapi poslužavnik najbližem klincu, pa se stušti
ka nama. Keva je i dalje terala punom parom („Ne ukazuje, pazi ti njega, pa
šta ti umišljaš uopšte o sebi...“), ali Džeki me poduhvati ispod ruke i
oboma nam reče, užurbano i utišano:

„Hajde, rekla sam tetki Konsepti da ću joj pokazati Fransisa istog časa
kad stigne, podilkaniće ako još budemo rastezali. Pametnije nam je da
pođemo.“

A to je bio lepo smišljen potez: tetka Konsepta je u stvari bila kevina
tetka, i jedina osoba koja ju je mogla nadjačati u psihološkoj areni. Keva
frknu i olabavi klešta, ošinuvši me pogledom koji je upozoravao da još
nismo završili, a Džeki i ja duboko udahnusmo i zaronismo među prisutni
svet.

Bilo je to, bez premca, najbolesnije veče mog života. Džeki me je
vodala po stanu i upoznavala me sa sestrićem i sestričinama, s Kevinovim
bivšim devojkama - od Linde Dvajer dobio sam kišu suza i špansku kragnu
obema rukama - s novim porodicama mojih starih drugova, sa četiri
fenomenalno zblanuta kineska studenta koji su stanovali u suterenu, a sada
stajali zbijeni uza zid, učtivo držeći netaknute konzerve „ginisa“ i nastojeći
da deluju kao da je sve to za njih novo iskustvo u upoznavanju tuđe
kulture. Neki Vekser mi je drmusao ruku dobrih pet minuta, prisećajući se s
nežnošću vremena kad su njega i Kevina uhvatili kako kupuju stripove „bez
para“ Džekin Gavin smotano me je raspalio pesnicom u mišicu i
promrmljao nešto dirljivo. Karmelini klinci su mi uputili četvorostruki
plavooki netremični pogled, da bi se na kraju najmlađe - Dona, ta što je po
svačijim rečima najsmešljivija od njih četvoro - zagušilo krupnim, štucavim
jecajima.

Oni su spadali u lakši deo. Takoreći svako lice u toj prostoriji bilo je
neko lice iz davnina: klinci s kojima sam se makljao i išao zajedno u školu,



žene koje su znale da mi daju po turu kad im usvinjim čist pod, muškarci
koji su mi davali pare i slali me da trknem do prodavnice po njihove dve
cigarete; ljudi koji su me gledali i videli onog mladog Fransisa Makija što
je divljao po ulicama i dobijao kazne u školi zbog psovanja, gledaj samo,
ima da završi kao i otac mu. Niko nije ličio na sebe. Svi su izgledali kao
nekakve obrađene fotografije sa dodele Oskara, sa opuštenim podvoljcima,
pridodatim stomacima, proćelavim zaliscima zalepljenim preko pravih lica,
onih koja sam ja nekad znao. Džeki me je privodila svakome i šaputala mi
imena na uvo. Pustio sam je da misli da se ne sećam.

Zipi Hern me je potapšao po leđima, a ja sam mu rekao da mu dođem
petaka: konačno je uspeo da smota Mori Keli, iako je morao da se oženi
njome da bi to postigao. Mama Linde Dvajer postarala se da probam jedan
njen specijalni sendvič s jajima. Primećivao sam pokoji čudan pogled s
nekog drugog kraja sobe, ali u celini je Plejs bio odlučio da me dočeka
raširenih ruku; očigledno sam za vikend bio ostavio dovoljno dobrih
utisaka, a solidan komad ucveljenosti uvek doprinosi, naročito ako je
odozgo ukrašen šlagom sa ukusom skandala. Jedna od sestara Harison - sad
smežurana i mala kao Holi, ali nekim čudom još živa - ščepala me je za
rukav i istegla se na prste da mi kaže, glasno koliko je staračko grlo nosi,
da sam izrastao u mnogo lepog momka.

Kad sam konačno uspeo da se iščupam od svih i nađem sebi lepo
hladno pivo i ugao koji ne izaziva podozrivost, osećao sam se kao da sam
se upravo izborio s nekakvim nadrealnim psihološkim izazovom, brižljivo
smišljenim da me dezorijentiše bez trunke nade na oporavak. Navalio sam
se na zid, pribio konzervu uz vrat, i potrudio se da ne susretnem ničiji
pogled.

Raspoloženje u sobi polako se popravljalo, onako kako i biva na
bdenjima: ljudi se izmore od tuge, potrebno im je da povrate vazduh pre no
što će se vratiti pokojniku. Glasovi su jačali, u stan su se slivali novi,
družinica momaka nedaleko od mene prasnula je u smeh.

„I taman autobus koči, dakle, Kevin se naginje s gornjeg prozora sa
saobraćajnim čunjem u ruci, ovako, i urla kroz njega policajcima: ’NA
KOLENA PRED ZODOM!’..." Neko je bio odgurao u stranu stočić da
oslobodi prostor pred kaminom, a neko drugi je podsticao Sali Hern da
zapeva nešto. Po obavezi se malčice bunila, ali dabome, čim joj je neko



nasuo gutljajčić viskija da podmaže grlo, razleglo se: „Bile u Kimidžu tri
lepe cure...“ Na svakoj proslavi mog detinjstva tako je započinjao pevački
deo, uključujući i mene i Rouzi i Mendi i Gera, koji se krijemo pod stolom
da nas ne bi poslali u zajednički krevet s drugom decom u spavaćoj sobi
domaćina. Sad je pak Ger bio toliko ćelav da sam se mogao oglednuti da
proverim jesam li se dobro izbrijao.

Obazreo sam se po sobi i pomislio: Neko od prisutnih. On ovo nikad ne
bi propustio. Njegovo odsusutvo bi svima zaparalo oči, ali moj čovek je
vrlo, vrlo vešto ostajao staložen i utapao se među ostale. Neko u ovoj sobi,
ko pije naše piće i sipa sentimentalne uspomene i peva zajedno sa Sali.

Kevinovi ortaci još su se cepali od smeha; jedno dvojica su jedva
disala. "... Samo što nam je trebalo bar deset minuta dok nismo prestali da
vrištimo od smeha, znaš? I tek tad se setimo da smo tako brzo strugnuli da
nismo ni gledali u koji bus smo uskočili, i da blage veze nemamo kuda
putujemo...“

„A gde god je kavga, najbolji sam ja...“ Čak i keva, na kauču, u
zaštitničkom sendviču između tetke Konsepte i njene zastrašujuće
prijateljice Asampte, pevala je sa ostalima: crvenih očiju, briskajući nos, ali
dižući čašu i isturajući bradu kao borac. Čula se graja sitne dečurlije što su
jurcala u visini naših kolena, u svečanoj odeći i sa čokoladnim biskvitima u
ruci, budno motreći na svakog ko bi mogao zaključiti da je prekasno da
budu budni. Još koji čas pa će se posakrivati ispod stola.

„I izađemo mi iz busa, negde na Ratmajnsu, izgleda, a žurka je u
Kramlinu, šanse nema da stignemo na nju. I na to će ti Kevin: ’Momci, pa
petak je veče, ovde je sve studentarija, mora bar negde valjda da bude
žurka...“

Soba se zagrevala. Mirisala je snažno, lakomisleno i prisno: kuvani
viski, duvanski dim, parfemi za izuzetne prilike, znoj. Sali je zadigla suknju
i odigrala poneki korak između strofa. Još je lepo igrala.

„A kad koju popije, on sa uma siđe...“ Momci su stizali do udarnog
dela. „...I potkraj noći, Kev ti ode kući s najboljom ribom tamo!“ - na to se
svi presamitiše, rićući od smeha i kucajući se konzervama u čast Kevinove
davne recke.

Svako iz Tajnog zna da je najgluplje pomisliti da pripadaš nekom
okruženju, ali ovaj skup bio je nešto što je u mene usađeno davno pre te



pouke. Pridružio sam se pesmi - „On sa uma siđe..- a kad me je Sali
okrznula pogledom, ja sam joj namignuo sa odobravanjem i nazdravio
malčice podigavši konzervu.

Trepnula je. A onda joj oči kliznuše dalje, i ona nastavi da peva, za trun
brže: „Al’ je visok i garav, romantičan on je sav, pa ga opet volim ja...“

Koliko sam ja znao, sa svim Hernovima uvek sam se lepo slagao. Pre
nego što sam uspeo da dokučim u čemu je stvar, kod ramena mi se stvori
Karmel.

„Ovo je divno, istinski. Kad umrem, volela bih da me ovako isprate.“
U ruci je imala čašu kulera ili nečeg podjednako groznog, a na licu

mešavinu sanjarskog i odlučnog izraza, kakav se javlja posle tačno
određene količine pića.

„Svim ovim ljudima“, reče pokazujući čašom, „svim ovim ljudima naš
Kev je bio drag. I da ti kažem: potpuno ih razumem. On je bio srce, naš
Kevin. Pravo srce.“

Odvratih:
„Uvek je bio sladak kao mali.“
„U divnog mladića je i odrastao, Fransise. Volela bih da si imao prilike

da ga propisno upoznaš, ovaj. Moji klinci su ga ludo obožavali.“
Hitro me je pogledala i načas mi se učini da će reći nešto drugo, ali

obuzdala se. Rekoh:
„To me ne iznenađuje.“
„Daren je jednom pobegao od kuće - samo jednom, dakle, imao je

četrnaest godina - i dabome da se nisam čak ni zabrinula; odmah sam znala
da je kod Kevina. Skroz ga je ovo urnisalo, mog Darena. Kaže da Kevin
jedini među nama nije bio fijuk, i da nema više svrhe pripadati ovoj
porodici.“

Daren je tumarao po prikrajcima sobe, čupkajući rukave velikog crnog
džempera i pokazujući profesionalnu emo potištenost. Činilo se da je toliko
tužan da je čak i zaboravio da se stidi što je tu.

„Njemu je osamnaest godina“, kazah, „i u glavi mu je zbrka. Trenutno
mu nisu baš sve daske na broju. Nemoj da te to pogađa.“

„Eh, znam, samo se potresao, ali..." Karmel uzdahnu. „Znaš šta? U
ponečem mislim da je u pravu.“

„Pa? Kod nas je porodična tradicija da budemo fijuci. Ceniće to kad



poraste.“
Pokušavao sam da joj izmamim osmeh, ali ona je trljala nos i zabrinuto

zurila u Darena.
„Da li ti misliš da sam loš čovek, Fransise?“
Glasno se nasmejah.
„Ti? Isuse, Meli, ne. Ima podosta vremena otkako sam te proveravao,

ali ukoliko ne vodiš burdelj u onoj svojoj ljupkoj kućici, rekao bih da ti
ništa ne fali. Upoznao sam u životu nekoliko vrlo loših ljudi, i veruj mi na
reč: ne bi se među njih uklopila.“

„Ovo će zvučati grozno“, kaza Karmel. Sumnjičavo zaškilji u čašu u
ruci, kao da nije sigurna kako je tu čaša dospela. „Ovo ne bi trebalo da
kažem, dakle; znam da ne bi trebalo. Ali ti si mi brat, je l' tako? A za to
valjda i služe braća i sestre?“

„Tako je, razume se. Šta si to napravila? Hoću li morati da te hapsim?“
„Ah, ma idi tamo! Ništa nisam napravila. Nego sam samo nešto

razmišljala. Nemoj da mi se smeješ, važi?“
„Ni u snu snova. Bogom se kunem.“
Karmel me podozrivo pogleda, proveravajući da me ne hvata pijanstvo,

ali potom uzdahnu i pažljivo otpi malo svog pića - mirisalo je na veštačku
kajsiju.

„Bila sam ljubomorna na njega“, reče. „Na Kevina. Oduvek.“
To nisam očekivao. Čekao sam dalje.
„I na Džeki, isto tako. Pa čak i na tebe.“
„Ja sam stekao utisak da si prilično srećna sad“, kazah. „Jesam li se

prevario?“
„Ne; o, bože, ne. Srećna sam, jeste. Život mi je divan.“
„Pa na šta bi onda bila ljubomorna?“
„Nije to. Nego... Pamtiš li Lenija Vokera, Fransise? Zabavljala sam se s

njim kad sam bila balavica, pre Trevora.“
„Kao kroz maglu. S licem punim kratera?“
„Uh, nemoj tako, nesrećnik je imao bubuljice. Posle su mu nestale. Ali

ionako mi nije smetala njegova koža; bila sam prosto oduševljena što imam
prvog momka. Umirala sam od želje da ga dovedem kući i svima vama ga
pokažem, ali naravno, znaš i sam.“

Rekoh:



„Znam, aha.“ Niko od nas nikada nikoga nije dovodio kući, čak ni u
onim posebnim prilikama kad bi ćale trebalo da je na poslu. Nismo bili
toliko glupi da to uzimamo zdravo za gotovo.

Karmel se obazre oko sebe, žurno, da utvrdi ne sluša li neko.
„ Ali onda“, kaza, „jedne noći smo se ja i Leni malo ljubakali i vatali u

Smits roudu, kad eto ti ćaleta, vraća se kući iz paba, i ulovi nas. Bio je
popizdeo. Na Lenija se izurlao i rekao mu da više neće da ga vidi, a mene
je uhvatio za ruku i krenuo da me šamara. I govorio mi da sam ovo i ono -
takvim me je gadnim izrazima nazivao da neću da ponavljam... Tako me je
sve do kuće dovukao. A onda mi je rekao da se samo još jednom ponesem
kao uličarka, i strpaće me u dom za nevaljale devojke. Bog mi je svedok,
Fransise, nikad dalje od poljupca nismo otišli, ja i Leni. Nisam ni znala da
ima nešto više.“

Toliko godina kasnije, ta uspomena je i dalje pretvarala njeno lice u
izubijano, šareno od crvenih tragova.

„Tu smo ionako pukli. Posle toga, kad god smo se videli, Leni nije hteo
čak ni da me pogleda; toliko ga je bilo sramota. Ali nisam ga ni krivila,
dabome.“

Ćaletov stav prema Šejovim i mojim devojkama bio je neuporedivo
uviđavniji, možda nam je čak išao i naruku. U ono vreme kad smo se Rouzi
i ja javno zabavljali, dok Met Dejli još nije bio otkrio i obrušio se na nju
kao oluja, rekao je: Dejlijeva mala, a? Svaka čast, sinko. Stvarno je prava
lutka. Prejako tapšanje po leđima i divljačan osmeh mojih stisnutih zuba.
Ala ta ima sisiće, liisuse mili. Pričaj, jesi li uspeo da joj ih podrpaš malo?
Rekoh:

„To je sranje, Meli. Zaista. Prvorazredno sranje.“ Karmel duboko
udahnu i zamaha šakom ispred lica, i crvenilo poče da bledi. „Bože, vidi me
kakva sam, misliće ljudi da imam toplotni udar... Nisam ja bila baš toliko
zatelebana u Lenija; verovatno bih vrlo brzo i raskinula s njim, i ovako i
onako, užasno se loše ljubio. Nego što otad nikad više nisam to isto osetila.
Ti možda ne pamtiš, ali ja sam pre toga bila bezobrazna mala nevaljalica -
znala sam grozno da odgovaram kevi i ćaletu, stvarno jesam. Otad pa
nadalje, međutim, plašila sam se i rođene senke. Možeš misliti, ja i Trevor
smo pričali o veridbi godinu dana pre nego što smo je obavili; on je imao i
pare za prsten ušteđene, i sve, ali ja nisam htela jer sam znala da ćemo



morati da odradimo zvaničnu veridbu. Naše dve porodice u istoj sobi.
Prosto sam umirala od straha.“

„I ne krivim te“, rekoh. Na trenutak zažalih što nisam bio finiji prema
Trevorovom bratiću-prasencetu.

„A i Šej je isti. Ne kažem da je bio isprepadan, znaš, i ne kažem da mu
se tata mešao u devojke, ali...“ Pogled joj polete ka Šeju, koji je stajao
naslonjen na dovratak kuhinje, s konzervom u ruci i glavom nagnutom ka
Lindi Dvajer. „Pamtiš li onda - ti si mogao imati trinaestak godina - kad se
onesvestio?“

„Trudim se iz petnih žila da to zaboravim“, rekoh. Tad jeste bilo
zabavno. Ćale je naciljao pesnicu ka kevi, iz nekog razloga koji sad izmiče
mome sećanju, a Šej ga je uhvatio iznad šake. Ćale nije baš trpeo da mu
neko dira u autoritet; na tu ideju je odgovorio tako što je zgrabio Šeja za
gušu i dobro ga tresnuo glavom o zid. Šej se obeznanio, verovatno na minut
ali je delovalo kao sat, i ostatak večeri proveo sa uzrikavljenim očima.
Keva nije dala da ga vodimo u bolnicu - nije bilo jasno da li se brine zbog
lekara, zbog komšija, ili i zbog jednih i zbog drugih, ali sama pomisao na to
bacila ju je u histeriju. Tu noć sam proveo motreći na usnulog Šeja i
umirujući Kevina da Šej neće umreti i pitajući se šta ću kog đavola raditi
ako ipak umre. Karmel reče:

„Otad više nije bio isti. Otvrdnuo je.“
„Ni pre nije bio baš šećerna vata.“
„Znam da se nikad niste slagali, ali Bogom se kunem, Šej je bio sasvim

normalan. Znali smo ponekad on i ja divno da se ispričamo, i bio je
izvanredan u školi... A otad je i počeo sve da drži u sebi.“

Sali stiže do velikog finiša - „Dotad mama primiće nas na hranu i stan!“
- i začu se prolom klicanja i tapšanja. Karmel i ja mehanički zapljeskasmo.
Šej diže glavu i prođe pogledom po sobi. Načas je izgledao kao bolesnik sa
onkološkog: pepeljast i iznuren, s dubokim udubljenjima ispod očiju. A
onda ponovo nastavi da se smeši nekoj priči koju mu je pripovedala Linda
Dvajer.

Upitah:
„A kakve to veze ima s Kevinom?“
Karmel duboko uzdahnu i još jednom otmeno otpi gutljaj lažne breskve.

Njena klonula ramena pokazivala su da upravo zalazi u fazu melanholije.



„Zato“, reče, „što sam zbog toga bila ljubomorna na njega. Kevin i
Džeki ... i njima je bilo teško, znam da jeste. Ali tako nešto njima se nikad
nije desilo; nije im se desilo ništa da posle nisu bili oni stari. Za to smo se
postarali ja i Šej.“

„I ja.“
Ona razmotri to.
„ Aha“, priznade. „I ti. Ali mi smo nastojali i tebe da pazimo, isto tako -

ah, jesmo, Fransise. Uvek sam smatrala da si i ti normalan. U svakom
slučaju, imao si petlje da odeš. A posle nam je Džeki uvek pričala da si u
super formi... Mislila sam da je to zato što si se iščupao pre nego što si
skroz prolupao.“

„Za dlaku sam izmakao“, rekoh. „Mada ne baš skroz.“
„Nisam to znala sve do one noći u pabu, kad si rekao. Trudili smo se za

tebe koliko smo mogli, Fransise.“
Osmehnuh joj se. Čelo joj je bilo lavirint malih brižnih brazda, od večite

brige da li su svi u njenom okruženju kako treba.
„Znam da jeste, mila. Niko ne bi umeo bolje.“
„ A uviđaš li zašto sam bila ljubomorna na Kevina, možeš li to? On i

Džeki uspeli su i dalje sjajno da ostanu srećni. Onako kao ja kad sam bila
mala. Ne mislim na to da sam ikad poželela da ga zadesi nešto gore -
daleko bilo. Samo sam ga gledala i želela da i ja budem takva.“

Nežno rekoh:
„Ne smatram da si zbog toga loš čovek, Meli. Nisi ti došla Kevinu

glave. Nikad ga u životu nisi ničim povredila; uvek si se svesrdno trudila
da njemu bude dobro. Bila si mu dobra sestra.“

„Ipak je to greh“, kaza Karmel. Ožalošćeno je zurila nekud preda se i
njihala se, tek malčice, u svečanim visokim cipelama. „Zavist. Dovoljno je
da pomisliš nešto zavidljivo pa da to bude greh; dabome da to znaš.
’Blagoslovi, oče, jer sam sagrešio, mišlju i rečju, onim što sam učinio i
nisam učinio...’ Kako da ikada više to kažem na ispovedi sad kad je on
mrtav? Sramiću se dok sam živa.“

Obgrlih je jednom rukom i načas je stegoh za rame. Bila je jastučasta,
ulivala je mir.

„Slušaj me, draga. Jamčim ti glavom da nećeš u pakao zbog trunčice
sestrinske ljubomore. Po pravdi bi trebalo da je u najmanju ruku obrnuto:



dobićeš od Boga dodatne poene što si se toliko trudila da to prevaziđeš. U
redu?“

„Verujem da si u pravu“, reče Karmel mehanički - radile su u njoj
godine podilaženja Trevoru - ali nije zvučala ubeđeno. Načas mi se javi
utisak da sam je na neki neodređen način razočarao. A onda se ona naglo
ispravi i sasvim zaboravi na mene. „Blagi Iiisuse, je li ono u Luizinoj ruci
pivo? Luiza! Dolazi ovamo!“

Luiza razrogači oči i brzinom munje nestade među svetom. Karmel se
dade u juriš za njom.

Ponovo se naslonih na zid u svome uglu i ostadoh po strani. U sobi je
opet vladalo komešanje. Stari šmeker Tomi Marfi upravo je pevao prve
stihove pesme „Ja pamtirn Dablin stari“, glasom koji je nekad bio sladak
poput dima treseta i meda. Starost mu je otrla tu mekoću, ali i dalje je
umeo da zaustavi tuđ razgovor u pola rečenice. Žene su digle čaše i stale da
se njišu rame uz rame, deca su se pripila uz noge svojih roditelja i nabila
palce u usta, slušajući; čak i Kevinovi ortaci su svoju razmenu anegdota
sveli na tih žamor. Šmeker Tomi je žmurio, zabačene glave. „Na pesmi i
priči sazdan, junačke slave grad, povesti iz davnina, bio je Dablin tad..."
Naslonjena na prozorski okvir, uneta u slušanje, Nora mi maltene zaustavi
srce: toliko je ličila na Rouzinu sen, onako mračna, tužnooka i nepomična,
predaleko da je dotaknem.

Brzo odvojih oči od nje i upravo tad opazih gospođu Kalen, Mendinu
mamu, preko puta mene, kod oltara posvećenog Isusu i Kevinu, zadubljenu
u razgovor s Veronikom Kroti, koja je i dalje izgledala kao da je muči kašalj
trista šezdeset pet dana u godini. Gospođa Kalen i ja smo se lepo slagali u
doba kad sam bio momak; volela je smeh, a ja sam uvek umeo da je
zasmejem. Ovoga puta, međutim, kad sam joj ulovio pogled i osmehnuo joj
se, poskočila je kao da ju je zmija ujela, ščepala Veroniku iznad lakta i
stala da joj šapuće nešto na uvo udvostručenom brzinom, dobacujući u
mom pravcu kradomične poglede. U porodici Kalen nikad nisu bili nadareni
za istančanost. Otprilike tad sam i počeo da se pitam zašto me Džeki nije
privela i njima, da im se javim, kad sam došao ovamo.

Potražio sam pogledom Deza Nolana, Džulinog brata, koji mi je takođe
bio drugar i kog smo takođe uspeli nekako da preskočimo u Džekinoj
kružnoj turi. Izraz na Dezovom licu kad me je ugledao bio bi para vredan da



sam bio raspoložen za smeh. Promrmljao je nešto nepovezano, pokazao mi
svoju konzervu, koja uopšte nije delovala kao da je prazna, pa zbrisao u
kuhinju.

Džeki sam našao sateranu u jedan ugao, gde ju je davio naš čika Berti.
Namestio sam bolno lice, kao da ću se svakog trena duševno slomiti,
iščupao je iz njegovog znojavog stiska, poveo je u spavaću sobu i zatvorio
vrata za sobom. Soba je sad bila boje breskve, a svaka raspoloživa
površina krcata porcelanskim ukrasima, što je potvrđivalo izvestan manjak
predostrožnosti s kevine strane. Osećao se miris sirupa protiv kašlja i još
nečeg, medicinskog i jačeg.

Džeki se sruči na krevet.
„Bože“, izusti hladeći se rukom i othuknuvši. „Do neba ti hvala. Iiisuse,

znam da nije lepo ogovarati, ali da li se on ikad okupao otkako mu je
babica presekla pupčanu vrpcu?“

„Džeki“, rekoh. „Šta se to dešava?“
„Kako to misliš, ovaj?“
„Polovina ljudi koji su ovde neće ni reč da mi kaže, neće ni u oči da me

pogleda, ali štošta ima da prokomentariše kad misli da ja ne gledam. U
čemu je stvar?“

Džeki je uspela da izgleda istovremeno i nevino i prevrtljivo, kao dete
koje se do guše uvalilo u poricanje i čokoladu.

„Dugo te nije bilo, dabome. Dvadeset godina nisu te videli. Samo im je
malo neobično.“

„Malo sutra. Je li to zato što sam sad u policiji?“
„O, ne. Možda malčice, ovaj, ali... A da jednostavno ne obraćaš pažnju,

Fransise? Ne čini ti se možda da si samo paranoičan?“
„Moram da znam šta se dešava, Džeki“, kazah. „Ozbiljan sam. Nemoj

sa ovim da me zajebavaš.“
„Iiisuse, olabavi malo; nisam ti ja osumnjičeni, jebô te.“ Zamahala je

konzervom s jabukovcem. „Da li znaš ima li još ovoga da je ostalo, je li?“
Utrapih joj svoj „ginis“ - takoreći nisam bio ni gucnuo.
„Dakle“, rekoh.
Džeki uzdahnu, obrćući konzervu obema rukama. A onda reče:
„Pa znaš ti Plejs, valjda. Svaka prilika za skandal...“
„A pripravni su kao lešinari. Kako to da sam upao u njihov današnji



hepi mil?“
Nespokojno je slegla ramenima.
„Rouzi je ubijena noć po tvome odlasku. Kevin je poginuo dve noći po

tvom povratku. A Dejlijeve si ubeđivao da ne zovu policiju. Neki ljudi...“
Nije dorekla. Kazah:
„Reci mi da me zezaš, Džeki. Reci mi da se u Plejsu ne priča da sam ja

ubio Rouzi i Kevina.“
„Ne pričaju svi u Plejsu. Samo neki. Ja sumnjam - Fransise, slušaj me -

ja sumnjam da takvi ni sami sebi ne veruju. Kažu to zato što je tako priča
sočnija - a što te toliko dugo nije bilo, a što si policajac, u tom stilu. Ne
obraćaj pažnju. Oni samo traže dopunsku dramu, eto tako.“

Shvatih da mi je Džekina prazna konzerva još u ruci i da sam je zgužvao
u bezobličnu grudvu. Očekivao sam to od Razbijača, od ostalih lepotana iz
Ubistava, možda čak i od ponekog iz Tajnog. No nisam to očekivao od
rođene ulice.

Džeki je sa strepnjom piljila u mene.
„Razumeš šta hoću da kažem? A svako ko je mogao povrediti Rouzi

isto je iz ovog kraja. Ljudi ne žele da razmišljaju...“
Rekoh:
„Ja sam iz ovog kraja“
Zavlada muk. Džeki pruži ruku, oprezno, i pokuša da me dotakne po

mišici; ja se izmakoh. Soba je postala nekako sumračna i preteća, preguste
senke plele su se po uglovima. Izvan nje, u dnevnoj, ljudi su se pridruživali,
neujednačeno, Šmekeru Tomiju. „S vremenom postah gorak, piće mi muti
um, a Dablin stalno se menja; od starog više ni trun...“

Upitah:
„Ljudi me optužuju za to, pred tobom, i ti ih puštaš u ovu kuću?“
„Nemoj da si gluplji nego što moraš“, prasnu Džeki. „Meni niko ni reč

nije rekao, šta misliš, da bi imali hrabrosti? Dala bih im ja baš! To su samo
nagoveštaji. Gospođa Nolan je rekla Karmel da si uvek bio prvi spreman za
akciju, Sali Flern je rekla mami da si uvek bio prgav i da pamti kad si
Zipiju razbio nos u...“

„Zato što je muštrao Kevina. Eto zašto sam razbio Zipiju nos, pobogu.
Kad smo imali nekih deset godina.“

„Znam. Ne zarezuj ih, Fransise. Ne pružaj im to zadovoljstvo. To su



obični kreteni. Pomislio bi neko da su i ovako dobili dovoljno pozorišta na
poslužavniku, ali uvek ima prostora za još malo. U Plejsu svakako.“

„Aha“, rekoh. „U Plejsu.“ Napolju je pevanje jačalo, postajalo sve
glasnije kako su se ljudi pridruživali, a neko je čak pevao prateći glas: „I
ringe-ringe-raja dokle se gasi dan, ja pamtim Dablin stari kakav mi beše
znan."

Naslonio sam se uza zid i prešao rukama preko lica. Džeki me je
posmatrala ispod oka i pila moj „ginis“.

„Jesi li upitala uopšte Kevina o čemu je hteo da priča sa mnom?“
Njoj se lice snuždi.
„O, Fransise, izvini - pitala bih, ali ti si rekao...“
„Znam šta sam rekao.“
„Nije uspeo da te dobije na kraju?“
„Ne“, rekoh. „Nije.“
Još jedan kratak muk. Džeki će na to ponovo:
„Zaista izvini, Fransise.“
„Nisi ti kriva.“
„Pitaće ljudi gde smo.“
„Znam. Daj mi još minut i idemo tamo.“
Džeki mi pruži konzervu.
„Jebeš to“, rekoh. „Treba mi nešto ozbiljnije.“ Pod prozorom je bila

jedna rasklimatana podna daska gde smo Šej i ja nekada krili pljuge od
Kevina, i dabome da ju je i ćale otkrio. Izvukoh ispod nje dopola punu malu
flašu s votkom, nakrenuh gutljaj pa ponudih i Džeki.

„Iiisuse“, izusti ona. Štaviše je delovala isprepadano. „Ali opet, što da
ne.“ Uze flašicu od mene, damski otpi malo, pa potapka prstom karmin.

„Tačno tako“, rekoh. Povukoh još jedan dobar gutljaj pa zavukoh
flašicu opet u njeno malecno skrovište. „Idemo sad da se suočimo s ruljom
spremnom na linč.“

I upravo tad su se promenili zvuci što su dopirali spolja. Pevanje naglo
utihnu; časak potom, zamre i žamor razgovora.

Neki muškarac prasnu, tiho i ljutito, stolica začangrlja o zid, a onda se
keva oglasi vriskom, na pola puta između drekavca i automobilskog alarma.

Tata i Met Dejli stajali su spremni da se podohvataju za guše, unoseći
se jedan drugom u lice, nasred dnevne sobe. Kevin ružičastomodri kostim



bio je poprskan nekom tečnošću, duž čitavog gornjeg dela, i mlela je i dalje
(„Znala sam, stoko, znala sam, nisi mogao samo jedno veče, eto za koliko
sam te molila...“). Svi ostali bili su se povukli kako se ne bi zatekli na
poprištu drame. Pogled mi se susreo sa Šejovim očima na drugom kraju
sobe, naglo kao kad se spoje magneti, i obojica stadosmo da se probijamo
između radoznalih posmatrača. Met Dejli reče:

„Sedi.“
„Ćale“, kazah ja dotakavši ćaleta po ramenu.
Nije ni primetio da sam tu. Obratio se Metu Dejliju:
„Nećeš ti meni naređivati u rođenoj kući.“
Oglasi se Šej, s druge strane:
„Ćale!“
„Sedi“, ponovi Met Dejli. „Napravićeš scenu.“
Ćale polete na njega. Ona stvarno korisna umeća nikad se ne

zaboravljaju: našao sam se na njemu istovremeno kad i Šej, ruke su mi i
dalje znale kako ga treba stegnuti, leđa su mi bila napeta i spremna za
trenutak kad bude prestao da se otima i kad mu kolena klecnu. Bio sam
crven kao rak, od strašnog stida.

„Vodite ga odavde“, frknu keva. Oko nje se bilo okupilo jato
raskokodakanih žena, neka joj je brisala kostim papirnom maramicom, ali
ona je bila previše besna da to primeti. „Hajde više, napolje, idi u slivnik
gde ti je i mesto, nije trebalo nikad ni da te vadim iz njega - na bdenju
rođenog sina, skote, zar nemaš poštovanja...“

„Kurvo!“, zaurla ćale preko ramena dok smo ga mi uredno izvodili na
vrata. „Kučkin izrode!“

„Idemo na zadnja“, odsečno kaza Šej. „Nek Dejlijevi izađu na prednja.“
„Jebem ti Meta Dejlija“, reče ćale dok smo silazili niz stepenice, „i

jebem ti Tesi Dejli. I jebem vas obojicu. Kevin je od vas trojice jedini nešto
valjao.“

Šej se nasmeja grubo, šturo. Izgledao je opasno iznureno.
„Tu si verovatno u pravu.“
„Najbolji od svih“, reče ćale. „Moj plavooki dečak.“ I zaplaka se.
„Hteo si da znaš kako mu je?“, upita me Šej. Oči su mu, kad su presrele

moj pogled iza ćaletovog potiljka, izgledale kao plamenovi Bunzenovih
gorionika. „Eto ti prilike da saznaš. Uživaj.“ Na to spretno potkači i otvori



zadnja vrata jednom nogom, izbaci ćaleta kroz njih, pa se zaputi opet gore.
Ćale je ostao tamo gde smo ga spustili, obilato jecajući i dobacujući

pokoju opasku na račun okrutnog života, i beskrajno se sladeći svime. Ja se
navalih na zid i pripalih. U mutnom narandžastom sjaju koji nije dopirao ni
iz jednog posebnog izvora, kuštravi vrt je izgledao kao iz nekog filma Tima
Bertona. Šupa gde se nekad nalazio klozet još je bila tu, samo što joj je sad
nedostajalo nekoliko dasaka i što se naginjala pod neprirodnim uglom. Iza
mene se ču kako su se zalupila vrata hodnika: Dejlijevi odlaze kući.

Posle nekog vremena, ćaletu je ili opala pažnja, ili mu se smrzla guzica.
Smanjio je doživljaj, obrisao nos rukavom, i namestio se udobnije na
stepeniku, trzajući se.

„Daj cigaru.“
„Lepo zamoli.“
„Ja sam ti otac, i ja ti kažem da daš cigaru.“
„Ma šta i ja palamudim“, rekoh pružajući mu jednu. „Za dobar cilj uvek

ću dati. U to spada i tvoj rak pluća.“
„Uvek si bio nadobudni mali kurton“, reče ćale uzimajući cigaru.

„Trebalo je da ti gurnem majku niz stepenice čim mi je rekla da je
zaglavila.“

„A verovatno si je i gurnuo.“
„Malo sutra. Nikad nikoga od vas nisam ni pipnuo ako nije zaslužio.“
Suviše se tresao da bi mogao da pripali. Sedoh do njega na stepenice,

preuzeh upaljač i zapalih mu cigaretu. Bazdeo je na ustajao nikotin i
prokisao „ginis", uz pikantnu malu notu džina. Svi nervi moje kičme još su
bili u samrtnom strahu od njega. Tok razgovora što se čuo gore, s prozora
nad nama, počinjao je opet da se uspostavlja, nespretno, sa zastojima.

Upitah:
„Šta ti je s leđima?“
Ćale izduva puna pluća dima.
„Ne tiče te se.“
„Samo vodim uljudan razgovor.“
„Nisi ti nikad vodio uljudne razgovore. Nisam glup. Ne ponašaj se tako

prema meni.“
„Nikad nisam ni mislio da si glup“, rekoh, i to krajnje ozbiljno. Da je

malo više vremena posvetio obrazovanju, a malo manje navlačenju na



alkohol, moj otac se mogao takmičiti u znanju. Kad sam imao dvanaestak
godina, u školi smo radili Drugi svetski rat. Nastavnik je bio pokvaren,
skučen seljačić koji je smatrao da su deca iz gradskih četvrti suviše glupa
da razumeju nešto tako složeno, pa se nije ni trudio da pokuša. Upravo je
ćale, slučajno se te nedelje zadesivši trezan, seo sa mnom pa crtao olovkom
dijagrame po kuhinjskom stolnjaku, i ređao Kevinove olovne vojnike da
predstavljaju armije, i kroz čitav rat me proveo, tako jasno i tako živopisno
da i sad pamtim svaku pojedinost, kao da sam je gledao na filmu. Među
ćaletovim tragedijama uvek je bila i ta što je bio dovoljno bistar da tačno
shvati koliko je kompletno usrao sebi život. Njemu samom bilo bi mnogo
lakše da je bio tup kao budak.

„Šta tebe briga za moja leđa?“
„Samo sam radoznao. A ako će mi neko već doći da mi traži deo uplate

za starački dom, bilo bi mi drago da to znam unapred.“
„Ništa ti nisam tražio. Niti ću u nekakav starački dom. Pre bih pucao

sebi u glavu.“
„To je dobro po tebe. Nemoj suviše da odugovlačiš.“
„E pa, neću vam pružiti to zadovoljstvo.“
Povukao je iz sve snage još jedan dim cigarete, pa posmatrao pramičke

dima kako mu se kovitlaju iz usta. Upitah:
„A oko čega je bilo sve ono, maločas gore?“
„Oko svega i svačega. Muška posla.“
„Što u prevodu znači...? Met Dejli ti je krao stoku?“
„Nije trebalo da mi dolazi u kuću. Ponajmanje večeras.“ Vetar se šunjao

vrtovima, gurkao zidove šupe. U jednom magnovenju ugledah pred sobom
Kevina, onakvog kakav je bio koliko sinoć, kako leži modar, beo i izubijan
u mraku, na četiri dvorišta od nas. Umesto da se razljutim, samo sam se
osetio težak kao olovo; kao da ću tu morati da presedim čitavu noć jer
nema nade da ću ikada biti u stanju da se dignem sa tog stepenika.

Posle nekog vremena ćale reče:
„’Se sećaš one oluje? Ti si imao, šta znam, pet, šest godina. Izneo sam

tebe i tvog brata. Mama je dobila živčani napad.“
„ Aha, sećam se“, odgovorih. Bilo je to jedne od onih teških letnjih

večeri, kad je kao u ekspres loncu i ne može da se diše, pa iz čista mira
izbijaju gadne svađe. Kad se razlegao prvi tresak groma, ćale je od



olakšanja ispustio ogroman rik smeha. Poduhvatio je Šeja jednom rukom,
mene drugom, i zatutnjao niz stepenice, dok je keva jarosno skamukala za
nama. Držao nas je u visini da vidimo munju kako treperi nad dimnjacima i
govorio nam da se ne bojimo groma, jer to samo munja zagreva vazduh
naglo kao eksplozija, i da se ne bojimo keve, koja se naginjala kroz prozor i
sa svakom sekundom bila sve kreštavija. Kad je konačno po nama
pljusnula zavesa kiše, on je zabacio lice ka ljubičastosivom nebu pa nas
vrteo i vrteo na praznoj ulici, Šej i ja smo ciktali od smeha kao divlja
zverad, ogromne tople kapi kiše dobovale su nam po licu, a elektricitet nam
pucketao u kosi, dok su gromovi potresali tle i brundali kroz ćaletove kosti
pa u naše.

„Bila je to lepa oluja“, reče ćale. „Lepa noć.“
Kazah:
„Pamtim joj miris. Ukus.“
„ Aha.“ Povukao je poslednji, minijaturni dim i bacio opušak u baru.

„Reći ću ti šta sam poželeo da uradim, te noći. Želeo sam samo da pokupim
vas dvojicu i odem. Gore u planine, i da tamo živim. Da negde orobim šator
i pušku, da živimo od onog što uspem da ustrelim. Bez žena da nam
zvocaju, bez ikog da nam priča kako ne valjamo, bez ikog da ponižava
čoveka-radnika. Vi ste bili dobri momci, ti i Kevin; dobri i jaki momci, za
sve sposobni. Mislim da bi nam sjajno bilo.“

Rekoh:
„Te noći smo bili ja i Šej.“
„Ti i Kevin.“
„Ne. Još sam bio dovoljno mali da me podigneš jednom rukom. To

znači da je Kevin bio beba. Ako se uopšte i bio rodio.“
Ćale je neko vreme razmišljao o tome. „Ma jebi se, u svakom slučaju“,

reče mi. „Znaš li šta je to bilo? To mi je bila jedna od najlepših uspomena
na pokojnog sina. A ti moraš da budeš mali govnar i da mi je oduzmeš?“

„Razlog što nemaš pravih uspomena na Kevina“, rekoh, „jeste to što ti je
mozak, u vreme kad se on rodio, već manje-više bio pretvoren u krompir-
pire. Ako si raspoložen da objasniš kako sam i za to ja kriv, evo, pažljivo
slušam.“

Duboko je udahnuo, pripremajući se da me udari svojim najboljim
udarcem, ali to mu je izazvalo napad kašlja koji ga umalo ne preturi sa



stražnjih stepenica. Odjednom mi je bilo muka i od njega i od sebe. Deset
minuta sam bio proveo ciljajući ugao pod kojim ću ga tresnuti u lice; toliko
mi je vremena trebalo da shvatim da pred sobom nemam nekog ko mi je
ravan. I pomislih da mi preostaje još oko tri minuta koja mogu da provedem
u blizini te kuće a da ne siđem s uma.

„Evo ti“, rekoh i pružih mu još jednu cigaretu. Ćale i dalje nije mogao
da progovori, ali prihvatio ju je drhtavom rukom. „Uživaj“, kazah, i ostavih
ga s njome.

Gore je Šmeker Tomi opet bio poveo pesmu. Noć je stizala do faze kad
ljudi s „ginisa“ prelaze na žestoka pića i ratuju sa Englezima.

„Ni frule piskom, ni bubnja vriskom ne hteše glasa dati, al’ zvono jekom
nad Lifirekom kroz rosnu maglu ih prati...“

Šej beše nestao, s njime i Linda Dvajer. Karmel se naslanjala na bočnu
stranu kauča, pevušeći sa ostalima, jednom rukom grleći napola usnulu
Donu, a drugu položivši kevi na rame. Tiho joj rekoh, na uvo:

„Ćale je iza kuće. Neko bi trebalo da ga obiđe, u nekom trenutku. Ja
moram da bežim.“ Karmel naglo obrte glavu, prepadnuta, ali ja pritisnuh
prst na usne i klimnuh glavom kevi. „Pssst. Uskoro ćemo se videti.
Obećavam.“

Otišao sam pre nego što je neko stigao da smisli bilo šta što bi mi
rekao. Ulica je bila mračna, gorelo je samo jedno svetlo kod Dejlijevih i
jedno kod kosatih studenata; sve ostalo je spavalo ili bilo kod nas. Glas
Šmekera Tomija orio se kroz naš jarko osvetljeni prozor dnevne sobe,
poluprigušen i bez godina onako kroz staklo:

„ A kad kroz dolju prođoh na konju, tuga mi srce stište, zbog vojske
moje, junaka koje videti neću više...“ Pratio me je sve do kraja Plejsa. Čak
i kad sam skrenuo u Smits roud, činilo mi se da ga još čujem, kroz brujanje
kola u prelazu, kako peva iz duše.



13.
Ušao sam u kola i krenuo u Dolki. Bilo je kasno, pa je u ulici vladao

mrak i sablastan muk, svi su bili uredno ušuškani u svoje skupe posteljine.
Parkirao sam se pod jednim ukrasnim drvetom i posedeo tamo neko vreme,
gledajući u prozor Holine sobe i razmišljajući o noćima kad sam dolazio u
tu kuću s posla, kasno uveče, parkirao se na prilaznoj stazi kao da mi je tu
mesto, i bešumno okretao ključ u bravi. Olivija mi je obično ostavljala
nešto na šanku za doručak: maštovite poruke i ceduljice, svaki crtež koji je
Holi tog dana nacrtala. Pojeo bih sendviče sedeći za tim šankom, razgledao
crteže pod svetlom što ulazi kroz kuhinjski prozor i slušao zvuke kuće pod
debelim ćilimom tišine: zujanje frižidera, vetar pod strehom, tihe talase
disanja moje dve cure. A onda bih napisao Holi poruku, kao pripomoć da
nauči da čita („ZDRAVO, HOLI, TIGAR TI JE VEOMA DOBAR! HOĆEŠ
LI DA MI NACRTAŠ DANAS MEDVEDA? MNOGO TE VOLIM,
TATA“), i poljubio je za laku noć dok odlazim u postelju. Holi spava
razbaškarena poleđuške, zauzimajući maksimum prostora. U to doba makar,
Liv je spavala sklupčana, ostavljajući moje mesto spremno za mene. Kad
legnem u krevet, promrmljala bi nešto i privila se uz mene, naslepo mi
tražeći ruku da je obavije oko sebe.

Počeo sam tako što sam pozvao Oliviju na mobilni, da ne probudim
Holi. Pošto ga je triput pustila da zvoni sve dok se ne uključi govorna
pošta, prešao sam na fiksni.

Olivija zgrabi slušalicu posle prvog zvona.
„ Šta je, Frenk!“ Rekoh: „Brat mi je umro.“
Muk.
„Moj brat Kevin. Našli su ga jutros mrtvog.“
Časak-dva zatim, njena noćna lampa se upali.
„O, bože, Frenk. Šta, pobogu...? Kako je...?“
„Ispred kuće sam“, rekoh. „Da li bi mogla da me pustiš unutra?“



Opet muk.
„Nisam znao kuda bih drugde, Liv.“
Disanje, ne baš sasvim uzdah.
„Sačekaj trenutak.“ Spustila je slušalicu. Njena senka se pokrenu iza

zavesa spavaće sobe, ruke su se uvlačile u rukave, šake letele kroz vazduh.
Na vrata je izašla u iznošenoj beloj kućnoj haljini preko plave žersejske

spavaćice koja je virila ispod, što je po svoj prilici značilo da je nisam
izvukao iz Dermovog vrelog ljubavnog zagrljaja. Prinela je prst usnama i
uspela da me uvuče u kuhinju bez dodirivanja.

„Šta se to dogodilo?“
„Ima jedna napuštena kuća, na kraju naše ulice. Ista ona u kojoj smo

našli Rouzi.“ Olivija je privlačila stolicu i već skrštala ruke na šanku,
spremna da sluša, ali ja nisam mogao sesti. Neprekidno sam i brzo šetkao,
tamo-amo po kuhinji; nisam umeo da prestanem. „Kevina su jutros našli
tamo, u stražnjem vrtu. Ispao je kroz prozor na gornjem spratu. Slomio je
vrat.“ Videh kako se Oliviji grlo miče kad je progutala knedlu. Četiri
godine su bile protekle otkako sam je video s puštenom kosom - pušta je
samo pred spavanje - i to je mome stisku stvarnosti uputilo još jedan brz,
bolan udarac po prstima. „Trideset sedam godina, Liv. Imao je po pet cura
na svaki prst jer nije još bio spreman da se skrasi. Želeo je da vidi Veliki
koralni greben.“

„Blagi bože, Frenk. Je li to bilo... kako...?“
„Pao je, skočio je, neko ga je gurnuo, biraj. Kao prvo i osnovno, ne

znam šta je kog đavola uopšte tražio u toj kući, da i ne pominjem to kako je
ispao. Ne znam šta da radim, Liv. Ne znam šta da radim.“

„Da li uopšte treba nešto da radiš? Zar nije pokrenuta istraga?“
Nasmejah se.
„O, jeste. Uvek je pokrenu. Preuzela ju je Jedinica za ubistva - ne

kažem da ima nečeg što potvrđuje da je posredi ubistvo, ali zbog veze sa
Rouzi: ista lokacija, isti vremenski okvir. To je sad čedo Razbijača
Kenedija.“

Olivijino lice se još za trun smrče. Ona poznaje Razbijača i nimalo ga
ne obožava, ili pak nimalo ne obožava mene kad sam u njegovoj blizini.
Uljudno upita:

„Pa je li ti drago?“



„Ne. Ne znam. Isprva sam mislio: aha, lepo, mogli smo i mnogo gore
proći. Znam da je Razbijač napast prvog reda, Liv, ali on ne odustaje, a
nama je to ovde potrebno. Čitav taj slučaj sa Rouzi bio je bajat kao žvaka;
od deset momaka iz Ubistava, devet bi ga takvom brzinom zakopalo u
podrum da bi ti se zavrtelo u glavi, kako bi mogli da pređu na neki slučaj
gde imaju makar malo nade. Razbi nije nameravao da tako uradi. Smatrao
sam da je to dobro.“

„Ali sad...?“
„Sad... Taj tip je prokleti pitbul, Liv. Ni izbliza nije bistar koliko umišlja

da jeste, a kad se jednom nečeg dohvati, više ne pušta, sve i ako se sa skroz
pogrešne strane postavio. A sad...“ Prestao sam da šetam. Naslonio sam se
na sudoperu i prešao rukama preko lica, pa duboko udahnuo, razjapljenih
usta, kroz prste. Sevale su ekološki podobne sijalice, bojeći kuhinju oštrom
belom bojom, brundave i opasne. „Kazaće kako je Rouzi ubio Kevin, Liv.
Video sam Razbijaču lice. Nije to rekao, ali tako razmišlja. Oni će reći da
je Rouzi ubio Kevin, i da se ubio kad je pomislio da se bližimo
pronalaženju ubice.“

Olivija prinese jagodice prstiju ustima.
„Bože moj! Zašto? Da li oni... Zbog čega misle... Zašto?“
„Rouzi je ostavila poruku - polovinu poruke. Druga polovina pronađena

je kod mrtvog Kevina. Tu ju je mogao ostaviti taj koji ga je gurnuo kroz
prozor, ali Razbijač ne misli tako. On misli da ima očigledno objašnjenje i
lepo, uredno dvostruko rešenje, slučaj zatvoren, nema potrebe za
isleđivanjima, poternicama, suđenjima, ni za kakvim finim i suvišnim
kerefekama. Zašto da komplikujemo život?“ Odgurnuh se od sudopere i
opet krenuh da šetkam. „On je u Ubistvima. Ubistva su rulja prokletih
kretena. Oni vide samo ono što im stoji pravo ispred nosa; traži im da
pogledaju samo centimetar dalje od te linije, samo jednom u prokletom
životu, i neće znati kud teraju. Pola dana u Tajnom, i svi bi bili mrtvi.“

Olivija zagladi dug uvojak pepeljastoplave kose, gledajući ga kako se
opet kovrdža. Tad reče:

„Pretpostavljam da je u većini slučajeva neposredno objašnjenje i ono
pravo.“

„Aha. Tačno. Super. Siguran sam da jeste. Ali ovoga puta, Liv, ovoga
puta je potpuno pogrešno. Ovoga puta je neposredno objašnjenje prokleta



lakrdija.“
Načas je Olivija ćutala kao zalivena, i ja se zapitah nije li provalila ko

je sigurno morao biti najneposrednije objašnjenje sve dok Kev nije izveo
svoj labudov skok. A onda vrlo pažljivo kaza:

„Mnogo je vremena prošlo otkako si poslednji put video Kevina. Da li
smeš biti apsolutno siguran...?“

„Da. Da. Da. U tome sam izričit. Poslednjih nekoliko dana proveo sam
s njim. Bio je isti onaj kao i kad smo bili deca. S lepšom frizurom, ponekim
centimetrom uvis i u širinu, ali isti momak. Tu se čovek ne može prevariti.
Znam sve ono važno što se o njemu moglo znati, i on nije bio ubica, niti je
počinio suicid.“

„Jesi li pokušao to da kažeš Razbijaču?“
„Razume se da jesam. Mogao sam mirne duše pričati i zidu. Nije to bilo

ono što je želeo da čuje, pa zato nije ni čuo.“
„A kad bi porazgovarao s njegovim nadređenim? Da li bi saslušao on?“
„Ne. Isuse, ne. To je nešto najgore što bih mogao da uradim. Razbijač

me je već upozorio da mu se sklonim iz delokruga, i držaće me na oku kako
bi bio siguran da ću ostati na rastojanju. Ako pokušam da ga preskočim i
umešam se na višoj instanci, a naročito na neki način koji bi uzdrmao
njegovu dragocenu stopu rešenih slučajeva, samo će se još jače ukopati.
Dakle, šta da radim, Liv? Šta? Šta da radim?“

Olivija me je posmatrala zamišljenim sivim očima, punim skrivenih
zakutaka. Nežno reče:

„Možda je trenutno najpametnije da u to ne diraš, Frenk. Samo neko
kraće vreme. Šta god oni rekli, Kevinu više ne mogu nauditi. A čim se
slegne prašina...“

„Ne. Šanse nema. Neću stajati i gledati ih kako ga pretvaraju u žrtvenog
jarca samo zato što je mrtav. Možda on nije u stanju da se odbrani od njih,
ali zato i te kako dobro mogu to ja umesto njega.“

Tanak glasić reče:
„Tata?“
Oboje poskočismo do plafona. Na vratima je bila Holi, u ogromnoj

pižami sa slikom junakinje serije Hana Montana, s jednom rukom na kvaci,
a nožnim prstićima zgrčenim na hladnim pločicama. Olivija brzo reče:

„Idi lezi, zlato. Mama i tata samo pričaju.“



„Rekli ste da je neko umro. Ko je umro?“
O, Isuse.
„Sve je u redu, zlato“, rekoh. „Samo neko kog sam poznavao.“
Olivija joj priđe.
„Sad je pola noći. Idi da spavaš. Pričaćemo ujutru o svemu.“
Pokuša na to da okrene Holi i usmeri je natrag prema stepenicama, ali

Holi se čvršće uhvati za kvaku i ukopa se u mestu.
„Ne! Tata, ko je umro?“
„U krevet. Smesta. Sutra možemo...“
„Ne! Hoću da znam!“
Kad-tad moraću da joj objasnim. Hvala bogu pa je već znala šta je smrt:

zlatna ribica, hrčak, Sarin deda. Neću još i taj razgovor morati s njom da
obavim, povrh svega ostalog.

„Tetka Džeki i ja imamo brata“ rekoh - nisam hteo da joj serviram više
od jednog po jednog nepoznatog rođaka. „Imali smo. Jutros je umro.“

Holi se zagleda u mene.
„Tvoj brat?“ reče, s visokim sitnim drhtajem u glasu. „Moj stric?“
„Da, mila. Tvoj stric.“
„Koji?“
„Nijedan od onih koje poznaješ. Ti misliš na maminu braću.9 Ovo je bio

tvoj stric Kevin. Nisi ga upoznala, ali mislim da biste se vas dvoje dopali
jedno drugom.“

Načas su njene plamteće oči postale ogromne; a onda je zgrčila lice,
zabacila glavu i ispustila divljačan krik pun najčistijeg bola.

„Nee! Ne, mama, ne, mama, ne...“
Njen vrisak se pretopio u snažne jecaje koji rastržu utrobu, zagnjurila je

lice Oliviji u stomak. Olivija kleče na pod i obujmi Holi rukama, umirujući
je mrmljanjem bez reči.

„Zašto plače?“, upitah.
Bio sam iskreno pometen. Nakon poslednjih nekoliko dana, mozak mi

se bio usporio lcao puž. Tek kad sam video Olivijin brzi pogled,
kradomičan i pun krivice, shvatio sam da se tu nešto zbiva.

„Liv“, rekoh. „Zašto plače?“
„Pusti sad. Pssst, dušo, pssst, sve je u redu...“
„ Neee! Nije u redu!“



Dete je bilo u pravu.
„Tačno. Zašto kog vraga ona plače?" Holi odvoji suzno lice od

Olivijinog ramena. „Čika Kevin!" ciknu. „On mi je pokazao Super Marija i
hteo je da vodi mene i tetka Džeki u pozorište pantomime!"

Pokušala je da još nešto kaže, ali zaguši je nov cunami plača. Svom
težinom sedoh na šank-stolicu. Olivija se trudila da me ne gleda u oči,
ljuljajući Holi i milujući je po glavi. I meni se učini da mi u tom trenutku ne
bi škodilo da imam nekog da me isto tako uteši, po mogućstvu nekog s
veoma velikim nedrima i ogromnim oblakom kose koja bi me zaklonila.

Najzad se Holi izmorila i prešla u fazu iskidanih udisaja, pa je Liv
nežno povede gore da legne. Već su joj padali kapci. Dok su one bile na
spratu, ja u vinskoj polici nađoh lepu bocu kjantija - Olivija ne drži zalihe
piva otkako sam ja otišao - i otvorih je. Zatim sedoh na šank-stolicu,
žmureći, s glavom prislonjenom uz kuhinjski zid i slušajući Oliviju kako
nada mnom proizvodi umirujuće šumove, pa pokušah da dokučim da li sam
nekad dotad bio tako besan.

„Dakle“, prijatno izgovorih kad je Olivija opet sišla. U međuvremenu je
bila iskoristila priliku da nabaci oklop slatke mamice - neizlizane farmerke,
kašmirski džemper boje karamele, nadobudan izraz lica. „Mislim da mi
duguješ objašnjenje, a ti?“ Okrznula je pogledom moju čašu, obrve joj
delikatno odskočiše. „A očigledno i piće.“

„A, ne, ne. Nekoliko pića. Tek sam počeo.“
„Nadam se da ne misliš da možeš ovde prespavati ako se napiješ

previše da bi vozio.“
„Liv“, rekoh, „u normalnim okolnostima bih jedva dočekao da se s

tobom rvem u bilo kojoj digresiji koju odabereš, ali noćas, mislim da treba
da te upozorim, namera mi je da se vrlo čvrsto držim glavne teme. Odakle,
u pizdu lepu materinu, Holi poznaje Kevina?“

Olivija uze da vezuje kosu, umotavajući gumicu žustrim, spretnim
pokretima. Očigledno je bila rešila da glumi hladnokrvnost, smirenost i
pribranost. „Ja sam odlučila da Džeki sme da ih upozna.“

„O, budi sigurna da ću popričati sa Džeki. Meni je jasno zašto si ti
mogla biti toliko naivna da pomisliš kako je to slatka zamisao, ali Džeki
nema opravdanja. Samo Kevina, od čitave proklete Porodice Adams? Reci
mi da je samo Kevina upoznala, Liv. Kad te molim.“



Olivija prekrsti ruke i zalepi leđa za kuhinjski zid. Njen borbeni
položaj: mnogo sam ga puta gledao. „Dedu i babu, ujake i tetku, braću i
sestre od tetke.“

Šeja. Moju majku. Mog oca. Nikad u životu nisam udario žensko
čeljade. Nisam ni bio svestan da o tome razmišljam, sve dok nisain osetio
kako mi ruka snažno stiska ivicu meke tapacirane šank-stolice.

„Džeki ju je vodila na čaj poneke večeri posle škole. Upoznala je svoju
porodicu, Frenk. Nije smak sveta.“

„Ne postoji upoznavanje moje porodice, postoji samo otvaranje
neprijateljskog jaza. Kod njih se ide s plamenobacačem i u oklopu do zuba.
Koliko je tačno tih ponekih večeri Holi provela upoznajući moju porodicu?"

Brzo sleganje ramenima.
„Nisam pisala. Dvanaest, petnaest? Možda dvadeset?“
„Koliko to već dugo traje?“
Na ovo je usledilo pokajničko treptanje.
„Oko godinu dana.“
„Godinu dana teraš moju ćerku da me laže?“, rekoh.
„Kazale smo joj...“
„Godinu dana. Svakog božjeg vikenda u godini, ja pitam Holi šta je

radila te nedelje, i ona me časti punom vrećom laži.“
„Rekle smo joj da to mora biti tajna još malčice, pošto si u svađi sa

svojima. To je sve. Nameravale smo da...“
„Možeš to zvati čuvanjem tajne, možeš zvati i laganjem, možeš zvati

kako god želiš. To je nešto što mojoj porodici najbolje i ide od ruke. To je
urođeni, bogomdani dar. Moja namera je bila da Holi od svega toga držim
što dalje, u nadi da će nekako nadjačati genetska predodređenja i izrasti u
časno, zdravo, neizopačeno ljudsko biće. Da li ti to zvuči preterano,
Olivija? Da li zaista zvuči kao prevelik zahtev?“

„Frenk, opet ćeš je probuditi ako...“
„A umesto toga, ti si je tresnula pravo usred srede. I hop-hop,

iznenađenje-iznenađenje, sledeće znam samo da se Holi ponaša tačno kao
svaki drugi prokleti Maki. U laganju se snašla kao riba u vodi. I još je ti
podstičeš na svakom koraku. To je nisko, Liv. Istinski nisko. Otprilike nešto
najniže, najprljavije, najusranije što sam u životu čuo.“

Makar je imala obraza da pocrveni.



„Smerale smo da ti kažemo, Frenk. Mislile smo da ćeš, kad budeš video
kako sve to lepo funkcioniše...“

Nasmejah se toliko glasno da se Olivija trže.
„Isuse Hriste mučeniče, Liv! Ti to zoveš funkcionisanjem? Ispravi me

ako mi je nešto promaklo, ali koliko ja vidim, čitava ta prokleta bolesna
banda je vrlo, vrlo daleko od funkcionisanja.“

„Pobogu i zaboga, Frenk, nismo ni mi mogle znati da će Kevin...“
„Znala si da ne želim da im Holi makar i priđe. To je trebalo već da ti

bude više nego dosta. Šta ti je kog moga još trebalo da znaš?“
Olivija je držala glavu oborenu, isturene brade, istovetno kao Holi.

Ponovo se maših boce i susretoh sev Olivijinih očiju, ali uspela je da ništa
ne kaže, pa tako obilato napunih čašu, ostavivši na ljupkom šanku od
škriljca solidnu ufljuskotinu. „Ili si upravo zato to i uradila - jer si znala da
sam srnrtni protivnik toga? Jesi li zaista baš toliko besna na mene?
Slobodno, Liv. Progutaću. Daj da sve isteramo na čistac. Jesi li uživala što
me praviš budalom? Jesi li se makar slatko smejala? Da li si zaista bacila
Holi usred čopora pomahnitalih ludaka samo meni za inat?“

Na ovo poslednje naglo se ispravila.
„Kako se usuđuješ! Nikad ničim ne bih naudila Holi, i ti to dobro znaš.

Nikad.“
„Pa zašto onda, Liv? Zašto? Zbog čega ti se, na ovome belom svetu, to

moglo učiniti kao pametna zamisao?“
Olivija hitro udahnu kroz nos i povrati vlast nad sobom; imala je prilike

da se vežba. Hladnokrvno reče:
„I oni su joj porodica, Frenk. Neprekidno je zapitkivala. Zašto nema dve

bake kao sve njene drugarice, da li ti i Džeki imate još braće i sestara, zašto
ne može da ode i da ih vidi.

„Ma ne seri. Mislim da je mene o mojima pitala jednom u čitavom
životu.“

„Jeste, i tvoja reakcija ju je upozorila da te više nikad to ne pita. Zato je
pitala mene, Frenk. Pitala je Džeki. Htela je da zna.“

„Kome se jebe šta ona hoće? Njoj je devet godina. Ona hoće i mladunče
lava, hoće da jede samo picu i crvene 'em end em’ čokoladice. Hoćeš li joj i
to dopustiti? Mi smo joj roditelji, Liv. Očekuje se da joj dozvoljavamo ono
što je dobro za nju, a ne sve odreda gluposti koje poželi.“



„Frenk, pssst! Zašto bi, pobogu, ovo bilo rđavo za nju? O svojima si
jedno jedino uvek govorio, da ne želiš opet da uspostavljaš kontakt s njima.
Nisi mi baš rekao da su čopor ubica sa sekirama. Džeki je divna, ona je
prema Holi uvek bila krajnje dobra, i za njih ostale je rekla da su savršeno
fini ljudi...“

„A ti si joj poverovala na reč? Džeki živi u svom srećnom svetu, Liv.
Misli da je Džefriju Dameru samo trebalo da nađe finu devojku. Otkad to
ona donosi odluke o vaspitanju dece?“ Liv zausti da nešto kaže, ali ja
nastavih da je bombardujem još jače, sve dok nije odustala i zatvorila usta.
„Meni je od toga muka, Liv, fizički muka. To je bilo ono jedno gde sam
mislio da imam tvoju podršku, da ćeš stati uz mene. Uvek si smatrala da je
moja porodica ispod tebe. Zbog čega ti sada nisu ispod Holi?“

Olivija tu najzad puče.
„Kada sam ja to uopšte rekla, Frenk? Kada?"
Zurio sam u nju. Bila je pobledela od gneva, pritiskala je ruke o vrata

iza sebe, teško disala.
„Ako ti misliš da je tvoja porodica ispod tebe, ako je se stidiš, to je tvoj

problem, a ne moj. Nemoj meni da pripisuješ. Ja to nikad, nikad nisam
rekla. Nikad nisam ni pomislila. Nikad.“

Obrnula se kao vihor i širom otvorila vrata. Zatvorila su se za njom uz
škljocaj koji bi, da Holi nije spavala, sigurno bio tresak od kog bi kuća
uzdrhtala.

Sedeo sam tako neko vreme, blenuo u ta vrata kao kreten, i osećao
kako mi se moždane ćelije sudaraju kao kolca na autodromu. Onda sam
uzeo bocu s vinom, našao još jednu čašu i pošao za Olivijom.

Bila je u oranžeriji, na kanabetu od pruća, sklupčanih nogu i ruku
uvučenih duboko u rukave. Nije digla pogled, ali kad sam joj pružio čašu,
ispetljala je ruku iz bluze i prihvatila je. I njoj i sebi sam nasuo količinu
vina u kakvoj bi se sitnija životinja mogla udaviti, i seo do nje.

Još je padala kiša, strpljivo i neumorno dobujući po staklu, a kroz neki
zazor se probijala hladna promaja i širila se prostorijom kao dim - uhvatio
sam sebe kako, čak i posle tolikog vremena, stavljam sebi u naknadni
zadatak da nađem taj zazor i zapušim ga. Olivija je pila vino sitnim
gutljajima, a ja sam posmatrao njen odraz u staklu, njene zasenčene oči koje
su se usredsređivale na nešto što je samo ona mogla da vidi. Nakon nekog



vremena upitah:
„Zašto mi nikad ništa nisi rekla?“
Glava joj se ne okrete.
„O čemu?“
„O svemu. Ali za početak - zašto mi nikad nisi rekla da ti moja

porodica ne smeta.“
Ona sleže ramenima.
„Nikad nisi delovao naročito željno da o njima raspravljamo. A mislim

da nije ni bilo potrebe da se to priča. Zašto bi meni predstavljali problem
ljudi koje nikad nisam upoznala?“

„Liv“, rekoh. „Učini mi uslugu: ne pravi se glupa. Preumoran sam za to.
Mi smo ovde u zemlji Očajnih domaćica- u oranžeriji, jebô te. Umnogome
različitoj od oranžerija u kakvima sam ja rastao. Moja porodica se više
uklapa u scenario Andželinog praha. Dok vi ovde sedite po oranžerijama i
pijete kjanti, moji čuče po suterenima i lome se na kog hrta da ulože novac
od socijalnog.“

Na to su joj jedva primetno zaigrale usne.
„Frenk, ja sam znala da si iz radničke klase od onog trena kad si prvi

put progovorio. Nikad to nisi krio. Svejedno sam pristala da se
zabavljamo.“

„Aha. Ledi Četerli voli i malčice grubijanstva.“
Moj gorki ton oboje nas je iznenadio. Olivija se okrete i pogleda me; u

slabom svetlu što je dopiralo iz kuhinje lice joj je delovalo izduženo, tužno,
predivno, kao slika s misne kartice.

Kaza:
„Ti to nikad nisi mislio.“
„Nisam“, priznadoh časak-dva potom. „Možda nisam.“
„Ja sam tebe htela. Nema kud prostije.“
„I bilo je prosto dokle god je moja porodica bila van svega. Možda si

želela mene, ali sigurno nisi želela mog čika Bertija koji izaziva ljude na
takmičenja u glasnom prdežu, niti moju baba-tetku Konseptu koja će ti
objasniti kako je u autobusu sedela pored crnca, da viš samo kake su mu
usne, niti moju rođaku Natali koja je sedmogodišnju ćerku vodila na
kvarcovanje pred prvo pričešće. Jasno mi je da ja sam ne bih tvojim
susedima izazvao baš pravi infarkt, možda tek blago preskakanje srca, ali



oboje dobro znamo da bi se ostatak mog klana uklopio sa ortacima tvog
tate s golfa ili s prepodnevnim klubom tvoje mame. Instant Jutjub klasika.“

Olivija uzvrati:
„Neću se ni praviti da to nije tačno. Niti da mi nikad nije palo na

pamet.“ Neko vreme je poćutala, obrćući čašu u šakama. „Isprva jesam,
mislila da to što nisi u kontaktu s njima verovatno olakšava stvar. Ne u
smislu da su ispod mene, nego samo... da olakšava. Ali čim se rodila
Holi... Ona je promenila moje razmišljanje o svemu, Frenk, o svemu. Želela
sam da ih ima. Oni su joj rod. A to ima prvenstvo nad njihovim
kvarcovanjem.“

Zavalio sam se na kanabetu, nasuo sebi još vina, pa pokušao da
preuredim glavu kako bih načinio mesta za ovu informaciju. Nije smela da
me zapanji i zgrane, makar ne u tom stepenu. Olivija je za mene oduvek
bila neizmerna zagonetka, u svakom trenu naše veze, a naročito u trenucima
kad sam mislio da je najbolje razumem.

Kad smo se upoznali, radila je kao pravnik pri Javnom tužilaštvu. Želela
je da sudski goni dilera heroina po imenu Pipi, koji se već nalazio na spisku
i sad se našao uhvaćen prilikom akcije Jedinice za droge, dok sam ja želeo
da Pipi odskakuće dalje svojim veselim putem, jer sam se prethodnih pet
nedelja patio da mu postanem najbolji drugar i činilo mi se da još nismo
iscrpli njegove brojne zanimljive mogućnosti. Svratio sam do Olivijine
kancelarije, da je ubedim lično. Sat vremena smo se natezali, ja sam sedeo
na njenom stolu, traćio joj vreme i zasmejavao je, a onda, kad je već bilo
pokasno, pozvao sam je na večeru kako bismo mogli nastaviti svađu u
udobnijem okruženju. Pipi je dobio još koji mesec slobode, a ja zakazan
sudar.

Ona je bila nešto sasvim drugačije: otmeni kostimi, diskretne senke za
oči, besprekorni maniri, um kao britva, noge da lepše ne poželiš,
nesalomiva kičma, i oreol sve većeg uspeha koji se maltene mogao okusiti.
Brak i dečurlija su joj bili poslednja briga, dok su za mene predstavljali
jedan od temelja svake valjane veze. Samo što sam se bio ispetljao iz
prethodne -sedme ili možda osme, ne znam - koja je počela veselo a onda
zapala u mrtvilo i pakost otprilike nakon godinu dana, kad je pomanjkanje
mojih namera oboma postalo jasno. Da je pilula bila nepogrešivo pouzdana,
i Liv i ja bismo na isti način završili. Umesto toga, dobili smo crkveno



venčanje sa svim frcoklama, slavlje u snobovskom etno-hotelu, kuću u
Dolkiju i Holi.

„Ja nikad ni na sekund nisam zažalio“, rekoh. „A ti?“
Potrajalo je trenutak dok se odlučila, bilo da se premišljala oko toga šta

hoću da kažem ili oko toga šta će odgovoriti.
A onda reče:
„Ne. Nisam ni ja.“
Pružio sam ruku i poklopio njene šake, onako položene na krilu.

Kašmirski džemper bio je topao i mek od nošenja, i još sam joj znao oblik
ruke onako kako sam svoju ruku poznavao. Posle nekog vremena odoh opet
u dnevnu sobu, donesoh s kauča prekrivač i ogrnuh je njime.

Ne gledajući me, Olivija reče:
„Strašno je želela da sazna sve o njima. A oni su joj porodica, Frenk.

Porodica je važna. Imala je pravo na nju.“
„I ja sam imao pravo da kažem svoju reč. I dalje sam joj otac.“
„Znam. Trebalo je da ti kažem. Ili da poštujem tvoju želju. Ali...“

Zavrtela je glavom, uz naslon kanabeta; oči su joj bile sklopljene, a
polutmina je pod njima slikala senke nalik ogromnim masnicama. „Znala
sam da će se izroditi u ogromnu svađu ako potegnem to pitanje. A ja nisam
imala snage. I zato...“

„Moja porodica je nepopravljivo sjebana, Liv“, rekoh. „U previše
pogleda da bismo u njih zalazili. Ne želim da Holi postane poput njih.“

„Holi je srećna, lepo prilagođena, zdrava devojčica. Znaš i sam. Nije joj
ni najmanje škodilo; voli da se viđa s njima. Ovo je... Ovo niko nije mogao
da predvidi.“

Zapitah se, umorno, da li je to uopšte i tačno. Lično sam se, štaviše,
mogao kladiti da će makar jedan član moje porodice dočekati neki bedan i
zamršen kraj, mada nikad ne bih uložio pare na Kevina.

„Neprestano razmišljam o svim onim trenucima“, rekoh, „kad sam je
pitao čime se trenutno zanima, a ona mi blebetala o tome kako vozi rolere
sa Sarom ili kako pravi vulkan za čas poznavanja prirode. Cvrkutava kao
ptičica, bez trunke uzbuđivanja. Ni jedan jedini put nisam posumnjao da
išta krije. To me ubija, Liv. Jednostavno me ubija.“

Olivijina glava se obrte ka meni.
„Nije to bilo toliko rđavo kako tebi zvuči, Frenk. Zaista. Nije to ni



doživela kao da te laže. Rekla sam joj da ćemo možda morati malo da
sačekamo pre no što budemo razgovarale s tobom, zato što si imao ozbiljnu
raspravu sa svojom porodicom, a ona je rekla: ’Kao onda kad sam se ja
posvađala sa Kloi, pa čitave nedelje nisam htela čak ni da razmišljam o njoj
da se ne bih rasplakala’ Ona razume više nego što ti misliš.“

„Ne želim da me ona štiti. Nikada. Hoću da bude obrnuto.“
Nešto prominu Olivijinim licem, nešto pomalo kiselo i malčice tužno.

Kaza:
„Ona raste, znaš. Za koju godinu biće već devojčurak. Vremena se

menjaju.“
„Znam“, rekoh. „Znam.“ Pomislih na Holi kako leži prućena gore u

svom krevetu, umusana od suza, u snovima, i na onu noć kad smo je
napravili: tihi pobedonosni smeh u Livinom grlu, njena kosa omotana oko
mojih prstiju, ukus čistog letnjeg znoja na njenom ramenu.

Prođe nekoliko minuta i Olivija reče:
„Biće potrebno da popričam s njom o svemu ovome ujutru. Bilo bi

korisno ako oboje budemo prisutni. Ako želiš da prespavaš u gostinskoj
sobi...“

„Hvala“, kazah. „To bi bilo dobro.“
Ona ustade, zbaci prekrivač i presavi ga preko ruke. „Krevet je

razmešten.“
Nakrivih čašu. „Prvo ovo da dovršim. Hvala na piću.“
„Na nekoliko pića.“ U glasu joj se osećala tužna sen osmeha.
„I na njima.“
Iza kanabeta, ona zastade, i jagodice prstiju joj se spustiše, tako oprezno

da sam ih jedva osetio, na moje rame. Reče:
„Žao mi je zbog Kevina.“
Na to odgovorih, svestan grube primese u glasu:
„To mi je bio mlađi brat. Nije ni važno kako je ispao kroz prozor,

trebalo je da budem tu da ga prihvatim.“
Liv zastade u pola udisaja, kao da će reći nešto veoma važno, ali časak

potom uzdahnu. Veoma tiho reče, možda i sama sebi:
„O, Frenk.“ Prsti joj skliznuše s moga ramena, ostavivši mala hladna

mesta tamo gde su me toplo grejali, i ja čuh vrata kako tiho škljocnuše za
njom.



14.
Kad je Olivija lagano pokucala na vrata gostinske sobe, ja sam za manje

od sekunde stigao da se razbudim iz najdubljeg sna i da padnem u
depresiju, čak i pre nego što mi se ma kakav kontekst vratio u sećanje.
Previše sam noći proveo u toj gostinskoj sobi u vreme kad smo Liv i ja bili
usred otkrivanja da ona više nije raspoložena da bude sa mnom u braku.
Već njen miris, praznina i nežni dašak lažnog jasmina izaziva mi osećaj bola,
i umora, i starosti od sto godina, kao da su mi se svi zglobovi istrli do
živca.

„Frenk, pola osam je“, tiho je kazala Liv kroz vrata. „Mislila sam da ćeš
možda želeti da razgovaraš sa Holi pre nego što pođe u školu."

Spustio sam noge s postelje i protrljao se dlanovima po licu.
„Hvala, Liv. Odmah stižem.“ Poželeo sam da je upitam ima li nekih

predloga, ali pre nego što sam uspeo da prevalim neku reč preko usana, već
sam začuo njene potpetice kako silaze stepenicama. Ionako ne bi ni ušla u
gostinsku sobu, verovatno iz straha da ću je dočekati kao od majke rođen i
pokušati da je zavedem i povalim na brzaka.

Oduvek sam voleo snažne žene, što je moja sreća, jer čim prevališ
dvadeset petu, druge vrste žena i nema. Mene žene obaraju s nogu. Od
onoga što one rutinski iznose na leđima, većina muškaraca izvrnula bi se i
umrla, ali žene se pretvaraju u čelik i guraju i dalje. Svaki muškarac koji
tvrdi da se ne loži na jake žene sam sebe zavarava do besvesti: on se loži
na jake žene koje umeju ljupko da se puće i da govore dečjim glasićem, a
na kraju će im skleptati muda u svoju tašnicu za šminku.

Ja želim da Holi bude jedna u milion. Želim da bude sve ono što mi kod
žena izaziva smrtnu dosadu, meka kao maslačak i krhka kao staklena
figurica. Moje dete niko neće pretvarati u čelik. Kad se rodila, došlo mi je
da izađem i ubijem nekog za nju, kako bi bila sigurna, dok je živa, da sam i
na to spreman ako bude potrebe. Umesto toga, ja sam je opteretio



porodicom koja ju je dosad, za tih godinu dana otkako ju je prvi put
ugledala, već naučila da laže i slomila joj srce.

Holi je sedela skrštenih nogu na podu, ispred kućice za lutke, okrenuta
meni leđima.

„Zdravo, mila“, rekoh. „Šta ima?“
Sleganje ramenima. Bila je u školskoj uniformi. U teget blejzeru u kom

su joj ramena delovala tako majušno da se činilo da bih ih jednom šakom
mogao obuhvatiti.

„Smem li malčice da uđem?“
Novo sleganje ramenima. Zatvorio sam vrata za sobom i seo na pod do

nje. Holina kućica za lutke je umetničko delo, savršena replika ogromne
viktorijanske kuće, opremljena sićušnim, preterano složenim nameštajem i
sićušnim lovačkim prizorima na zidovima, sa sićušnim društveno
potlačenim slugama. Bio je to poklon od Olivijinih roditelja. Holi je bila
izvadila trpezarijski sto i revnosno ga je glancala komadićem papirnog
ubrusa koji je delovao kao da ga je žvakala.

„Mila“, rekoh, „sasvim je prirodno što si se stvarno potresla zbog čika
Kevina. I ja sam se potresao.“

Glavica joj se još niže spusti. Sama je bila isplela sebi kikice; iz njih su
pod svakojakim uglovima štrčali pramičci njene svetle kose.

„Ima li nešto što bi da me pitaš?“
Glancanje se uspori, samo za trun.
„Mama kaže da je pao kroz prozor.“
Nos joj je još bio zapušen od silnog plakanja.
„Tako je.“
Videlo se da to zamišlja. Poželeo sam da joj prekrijem glavu rukama i

odbijem od nje tu sliku.
„Je li ga bolelo?“
„Ne, zlato moje. Desilo se vrlo brzo. Nije čak ni znao šta mu se

dogodilo.“
„Zašto je pao?“
Olivija joj je verovatno rekla da se desio nesrećan slučaj, ali Holi gaji,

poput sve dece sa dva doma, strast ka unakrsnom proveravanju. Nemam
zazora u većini slučajeva kad treba slagati, ali za Holi čuvam jednu
celovitu, zasebnu savest.



„Još niko ne zna sa sigurnošću, zlato.“
Oči joj se konačno pokrenuše da presretnu moj pogled, podbule i

crvene, snažne kao udarac pesnicom.
„Ali ti ćeš saznati. Je li tako?“
„Aha“, rekoh. „Saznaću.“
Zurila je u mene još koji tren; zatim klimnu glavom i opet je pognu

iznad majušnog stola.
„Je li on sad u raju?“
„Da“, kazah. Čak i moja posebna savest koja pripada Holi ima svojih

granica. Privatno religiju smatram tovarom praznih priča, ali kad imaš
petogodišnje dete koje jeca i želi da zna šta se desilo njegovom hrčku, u
trenu razviješ veru u sve što će malčice ublažiti ranjeni izraz njenog lica.
„Potpuno izvesno. On je upravo sad gore, sedi na plaži dugoj milion
kilometara, pije 'ginis’ zapremine kade, i muva se s prelepom devojkom.“
Ona ispusti neki zvuk na sredini između kikota, frktaja i jecaja. „Tata, ne, ja
se ne zavitlavam!“

„Ni ja. I kladim se da ti upravo maše, poručujući ti da ne plačeš.“
Glas joj zadrhta jače:
„Ne želim da bude mrtav.“
„Znam, zlato. Ni ja.“
„Konor Malvi mi je pre u školi stalno uzimao makaze, i čika Kevin mi

je rekao da sledeći put treba da mu kažem: ’To radiš samo zato što ti se
sviđam’, i da će onda sav pocrveneti i prestati da me dira, i ja sam tako
uradila i upalilo je.“

„Svaka čast čika Kevinu. Jesi li mu rekla to?“
„Aha. Smejao se. Tata, to nije fer.“
Bila je na samoj granici nove ogromne poplave suza. Rekoh:
„To je neizmerno nefer, mila moja. Voleo bih da postoji nešto što bih

mogao reći pa da ti bude lakše, ali ne postoji ništa. Ponekad je nešto
jednostavno veoma, veoma loše, i niko drugi tu ništa ne može da popravi.“

„ Ako još malo sačekam, kaže mama, moći ću da razmišljam o njemu a
da više ne budem tužna.“

„Mama je obično u pravu“, rekoh ja. „Nadajmo se da je i ovog puta.“
„Jednom mi je čika Kevin rekao da sam mu ja najdraža nećaka jer si mu

ti najdraži brat.“



O, bože. Pođoh rukom da je obgrlim preko leđa, ali ona se izmače i još
marljivije nastavi da trlja stočić, utiskujući papir u male drvene zavijutke
noktom.

„Jesi li besan što sam išla kod babe i dede?“
„Ne, ptičice. Na tebe nisam.“
„Na mamu?“
„Samo malo. Rešićemo mi to.“
Holine oči ošinuše me iskosa, samo načas.
„Hoćete li još urlati jedno na drugo?“
Ja sam odrastao s majkom koja je nosilac crnog pojasa u buđenju griže

savesti, ali ni njen najfiniji rad nije ništa u poređenju sa onim što Holi ume
da postigne čak se i ne trudeći.

„Neće biti urlanja“, kazah. „Uglavnom sam prosto uznemiren što mi
niko nije pričao šta se dešava.“

Muk.
„Sećaš se kad smo pričali o tajnama?“
„Aha.“
„Sećaš se kad smo rekli da je u redu da ti i tvoje drugarice imate neke

svoje zajedničke tajne, ali ako te ikada nešto muči, onda je to rđava tajna?
Tajna o kakvoj treba da popričaš sa mnom ili s mamom?“

„Ova nije bila rđava. To su moji deda i baba.“
„Znam, zlato. Ja pokušavam da ti kažem da postoji još jedna vrsta tajne.

Takva tajna da, sve i ako ničega ružnog u njoj nema, neko ima pravo da je
takođe zna.“ Glava joj je i dalje bila oborena, a brada je počinjala da joj
poprima onaj svoj tvrdoglavi izgled. „Recimo da mama i ja odlučimo da se
preselimo u Australiju. Da li bi trebalo da ti kažemo da putujemo? Ili bi
trebalo da te prosto ubacimo u avion u gluvo doba noći?“

Sleganje ramenima.
„Da mi kažete.“
„Zato što bi se to tebe ticalo. Imala bi pravo da to znaš.“
„Aha.“
„Kad si počela da se družiš s mojiina, to se mene ticalo. Nije bilo

ispravno da kriješ od rnene.“
Nije delovala ubeđeno.
„Da sam ti rekla, samo bi se sav iznervirao.“



„Mnogo više sam se iznervirao ovako nego što bih se iznervirao da mi
je neko to odmah rekao. Holi, dušo, uvek je bolje reći nešto na početku.
Uvek. Važi? Čak i kad je to nešto što se meni ne sviđa. Kad kriješ, samo će
još gore biti.“

Holi pažljivo vrati sto u trpezariju kućice za lutke, popravljajući mu
položaj vrhom prsta.

„Ja tebi nastojim da govorim istinu“, rekoh, „čak i kad to pomalo boli.
Znaš i sama. Moraš i ti isto tako da postupaš prema meni. Je li tako
pošteno?“

Holi odgovori kući za lutke, sićušnim, prigušenim glasom;
„Oprosti, tata.
„Znam da to iskreno kažeš, zlato“ rekoh, „Biće sve u redu. Samo pamti

ovo, seti se kad sledeći put budeš razmišljala da li da neku tajnu sakriješ
od mene, važi?“

Klimanje glavom.
„Eto vidiš“, rekoh. „Sad možeš da mi pričaš kako se slažeš s našima. Je

li ti baba pravila voćni koiač za uz čaj?“
Drhtav, sitan uzđah olakšanja.
„Aha. I kaže da imam divnu kosu.“
Jebo te: moja keva nekog da pohvali. Bio sam od glave do pete

spreman da osporim kritiku upućenu svemu, od Holinog naglaska i držanja
pa do boje čarapa, ali moja keva je sa starošću očigledno mekšala. „I imaš.
Kakva su ti braća i sestre od tetke?“

Holi sleže ramenima i izvadi iz dnevne sobe kućice za lutke majušni
koncertni klavir.

„Fini.“
„U kom smislu fini?“
„Daren i Luiza ne pričaju sa mnom mnogo jer su veliki, ali ja i Dona

imitiramo naše nastavnike. Jednom smo se smejale sve dok nam baba nije
rekla da ućutimo, inače će doći policija po nas.“

Ovo je već malo više ličilo na kevu kakvu sam ja znao i izbegavao. „A
tetka Karmel i čika Šej?“

„Oni su u redu. Tetka Karmel je pomalo dosadna, ali kad je čika Šej
kod kuće, on mi pomaže oko domaćeg iz matematike, jer ja sam mu rekla
da se gospođica O’Donel dere kad uradimo pogrešno.“



A ja se još oduševio što je konačno skopčala deljenje!
„Baš lepo od njega“, rekoh.
„Što ti ne ideš da se viđaš s njima?“
„Duga priča, pilence. Preduga za jedno jutro.“
„Smem li ja i dalje da idem iako ti ne ideš?“
„Videćemo“, kazah. Sve je zvučalo savršeno idilično, ali Holi i dalje

nije gledala u mene. Nešto ju je grizlo, pored ovog očiglednog. Ako je
videla mog ćaleta u njegovom omiljenom stanju duha, biće svetog rata, a
bogme i novog saslušanja povodom dodele starateljstva. Upitah: „Dakle, o
čemu razmišljaš? Da te nije neko od njih naljutio?“

Holi prođe prstom nadesno i nalevo po klavijaturi. Časak potom reče:
„Baba i deda nemaju kola.“
Nisam to očekivao.
„Nemaju.“
„Zašto?“
„Ne trebaju im.“
Zbunjen pogled. Tad mi pade na um da Holi nikad u životu nije

upoznala nikoga ko nema kola, bilo da mu trebaju ili ne trebaju.
„Pa kako nekud stignu?“
„Idu peške ili autobusom. Većina njihovih prijatelja živi na minut-dva od

njih, a prodavnice su im odmah iza ugla. Šta će njima kola?“
Razmislila je o tome malo.
„A što ne žive u celoj kući?“
„Uvek su živeli tu gde su sad. Tvoja baba se u tom stanu rodila. Teško

onom ko bi pokušao da je ubedi da se iseli odatle.“
„A kako to da nemaju kompjuter, čak ni mašinu za pranje sudova?“
„To i nema svako.“
„Kompjuter ima svako.“
Grozilo mi se da to priznam čak i samome sebi, ali negde u dnu mozga

ja sam postepeno počinjao da slutim zašto su možda Olivija i Džeki želele
da Holi vidi odakle sam.

„Jok“, rekoh. „Većina ljudi ovoga sveta nema novca za takve stvari.
Nemaju novca čak ni mnogi u Dablinu.“

„Tata? A jesu li baba i deda siromašni?"
Na obrazima je imala jedva primetne rumene pečate, kao da je izrekla



neku ružnu reč.
„Eh“, rekoh. „Zavisi koga pitaš. Oni bi ti rekli da nisu. Sad im je mnogo

bolje nego kad sam ja bio mali.“
„ A jesu li tad bili siromašni?“
„Jesu, mila. Nismo baš gladovali i tako to, ali bili smo prilično

siromašni.“
„Koliko, na primer?“
„Na primer, toliko da nismo nikud išli na odmor, i morali smo da

štedimo ako hoćemo u bioskop. Na primer, toliko da sam ja nosio čika
Šejovu odeću, a čika Kevin je nosio moju, umesto da nam kupuju novu. Na
primer, toliko da su baba i deda morali da spavaju u dnevnoj sobi jer nismo
imali dovoljno spavaćih.“

Bila se sva iskolačila, kao da joj pripovedam kakvu bajku.
„Ozbiljno?“
„Da. Mnogi su tako živeli. Pa opet nije bio smak sveta.“
Holi izusti:
„Ali...“ Ružičasti pečati preobraziše se u pravu zajapurenost.
„Kloi kaže da su siromašni ljudi propaliteti.“ Ovo me ni najmanje nije

iznenadilo. Kloi je cmizdrav, razmažen mali stvor sa anorektičnom,
razmaženom, nadrndanom majkom koja sa mnom priča glasno i sporo,
koristeći jednostavne reči, zato što su njeni ispuzali iz slivnika otprilike
jedno pokolenje pre mene i zato što joj muž vozi ševrolet taho. Uvek sam
smatrao da bi sve te zloće čoporativno trebalo izbaciti iz kuće; Liv je pak
govorila da će Holi, kad dođe vreme, prerasti Kloi. Ovaj divni trenutak, što
se mene tiče, zapečatio je tu raspravu jednom zauvek.

„Baš lepo“, rekoh. „ A šta Kloi tačno podrazumeva pod tom rečju?“
Glas mi je ostao smiren, ali Holi me zna kao zlu paru, pa joj oči hitro

poleteše kosimice, proveravajući mi lice.
„To nije bezobrazna reč.“
„Izvesno nije ni lepa. Šta ona, po tvom mišljenju, znači?“ Migoljavo

sleganje ramenima. „Ti znaš.“
„ Ako nameravaš da se koristiš nekom rečju, pilence, moraćeš da imaš

makar neke predstave o tome šta izgovaraš. Izvoli.“
„Otprilike znači da su glupi. Ljudi koji nose štofana odela, a nemaju

posao zato što su lenji, i čak ne umeju propisno ni da pričaju. Siromašni



ljudi.“
„A ja?“, upitah. „Misliš li da sam i ja glup i lenj?“
„Ti nisi!“
„Iako mi je čitava porodica bila puka sirotinja?“
Počinjala je da se uzrujava.
„To je nešto drugo.“
„Upravo tako. Možeš biti bogato đubre, jednako lako kao i siromašno

đubre, i možeš biti čestito ljudsko biće u oba slučaja. Novac s time nema
nikakve veze. Lepo je imati ga, ali on te ne čini čovekom.“

„Kloi kaže da njena mama kaže kako je supervažno da se postaraš da
ljudi odmah znaju da si pun para. Inače te u ovom svetu niko ne poštuje.“

„Kloi i njeni“ rekoh, jer već me je izdavaio strpljenje, „dovoljno su
vulgarni da prosečan propalitet pocrveni od stida zbog njih.“

„Šta znači ’vulgarni'?“
Holi beše prestala da se petlja s klavirom i posmatrala me je prosto

zapanjeno, sastavljenih obrva, čekajući da joj sve rasvetlim i da u sve
unesem neki savršen smisao. Možda prvi put u njenom životu, pojma nisam
imao šta da joj kažem. Nisam znao kako da objasnim razliku između
siromašnog radnika i siromašnog besposličara detetu koje misli da svi
imaju kompjuter, i kako da objasnim pojam vulgarnog detetu koje raste uz
Britni Spirs, i kako da ikome uopšte objasnim kako se ova situacija
pretvorila u takvu vrhunsku zbrku. Poželeo sam da ščepam Oliviju i
nateram je da mi pokaže kako tačno sve to da izvedem, ali za to više nije
bila zadužena Liv; moj odnos sa Holi sada je bio moj lični problem. Na
kraju uzeh minijaturni klavir iz njene ruke, vratih ga u kućicu za lutke, pa
uzeh Holi na krilo.

Zabacivši glavu da bi mi videla lice, ona upita:
„Kloi je glupača, zar ne?“
„I te kakva“, rekoh. „Da na svetu vlada manjak gluposti, Kloi i njena

porodica bi ga sami nadoknadili dok treneš okom.“
Ona klimnu glavom i sklupča mi se uz grudi, a ja joj ušuškah glavicu

pod svoju bradu. Posle nekog vremena, reče:
„Jednoga dana ćeš me odvesti da mi pokažeš gde je čika Kevin ispao

kroz prozor?“
„Ako smatraš da imaš potrebe da pogledaš“, kazah, „tad svakako hoću.



Pokazaću ti.“
„Samo ne danas.“
„Nećemo“, rekoh. „Nek današnji dan prođe u jednom komadu.“ Sedeli

smo tako na podu ćutke, ja ljuljajući Holi, a ona setno sisajući kraj
pletenice, sve dok nije došla Olivija da nam kaže da je vreme za školu.

U Dolkiju sam sebi kupio džinovsku kafu i mafin nedefinisanog
organskog izgleda - stekao sam utisak da Olivija smatra kako bih doručak
koji mi ona spremi mogao razumeti kao poziv da se opet uselim - pa
doručkovao sedeći na jednom zidiću i posmatrajući debele kravataše u
besnim kolima kako šize kad se talasi saobraćaja ne razmaknu specijalno
radi njih. Tad sam okrenuo broj svoje govorne pošte.

„Aha, ovaj, Frenk... Ćao. Kev ovde. Čuj, znam da si rekao da nije
zgodan trenutak, ali... Mislim, ne sad, ovaj, nego kad ti budeš slobodan, da
li bi mogao da se javiš? Večeras, recimo, ili kad god bilo, čak i ako je
kasno, nema veze. Hm. Hvala. Ćao.“ Drugi put je spustio slušalicu, bez
poruke. Isto i treći put, dok smo Holi, Džeki i ja krkali picu. Četvrti poziv
je bio neposredno pre sedam, po svoj prilici kad je Kevin već bio na putu
ka kevinoj i ćaletovoj kući. „Frenk, opet ja. Čuj... u neku ruku mi je nužno
da razgovaram s tobom. Znam da verovatno ne želiš uopšte da razmišljaš o
ovom sranju, u redu, ali časna reč, ne pokušavam ništa da ti tupim, samo...
Da li bi mogao da me zovneš? U redu, ovaj, pretpostavljam... ćao.“

Nešto se bilo promenilo, između subote uveče, kad sam ga poslao
natrag u pab, i nedelje po podne, kad je krenuo s kampanjom zivkanja.
Moglo je to biti nešto što se dogodilo baš tad, možda i u pabu - kod
pojedinih redovnih gostiju Kosa činjenica da još nikoga nisu ubili mogla se
pripisati pukoj slučajnosti - ali sumnjao sam u to. Kevina je uhvatila
nervoza podosta pre nego što smo uopšte upali u taj pab. Sve što sam o
njemu znao - i za šta sam još mislio da ima neku vrednost - potvrđivalo je
da je on bio opušten momak, ali da su počeli da ga drmaju živci tačno u
vreme kad smo krenuli ka broju 16. Ja sam to pripisivao činjenici da
prosečan civil ima sklonost da se malo potrese pri pomisli na mrtvace -
mozak mi je tad bio zadubljen u neke druge stvari. No posredi je bilo nešto
mnogo krupnije.

Šta god da je mučilo Kevina, nije to bilo ništa što se dogodilo tog



vikenda. Već je boravilo uskladišteno u dnu njegove glave, možda i
dvadeset dve godine, sve dok ga u subotu nešto nije prodrmalo i razbudilo.
Polako, u toku tog dana - naš Kev nikad nije bio najbrži sprinter u trci -
isplivalo je na površinu i počelo da ga izjeda, sve jače i jače. Dvadeset
četiri sata on je pokušavao da ne obraća pažnju na to, ili da razreši, ili da se
sam-samcit razračuna sa implikacijama, a onda se obratio starijem bratu
Fransisu radi pomoći. Kad sam mu ja rekao da ide bestraga, on se okrenuo
najgoroj mogućoj osobi.

Glas mu je lepo zvučao preko telefona. Čak i tako zbunjenog i
zabrinutog, bilo ga je prijatno slušati. Delovao je kao dobar momak; kao
neko kog bi čovek voleo da upozna.

Što se narednih koraka tiče, izbor mi je bio ograničen. Pomisao na
prisne razgovore sa susedima beše izgubila veliki deo privlačnosti sad kad
sam znao da me polovina smatra hladnokrvnim nindžom-bratoubicom, a u
svakom slučaju mi je bilo potrebno da se držim što dalje od Razbijačevog
vidokruga, makar i samo za ljubav Džordžovoj džigerici. S druge strane,
nije mi preterano prianjala za srce ni pomisao da ću se smucati naokolo
besposlen i svaki čas gledajući neće li se na mobilnom pojaviti Stivenov
broj, kao kakva šiparica nakon prvog žvalavljenja. Kad ne radim ništa,
volim da to ima neku svrhu.

Nešto me je čupkalo za potiljak, kao da mi neko cima dlaku po dlaku.
Na to cimanje obraćam pažnju; mnogo puta se desilo da bih izgubio glavu
da ga nisam poslušao. Nešto mi je očigledno promicalo, nešto što sam
video ili čuo, a proletelo je neprimećeno.

Mi iz Tajnog nemamo prilike da snimimo one najbolje delove, kako to
rade momci iz Ubistava, pa zato imamo veoma, veoma dobro pamćenje.
Udobnije sam se namestio na zidu, zapalio pljugu i krenuo iznova da
pretresam sve redom informacije koje sam sakupio poslednjih dana.

Nešto je štrčalo: još nisam bio načisto kako je tačno kofer završio u
tom dimnjaku. Ako je verovati Nori, on je tamo stavljen u nekom trenutku
između četvrtka po podne, kad je na kvarno uzimala Rouzin vokmen, i
subote uveče. Ali ako je verovati Mendi, Rouzi ta dva dana nije imala
ključeve, što je manje-više isključivalo mogućnost da je kofer iznela
kradom, noću - bilo bi čitavo čudo nezgodnih baštenskih zidova između nje
i broja 16 - a Met Dejli ju je motrio okom sokolovim, što bi značilo da bi



joj bilo vrlo teško da prokrijumčari išta veće preko dana. Takođe ako je
verovati Nori, četvrtkom i petkom Rouzi je na posao odlazila i sa posla
dolazila sa Imeldom Tirni.

U petak uveče, Nora je bila u bioskopu sa svojim malim drugaricama;
Rouzi i Imelda su u tom slučaju imale sobu samo za sebe, da pakuju stvari i
kroje planove. Na Imeldine dolaske i odlaske niko nije obraćao pažnju.
Mogla je išetati iz stana noseći doslovno sve što joj se svidi.

Imelda je sad živela u Halous lejnu, taman dovoljno daleko od Fejtful
plejsa da se nađe izvan poluprečnika Razbijevih dejstava. A sudeći po
pogledu u Mendinim očima, postojala je sasvim pristojna šansa da će
Imelda biti kod kuće usred radnog dana, i da su njeni odnosi sa susedima
dovoljno dvostruke prirode da joj stvore meku tačku za zabludeloga sina
koji se sada vratio i šeta tankom linijom između unutrašnjosti i
spoljašnjosti. Tresnuo sam ostatak hladne kafe i zaputio se ka kolima.

Ortak iz elektrodistribucije je iskopao račun za struju koji je platila
Imelđa Tirni sa adresom u Halous lejnu 10, stan broj 3. To je bila kuća sa
stanovima za izdavanje: na krovu su nedostajali škriljčani crepovi, farba se
ljuskala s vrata, iza prljavih prozora klonulo su visile mrežaste zavese.
Videlo se da susedi preklinju gazdu da kućerinu proda jednoj ili dvema
porodicama japija, ili da je makar spali i izvuče novac od osiguranja.

Imao sam pravo: Imelda je bila kod kuće. „Fransise", izgovorila je kad
je otvorila vrata stana, delom sablažnjeno, delom oduševljeno, delom
prestrašeno. „Iiisuse.“

Od protekle dvadeset dve godine, nijedna nije bila nežna prema Imeldi.
Nikada nije ni bila lepotica, ali imala je lepu visinu, zgodne noge, lep hod, a
s time žena može daleko da dogura. Sad je bila ono što naši momci u
jedinici nazivaiu TIČPLIPS: telo iz Čuvara plaže, faca iz Policijske straže.
Figuru je bila zadržala, ali pod očima je imala oklembešene podočnjake, a
lice su joj šarale bore poput ožiljaka od noža. Bila je u beloj trenerci,
isflekanoj napred kafom, a izblajhana kosa joj je imala bar pola pedlja
iznurenih izraslih korenova. Kad me je ugledala, ruka joj je poletela da
dovede kosu u red, kao da je samo to bilo dovoljno da nas u trenu prebaci
u onaj blistavi klinački zanos subotnje večeri. Taj mali pokret dirnuo me je
pravo u srce.



Rekoh:
„Šta ima, Melda?“, i uputih joj najlepši osmeh od uva do uva, da je

podsetim da smo bili dobri drugari, jednom davno. Imelda mi je oduvek bila
draga. Bistro dete, nemirno, s primesom ćudljivosti i oštrine koje je stekla
kroz mučna iskustva: umesto jednog stalnog oca, imala je i previše
privremenih, od kojih su nekolicina bila oženjena drugim ženama, ne njenom
majkom, a u to vreme to je bilo važno. Imelda je silne pridike popila zbog
svoje keve kad smo bili deca. Većinom smo svi živeli u staklenim kućama,
u ovom ili onom smislu, ali nezaposleni otac alkoholičar nije bio ni prineti
kevi koja radi one stvari.

Imelda kaza:
„Čula sam za Kevina, pokoj mu duši. Najdublje mi je žao zbog tvoje

nesreće.“
„Pokoj mu duši“, prihvatih. „Mislio sam, dok sam još u kraju, da

obiđem nekoliko vas starih drugara.“
Stajao sam tu, na vratima, i čekao. Imelda se hitro osvrte, ali ja se nisam

pomerao, pa nije imala izbora. Časak potom reče:
„Stan je u raspadu...“
„A ti misliš da meni to smeta? Treba da vidiš moj brlog. Jednostavno se

radujem što se opet vidimo.“
Dok sam to izgovorio, već sam prošao pored nje i ušao. Stan i nije bio

baš rupa, ali shvatio sam zbog čega se dvoumila. Jedan jedini pogled na
Mendi kod kuće govorio je da je ta žena zadovoljna; ne možda neprekidno
ekstatična, ali da je dobila onakav život kakav je volela da ima. Kod Imelde
se to baš i nije osećalo. Dnevna soba je delovala još manja nego što je bila,
jer je svuda bilo krša: prljavih šolja i kartonskih kutija od kineske hrane po
podu oko kauča, ženske odeće - raznih veličina - što se sušila po
radijatorima, po uglovima su se rušile prašnjave gomile piratskih di-vi-dija
u kutijama. Grejanje je bilo odvrnuto do kraja, a prozori dugo nisu otvarani;
u stanu je vladao otužan zadah pepeljara, hrane i žena. Sve osim televizora
na steroidima vapilo je za zamenom.

„Mnogo dobar stančić“, rekoh.
Imelda kratko odseče:
„Ma govno.“



„Ja sam rastao u mnogo gorem.“
Ona sleže ramenima.
„Pa šta s tim? To ne znači da ovaj nije govno. Jesi li za čaj?“
„Rado. Kako si ti?“
Ona pođe u kuhinju.
„I sam vidiš. Sedi tu.“
Nađoh neulepljen delić kauča i smestih se.
„Čujem da sad imaš ćerke, a?“
Kroz poluotvorena kuhinjska vrata videh Imeldu kako zastaje, s rukom

na čajniku.
„A ja sam čula da si ti sad u Čuvarima“, reče.
Već sam se navikavao na nelogični nalet besa kad me neko obavesti da

sam se pretvorio u guzičara države; čak je počinjalo da mi biva korisno.
„Imelda“, izustih, uvređen i povređen do srži, nakon nekoliko trenutaka

preneražene tišine. „Je l’ ti to ozbiljno? Misliš da sam ovde da ti dižem frku
zbog dece?“

Sleganje ramenima.
„Otkud ja da znam? U svakom slučaju nisu ništa uradile.“
„Ja ne znam čak ni kako se zovu. Samo sam pitao, jebô te. Zabole me

sve i da si izrodila četu mafijaša; samo sam hteo da te pitam kako si, u ime
starih dana. Ako misliš da padaš u fras zbog posla kojim zarađujem hleb,
onda mi to lepo kaži i skloniću ti se sa senke. Veruj mi.“

Trenutak-dva zatim videh kako se ugao Imeldinih usana i preko volje
trza, i ruka joj uključi čajnik.

„Isti stari Fransis; gadnu narav imaš. Aha, imam tri ćerke. Izabelu,
Šenaju i Dženeviv. Strahota božja, njih tri; pubertet. A ti?“

Nije pomenula ni oca, ni očeve.
„Jednu“, rekoh. „Devet godina.“
„Tebe to tek čeka. Nek ti je bog na pomoći. Kažu da ti sinovi rasture

kuću, a ćerke glavu, i to je tačno.“ Ubacila je kesice s čajem u šolje. Osetio
sam se staro već dok sam joj posmatrao pokrete.

„Još si na šivenju?“
Frktaj koji bi mogao biti i smeh.
„Bože, pa to je baš poodavno bilo. S fabrikom sam raskrstila pre

dvadeset godina. Sad radim svašta-koješta. Većinom čistim.“ Pogled joj



polete iskosa ka meni, ratoboran, proveravala je da li hoću iz toga da
izvučem neki zaključak. „Istočnoevropljani to rade za manje pare, ali ima
još poneke kuće gde žele pomoćnicu koja govori engleski. A i lepo radim,
što jest - jest.“

Voda u čajniku provri. Rekoh:
„Čula si za Rouzi, je li?“
„Jesam, aha. Potpuni šok. A za sve to vreme...“ Imelda nasu vodu u

šolje i brzo zatrese glavom, kao da pokušava iz nje nešto da izbaci. „Za sve
to vreme ja sam mislila da je u Engleskoj. Kad sam čula, nisam mogla da
verujem. Kunem ti se, čitav taj dan sam posle hodala kao zombi.“

„Isti slučaj“, kazah. „I inače mi čitava nedelja nije baš bila najsrećnija."
Imelda donese tetrapak s mlekom i kesicu šečera, pa raskrči mesta za

njih na stočiću.
„Kevin je uvek bio drag momak“, reče. „Žao mi je bilo kad sam čula za

njega; zaista žao, elem. Svratila bih ja do tvojih ono veče, kad je to bilo,
nego...“

Na to sleže ramenima, ne doreče. Kloi i Kloina mamica ni kroz milion
godina neće shvatiti te suptilne, konačne jazove između klasa zbog kojih je
Imelda smatrala, verovatno ispravno, da u kući moje majke možda ne bi
bila dobrodošla.

Rekoh:
„Nadao sam se da ću te tamo videti. Ali hej, ovako ćemo moći

propisnije da se ispričamo, jesam li u pravu?“
Još jedan poluosmeh, ovoga puta nešto manje nevoljan.
„I opet isti stari Fransis. Vazda si bio slatkorečiv.“
„Ali sad imam lepšu frizuru.“
„Iiisuse, da. Ona natapirana kosa, je l' pamtiš?“
„Moglo je biti i gore. Šta da sam imao repove, kao Zipi.“
„Bljak; prestani. Na šta je samo ličio!“
Ponovo se zaputila u kuhinju po šolje. Čak i da sam imao sve vreme

ovoga sveta, sedenje ovde i vođenje praznih razgovora ništa mi ne bi
donelo: Imelda je bila mnogo tvrđi orah nego Mendi, već je znala da
dolazim s nekim zadatkom iako ga ne bi umela imenovati. Kad se vratila,
rekoh:

„Smem li nešto da te pitam? Turam nos, ali kunem ti se da imam debeo



razlog da pitam.“
Imelda mi tutnu u ruku flekavu šolju i sede na ručku fotelje, ali ne

nasloni se, a oči su joj još bile oprezne.
„Nastavi.“
„Kad si odnela Rouzin kofer u broj šesnaest na njenu molbu, gde si ga

tačno stavila?“
Prazni pogled koji mi je istog trena uputila, napola tup, napola

moronski, ponovo me je u potpunosti podsetio na to gde sam sad. Ništa na
svetu nije moglo potrti dokraja činjenicu da Imelda, protivno svakom
instinktu svoga tela, upravo priča s policajcem. Neizbežno upita:

„Koji kofer?“
„ Ah, ma daj, Imelda“, rekoh, nehajno i sa ogromnim osmehom - jedan

pogrešan ton i čitava ova poseta pretvoriće se u izgubljeno vreme. „Ja i
Rouzi smo planirali to mesecima. Misliš da mi nije rekla kako namerava
sve da izvede?“

Polako se prazni Imeldin pogled delom rastopi; ne čitav, ali dovoljno.
Ona reče:

„Ne želim da se uvaljujem ni u kakvu frku zbog toga. Kad bi me iko
drugi pitao, nisam videla nikakav kofer.“

„Ništa ne brini, srce. Nemam nameru da te uvaljujem u sranje; ti si mi
učinila uslugu, i ja to cenim. Samo želim da znam da li je neko drugi petljao
oko kofera pošto si ga tamo ostavila. Da li pamtiš gde si ga stavila? I kad?“

Oštro me je posmatrala kroz retke trepavice, pokušavajući da dokuči
šta time hoću da kažem. Najzad zavuče ruku u džep da uzme cigarete i
reče:

„Tri dana pre toga, Rouzi mi je rekla da odlazite. Nikad pre to nije ni
rečju pomenula; ja i Mendi smo nagađale da se nešto sprema, ovaj, ali
nismo ništa pouzdano znale. Video si se sa Mendi, a?“

„Aha. Mnogo se lepo drži.“
„Snobovska krava“, izgovori Imelda kroz škljocanje upaljača. „’Ćeš

pljugu?“
„Aha, hvala. Mislio sam da ste ti i Mendi ortakinje.“ Kratak smeh kroz

nos, dok mi je pripaljivala.
„Više nismo. Previše je fina za ovakve kao što sam ja. Ne znam, pre

svega, ni da li smo uopšte ikada bile ortakinje; prosto smo se obe družile sa



Rouzi, a kad je ona otišla...“
Kazah:
„Uvek je s tobom bila najbliža.“
Imelda mi uputi pogled koji je poručivao da su i bolji od mene pokušali

da je pridobiju laskanjem, i omanuli u tome.
„Da smo bile toliko bliske, na samom početku bi mi rekla šta ste

planirali, zar ne? A uopšte mi je išta i rekla zato što je ćale motrio na nju,
pa nije mogla sama da iznese stvari. Nas dve smo se u neke dane zajedno
vraćale iz fabrike i išle na posao, i pričale o čemu već devojke pričaju, ne
sećam se više. Tog dana mi je rekla da joj treba usluga.“

„Kako si iznela kofer iz njihovog stana?“, upitah.
„Lako. Nakon posla sutradan - u petak - otišla sam do Dejlijevih, rekla

njenoj kevi i ćaletu da idemo u Rouzinu sobu da slušamo novi album
Juritmiksa, a oni su samo kazali da ne puštamo preglasno. Pustile smo
muziku taman toliko glasno da ne čuju da se Rouzi pakuje.“ Sićušan končić
osmeha vukao je jedan krajičak Imeldinih usta. Samo na tren, dok je sedela
naslanjajući se laktovima na kolena i osmehivala se sama za sebe kroz dim
cigarete, zaličila je na onu okretnu, visprenu devojku koju sam nekad znao.
„Da si je samo video, Fransise. Igrala je po onoj sobi, pevala u četku, imala
je u ruci nove gaćice koje je kupila kako joj ne bi video stare, dronjave, i
mahala je njima oko glave... I mene je terala da igram i sve redom; sigurno
smo izgledale kao dve prave blese dok smo se tako smejale kao lude i
pokušavale da sve to izvedemo dovoljno tiho da joj ne uđe keva da bi
videla šta to radimo. Mislim da je bila srećna zato što je konačno mogla
nekom da kaže, posle tolikog skrivanja. Bila je na sedmom nebu od
radosti.“

Hitro zalupih vrata da ne gledam tu sliku; sačuvaću je za kasnije.
„Lepo“, rekoh. „Lepo je to čuti. Znači, kad je spakovala stvari...“
Osmeh se sada raširi sa obeju strana Imeldinih usta.
„Prosto sam uzela kofer i izašla. Bogom ti se kunem. Bila sam prebacila

jaknu preko njega, ali to nikoga ni na tren ne bi zavaralo, ne bi da su iole
čestito pogledali. Izašla sam iz Rouzine sobe i Rouzi mi je rekla doviđenja,
jasno i glasno, a ja sam viknula doviđenja gospodinu Dejliju i gospođi Dejli
- oni su bili u dnevnoj sobi, gledali su televiziju. On se okrenuo kad sam
prošla pored vrata, ali samo je proveravao da nije krenula i Rouzi sa mnom;



uopšte nije ni primetio kofer. Jednostavno sam izašla.“
„Svaka čast obema“, rekoh uzvraćajući ogromnim osmehom. „I odnela

si ga pravo u broj šesnaest?“
„Aha. Bila je zima: već se smrklo i bilo je hladno, pa su svi bili u

kućama. Niko me nije video.“ Oči su joj, kroz dim, bile zamagljene;
prisećala se. „Ja kad ti kažem, Fransise, za goli život sam se uplašila kad
sam ušla u tu kuću. Nikad pre nisam tamo bila po mraku, makar ne sama.
Najgore su bile stepenice; sobe su još i imale pomalo svetla kroz prozore,
ali na stepenicama je bilo kao u rogu. Morala sam da pipam kuda idem.
Svud po meni paučina, a pola stepenika se klimalo kao da će mi se sve
stropoštati na glavu, i sićušni zvuci na sve strane... Bogom ti se kunem, sve
sam mislila da tamo još nekog ima, ili da me možda neki duh posmatra. Već
sam bila spremna da vrisnem ako me neko zgrabi. Istrčala sam koliko me
noge nose, kao da mi gori guzica.“

„Pamtiš li gde si stavila kofer?“
„Pamtim, aha. Ja i Rouzi smo sve to uredile. Gore, iza kamina u sobi do

ulice na najgornjem spratu - u onoj velikoj, znaš koja je. Da nije tamo stao,
smestila bih ga pod onu gomilu dasaka i gvožđa i govana u uglu suterena,
ali nije mi se baš sviđalo da silazim ako mi nije nužda. Super je stao, na
kraju.“

„Hvala, Imelda“, rekoh. „Hvala što si pomogla. Trebalo je još davno da
ti zahvalim, ali bolje ikad nego nikad.“

„Mogu li sad ja tebe nešto da pitam, smem li?“, kaza Imelda. „Ili pitanja
idu samo jednosmerno?“

„Kao u Gestapu, ofte zamo mi zmemo ta pitamo? Ne, srce, pošteno je
pošteno: u oba smera. Slobodno pitaj.“

„Priča se da su Rouzi i Kevin ubijeni, ovaj. Mučki. Oboje. Je l’ to samo
pričaju radi skandala, ili je tačno?“

„Rouzi je ubijena, aha“, rekoh. „Za Kevina još niko nije siguran.“
„Kako je ona ubijena?“
Zavrteh glavom.
„Meni to niko neće da kaže.“
„Aha. Dobro.“
„Imelda“, rekoh. „Možeš slobodno i dalje u meni gledati policajca ako

želiš, ali ja ti jamčim, u ovom trenutku niko u policiji tako ne razmišlja. Na



ovom slučaju ne radim ja; čak ne bih smeo da budem ni blizu. Izlažem svoj
posao opasnosti već time što sam došao ovamo. Ove nedelje nisam
policajac. Ja sam naporni smor koji neće da se udalji, zato što je voleo
Rouzi Dejli.“

Imelda zagrize jedan kraj usne, snažno. Kaza:
„I ja sam je volela, jesam. Volela sam tu curu kao sestru.“
„Znam to. Zato i jesam ovde. Pojma nemam šta joj se dogodilo, a ne

verujem policajcima da će mrdnuti guzicom da to otkriju. Ovde mi treba
pomoć, Melda.“

„Nepravedno je što je ubijena. Prljavo je to, eto šta je. Rouzi nikad
nikoga nije popreko pogledala. Samo je želela...“ Imelda zaćuta, pušeći i
posmatrajući svoje prste kako se prepliću kroz rupu u izlizanom prekrivaču
na kauču, ali osećao sam da nešto razmišlja i nisam je prekidao. Na
Imeldinim umornim obrazima ukaza se nejako rumenilo, kao da je rekla
nešto što bi moglo da se pokaže i kao glupo, ali ipak nastavi: „Video si
Mendi, je l' tako? Pljunuta njena keva. Udala se čim je ugrabila, ostavila
posao da bi vodila brigu o porodici, dobra ženica, dobra mamica, živi u
istoj kući, a Bogom se kunem da nosi čak i istu odeću kakvu je nosila njena
keva. Svi koje smo poznavali dok smo rasli isti su: slika i prilika svojih
roditelja, koliko god glasno ubeđivali sebe da su drugačiji.“

Zgnječila je cigaretu u punoj pepeljari.
„A vidi mene. Gde sam ja završila.“ Trznula je bradom, pokazavši stan

oko nas. „Tri deteta, tri oca - Mendi ti je sigurno to rekla, zar ne? Imala sam
dvadeset godina kad sam rodila Izabelu. Pravo na socijalu. Otad nemam
pristojan posao, nisam se udala, nikad nisam zadržala tipa duže od godinu
dana - polovina ih je već oženjena, dabome. Imala sam milion planova kad
sam bila mlada, a svi su se izjebali. Umesto toga, preobrazila sam se u
moju kevu, ni traga od one stare mene. Samo sam se jedno jutro probudila, i
evo me ovakve kakva sam.“

Istresao sam iz paklice još dve pljuge, zapalio jednu Imeldi.
„Hvala.“ Okrenula je glavu da ne dune dim u mene. „Jedina Rouzi se

nije pretvorila u svoju kevu. Volela sam da razmišljam o njoj. Kad nije išlo
sve kao po loju, bilo mi je drago saznanje da je ona negde daleko, u
Londonu ili Njujorku ili Los Anđelesu, da se bavi nekim ludim poslom za
koji ja ni čula nisam. Da je ona ta koja se izvukla.“



„Ja se nisam pretvorio u moju kevu“, rekoh. „A ni u ćaleta, kad smo već
kod toga.“

Imelda se ne nasmeja. Uputi mi kratak pogled koji nisam umeo da
rastumačim - nešto što je sadržalo pitanje da li se preobražaj u policajca
može računati u napredak, možda. Časak potom kaza:

„Šenaja je trudna. Sedamnaest godina. Nije sigurna ko je otac.“
Ovako nešto čak ni Razbijač ne bi umeo da preokrene u pozitivnu stvar.

Rekoh:
„Makar ima dobru mamu da je razume.“
„Aha“, kaza Imelda. Ramena joj se poguriše još za trunčicu, kao da se

nekim delom bića nada da imam nekakvo tajno znanje kojim bih to
popravio. „Nebitno.“

U nekom susednom stanu, neko je do daske bio odvrnuo Fifti Senta,
neko drugi je pak vrištao na njega da smanji. Imelda kao da to nije
primećivala. Rekoh:

„Moram još nešto da te pitam.“
Imelda je imala dobre antene, i nešto u mom glasu ih je darnulo: onaj

prazni pogled vrati joj se na lice. Upitah: „Kome si rekla da Rouzi i ja
odlazimo?“

„Nikom nisam rekla. Nisam ja prokleti cinkaroš.“
Sad je sedela uspravnije, spremna za borbu.
„Nisam ni mislio da jesi“, rekoh. „Ali postoje raznorazni načini da se od

nekoga izvuče obaveštenje, bio neko cinkaroš ili ne. Ti si imala tek -
koliko? osamnaest, devetnaest godina? Lako je napijati mladu devojku dok
se ne izleti, možda je čak i namamiti na to ubacivanjem nekog nagoveštaja.“

„A nisam ni glupa.“
„Nisam ni ja. Slušaj me, Imelda. Neko je čekao Rouzi u broju šesnaest

te noći. Neko ju je tamo presreo, ubio je, i bacio njen leš. Samo tri osobe
na svetu znale su da će Rouzi biti tamo, da će svratiti po kofer: ja, Rouzi i
ti. Od mene to niko nije čuo. A kao što si i sama upravo rekla, Rouzi je
mesecima ćutala kao zalivena: ti si joj verovatno bila najbolja drugarica
koju je imala, a čak ni tebi ne bi rekla da je imala iole izbora. I ti želiš da
poverujem da je otišla i izlila dušu još nekom, iz puke zabave? Malo sutra.
To znači da preostaješ ti.“

Pre nego što sam i završio rečenicu, Imelda je već bila skočila sa stolice



i istrgla mi šolju iz ruke.
„Sram te bilo, đubre jedno, da ti mene nazivaš cinkarošem u mojoj

rođenoj kući - nije trebalo ni na vrata da te pustim. Sereš mi tu o tome kako
si svratio da vidiš staru ortakinju - ortakinja, mudo moje, samo si hteo da
otkriješ šta znam...“

Pošla je u kuhinju i tresnula šolje u sudoperu. Samo krivica izaziva
takav buran, divljačan protivnapad. Pođoh za njom.

„I ti si meni srala o tome kako si volela Rouzi. Kako si želela da ona
bude ta koja se izvukla. Je li i sve to bilo samo gomiletina baljezgarija,
Imelda? Je li bilo?“

„Nemaš ti blage veze šta pričaš. Tebi je lako, došetaš posle ovolikog
vremena, gos’n Mudonja, možeš da odeš kad god ti se prohte - a ja ovde
moram da živim. Moja deca moraju ovde da žive.“

„Da li tebi deluje da odlazim, jebô te? Ovde sam, Imelda, sviđalo mi se
to ili ne. Nikuda ne idem.“

„Bogme ideš. Iz moje kuće letiš. Uzmi svoja pitanja i nabij ih sebi u
dupe, pa marš napolje.“

„Kaži mi kome si rekla, i odlazim.“
Bio sam preblizu. Imelda je stajala leđima pritisnuta uz šporet; oči su

joj sevale po postoriji, tražeći put za bekstvo. Kad su se vratile na mene,
ugledah u njima bezuman plamen straha.

„Imelda“, rekoh što sam nežnije mogao. „Nemam nameru da te udarim.
Samo te pitam nešto.“

Ona izusti:
„Marš napolje.“
Jedna ruka joj je bila iza leđa, stezala je nešto. Tad sam i shvatio da

njen strah nije neki refleks, da nije ostavština nekog kretena koji ju je tukao.
Imelda se bojala mene.

Rekoh:
„Šta koji moj zamišljaš da ću ti raditi?“
Ona odgovori, tiho:
„Upozorili su me na tebe.“
Pre nego što sam i bio svestan, zakoračio sam ka njoj. Kad sam ugledao

nož za hleb kako se diže i njena usta kako se otvaraju da kriknu, otišao
sam. Stvorio sam se udno stepenica pre nego što se dovoljno sabrala da se



nagne preko gelendera i poviče za mnom, komšijama na radost:
„I da se nisi više vratio, prokletniče!“ Tad su se vrata njenog stana

zalupila.



15.
Otisnuo sam se dublje u Slobodne opštine, dalje od grada; čitav centar

Dablina bio je dupke pun ljudi u božićnoj kupovini koji su se, kao navijene
igračkice bez mozga, laktali zahvaćeni pomamom da uzmu na karticu sve
što im se nađe u vidokrugu, što skuplje, to bolje, i kad-tad će mi neki od
njih dati povoda za tuču. Poznajem jednog finog čoveka po imenu Deni
Palikuća koji se svojevremeno ponudio da zapali sve za šta ikad osetim
potrebu da spalim. Promislio sam o Fejtful plejsu, o pohlepnom izrazu na
licu gospođe Kalen i nesigurnom na licu Deza Nolana, o strahu na
Imeldinom licu, i razmotrio mogućnost da se javim Deniju.

Hodao sam dalje, sve dok nisam većim delom izduvao iskušenje da
zavalim pesnicom svakog ko mi priđe preblizu. Uličice i sokaci imali su isti
izgled kao skup povodom Kevinove smrti, u izokrenutim verzijama prisnih
slika, kao neka šala u koju ja nisam uključen: ganc novi be-em-vei zbijeni
ispred nekadašnjih podstanarskih kućerina, mame-klinke koje urlaju u
brendirana dečja kolica, prašnjave prodavnice na ćošku preobražene u
blistave lokale nekog poznatog lanca. Kad sam uspeo da prestanem da
koračam, nalazio sam se ispred Katedrale Svetog Patrika. Neko vreme sam
sedeo u parku i odmarao oči na nečemu što tu stoji nedirnuto već osam
stotina godina, slušajući vozače kako sve više zapadaju u drumsko besnilo
dok se bliži špic i saobraćaj se usporava.

Još sam sedeo tu, pušeći mnogo više nego što bi Holi odobrila, kad mi
je zapištao telefon. Poruka je bila od mog malog Stivena, i kladio bih se da
ju je četiri-pet puta dorađivao da bi zvučala baš kako treba. Zdravo,
detektive Maki, samo da vas obavestim da imam podatke koje ste tražili.
Svako dobro, Stiven Moran (det.).

Srce malo. Bližilo se pet sati. Poslah mu odgovor: Odlično. Nalazimo
se u 'Kozmu‘, što pre.

Kozmo je smrdljiva mala sendvičarnica zašuškana u spletu uličica koje



se odvajaju iz Grafton strita. Tamo ni mrtvog ne bi uhvatili nekog iz
Ubistava, što je veliki dodatni plus. Drugi plus je bio taj što je Kozmo
među onim malobrojnim lokalima u gradu gde još zapošljavaju Irce, što
znači da niko neće pasti tako nisko da bulji pravo u tebe. Postoje prilike
kad je to dobro. Tamo se ponekad sastajem sa svojim poverljivim
obaveštajcima.

Kad sam stigao tamo, mali je već sedeo za stolom, razvlačeći kafu i
crtajući prstom šare po prosutom šećeru. Nije digao pogled kad sam seo.
Rekoh:

„Drago mi je što se opet vidimo, detektive. Hvala što si se javio.“
Stiven sleže ramenima.
„Aha. Hm. Pa rekao sam da ću se javiti.“
„Ah! Imamo neki problem?“
„Ovo mi deluje ljigavo.“
„Obećavam ti da ću te ujutru poštovati.“
Na to on reče:
„U Templmoru su nam govorili da nam je policija odsad porodica. Ja

sam na to obraćao pažnju, znate? Ozbiljno sam to shvatio.“
„I treba tako. To ti je sad porodica. Unutar porodica se tako i ponašaju,

dragi moj. Nisi primetio?“
„Ne. Nisam.“
„Eh, srećniče. Lepo detinjstvo je nešto predivno. Ovako živi ona druga

polovina ljudi. Šta imaš za mene?“
Stiven se malčice ujede za unutrašnjost obraza. Posmatrao sam ga sa

zanimanjem, i pustio ga da sa savešću razreši potpuno sam, tako da se
najzad, dabome, umesto da dohvati ranac i zbriše iz Kozma, nagao i izvađio
tanku zelenu fasciklu.

„Izveštaj sa autopsije“, reče i pruži mi je.
Prelistah stranice palcem. Iz njih iskočiše dijagrami Kevinovih povreda,

težine organa, kontuzija mozga, ne baš idealno štivo za uz kafu.
„Lepo obavljeno“, rekoh. „I veoma to cenim. Sažmi mi ukratko, na

trideset sekundi ili manje.“
To ga lecnu. Verovatno je već bio obavio izveštavanje porodice, ali ne u

potpunim tehničkim pojedinostima. Pošto nisam ni trepnuo, on izusti:
„Ovaj... u redu. On - to jest, preminuli; ovaj, vaš brat... pao je s



prozora, udarac glavom. Nije bilo povreda koje ukazuju na to da se branio
niti da se borio, ničega što bi nagovestilo da je uključena još neka osoba.
Pad je bio sa visine od oko sedam metara, na tvrdu zemlju. Udario je samo
jednom stranom lobanje, ovde otprilike. Pad je izazvao frakturu lobanje, a
ova pak oštećenje mozga, i prelom vrata, što mu je verovatno paralisalo
disanje. Uzrok smrti je jedno ili drugo. Umro je vrlo brzo.“

Upravo sam to od njega i tražio, ali svejedno se umalo nisam zaljubio u
nafrakanu konobaricu zato što se pojavila tačno u tom trenu. Naručio sam
kafu i nekakav sendvič. Ona dvaput zapisa pogrešno da bi dokazala da je
previše pametna za svoj posao, prevrte očima što sam ja tako glup, i umalo
ne obori Stivenu šolju u krilo kad mi je istrgla meni, ali dok se izmigoljila i
otišla, uspeo sam makar delimično da otkočim vilice. Rekoh:

„U tome nema nikakvih iznenađenja. Imaš li izveštaj o otiscima?“ Stiven
klimnu glavom i izvadi drugu fasciklu, deblju. Razbijač je prilično ozbiljno
pritisnuo ove iz Biroa, čim su rezultati stigli tako brzo. Želeo je da ovaj
slučaj završi i otkači što pre. Kazah: „Pričaj ono što vredi.“

„Spoljašnjost kofera bila je u haosu: od dugih godina u dimnjaku, otrla
se većina onog što je na njemu pre bilo, a onda su se tu uključili i zidari i
porodica koja - vaša porodica.“ Uvukao je glavu u ramena, bilo mu je
neprijatno. „Još ima nekoliko otisaka koji pripadaju Rouz Dejli, plus jedan
koji pripada njenoj sestri Nori, plus tri nepoznata - verovatno od iste ruke i
ostavljena u isto vreme, sudeći po položaju. Iznutra imamo manje-više isto:
mnogo otisaka Rouz Dejli na svemu gde se može ostaviti otisak, mnogo
Norinih po čitavom vokmenu, nekoliko otisaka Tereze Dejli sa unutrašnje
strane dotičnog kofera - što je i logično, mislim, nekada je bio njen - i
gomile otisaka svih članova porodice Maki, pretežno Džozefin Maki. Je li
to, ovaj, vaša majka?“

„Da“, rekoh. Izvesno je keva bila ta koja je vadila stvari iz kofera.
Prosto sam je mogao čuti: Džime Maki, sklanjaj te tvoje prljave ručerde od
toga, to tu su ženske gaće, da nisi postao perverznjak?

„Nekih nepoznatih?“
„Iznutra ne. Imamo takođe, ovaj, i nekoliko vaših otisaka na kovertu u

kom su bile karte.“
Čak i posle tih proteklih dana, bilo je u meni još dovoljno mesta da me

to zaboli: moji otisci iz te nezamislivo nevine večeri kod O’Nila, još sveži



kao juče i nakon dvadeset godina skrivanja u tami, spremni da se tehničari
Biroa igraju njima. Kazah: „Aha, naravno da imate. Nisam se setio da
stavim rukavice kad sam ih kupovao. Još nešto?“

„To je što se tiče kofera. A izgleda da je poruka brisana od otisaka. Na
drugom delu, onom koji je nađen osamdeset pete, imamo Metjua, Terezu i
Noru Dejli, zatim ona tri momka koja su je našla i donela njima, i vas.
Nijedan Rouzin otisak. Na prvom listu, onom koji je nađen u Kevinovom
džepu, nemamo ništa. To jest, nikakvih otisaka. Čisto kao suza.“

„ A prozor sa kog je pao?“
„Suprotan problem: previše otisaka. U Birou su prilično sigurni da

imamo Kevinove otiske na gornjoj i donjoj ivici, gde bi se i očekivali ako je
otvorio prozor, a otiske dlanova na prozorskom pragu, tamo gde se nagao -
ali ne smeju se zakleti. Ispod ima previše slojeva drugih otisaka; izmiču
detalji.“

„Još nešto što bih možda voleo da znam?“
On zavrte glavom.
„Ništa što upada u oči. Kevinovi otisci se pojavljuju na još nekoliko

mesta - na vratima hodnika, vratima sobe iz koje je pao - ali nigde gde se ne
bi i očekivali. Čitava kuća je prekrivena nepoznatim otiscima; Biro ih još
ispituje. Dosad je identifikovano nekoliko momaka s manjim prestupima,
ali sve su to domaći likovi koji su mogli tamo biti tek onako. Pre mnogo
godina, ne možemo znati kad.“

„Svaka čast“, rekoh. Popravih ivice fascikli pa ih strpah u svoju torbu.
„Ovo neću zaboraviti. Da čujemo sad kako bi ukratko izložio teoriju
detektiva Kenedija o tome šta se dogodilo.“

Stivenove oči su pratile moje ruke.
„Nemojte mi samo opet reći da je to etički u redu.“
„Etički jeste u redu“, kazah, „jer to je obavljena i svršena stvar. Daj

ukratko.“
Sekund potom, on diže pogled ka mojim očima. Reče:
„Nisam siguran kako da vama pričam o ovom slučaju.“
Konobarica tresnu na sto moju kafu i sendviče za obojicu, pa odskakuta

da se spremi za predavanje smene. Ni on ni ja nismo je zarezivali. Rekoh:
„Misliš na to što sam povezan doslovno sa svima i svime što on

obuhvata.“



„ Aha. To nikako nije lako. Ne želim da dodatno pogoršam.“ Imao je i
uviđavnost i pažljivost doktora. Nek daju tom klincu svega pet godina, i
postaće načelnik policije.

„Cenim tvoju brigu, Stivene“, rekoh. „Ali meni od tebe ne treba
osećajnost. Već objektivnost. Moraš se praviti da ovaj slučaj nema nikakve
veze sa mnom. Ja sam samo stranac koji je slučajno tu zalutao i treba ga
kratko obavestiti. Možeš li to?“

On klimnu glavom.
„Aha. Pošteno.“
Namestih se lepo na stolici i privukoh svoj tanjir.
„Divno. Raspali.“
Stiven nije zabrzao, što je bilo dobro: zalio je sendvič kečapom i

majonezom, prerasporedio nadev, proverio da li su mu misli uređene. A
onda je rekao:

„U redu. Teorija detektiva Kenedija ovako glasi. Kasno uveče
petnaestog decembra hiljadu devetsto osamdeset pete, Fransis Maki i Rouz
Dejli planiraju da se sastanu na vrhu Fejtful plejsa i zajedno pobegnu.
Makijev brat Kevin to nekako nanjuši...“

„Kako?“ Nije mi baš delovalo da bi Imelda izlila dušu
petnaestogodišnjem klincu.

„Taj deo ostaje nejasan, ali očigledno je neko to nagovestio, a Kevin
ume da sabere dva i dva bolje od većine ljudi. To je jedan od faktora koji
podupiru teoriju detektiva Kenedija. Po rečima svih s kojima smo
razgovarali, Fransis i Rouz su svoje bekstvo u potpunosti krili, niko nije ni
slutio šta su planirali. Kevin je, međutim, bio u povlašćenom položaju.
Spavao je u istoj sobi s Fransisom. Moguće je da je nešto video.“

Moja draga Mendi, dakle, nije progovorila.
„Recimo da je to isključeno. Da u toj sobi nije imao šta da vidi.“
Stiven sleže ramenima.
„Ja sam sa Nort vola. Rekao bih da i Slobodne opštine isto tako

funkcionišu, ili je makar tako tada bilo: ljudi žive jedan drugom za vratom,
ljudi pričaju, ne postoji tajna. Moram vam reći, zapanjio bih se kad bi se
ispostavilo da za to bekstvo niko nije znao. Zapanjio bih se.“

„Pošteno“, rekoh. „Neka taj deo ostane neizvestan. Šta sledi dalje?“
Usredsređivanje na izveštaj pomalo ga je opuštalo; vratili smo se u zonu



gde mu nije neprijatno.
„Kevin odlučuje da presretne Rouz pre nego što se bude našla s

Fransisom. Možda se dogovara s njom da se nađu, a možda i zna da će
Rouz morati da svrati po kofer, ali u svakom slučaju oni se susreću,
najverovatnije negde u broju šesnaest u Fejtful plejsu. Izbija svađa, njemu
puca film, grabi je za gušu i udara je glavom o zid. Po onome što Kuper
kaže, to ne bi dugo trajalo; možda nekoliko sekundi. Dok se Kevin primirio,
već je prekasno.“

„Motiv? Zašto bi je, pre svega, uopšte i presretao, a nekmoli zapodevao
svađu s njom?“

„To je nepoznato. Svi kažu da je Kevin bio prilično vezan za Fransisa,
pa može biti da nije želeo da mu ga Rouz otme. A može biti i seksualna
ljubomora - bio je taman u godinama kad bi se s takvim nečim vrlo teško
pomirio. Ona je bila božanstvena, po svim izjavama. Možda je odbila
Kevina, ili su možda imali nešto kradom...“ Stiven se odjednom seti sa kim
priča. Pocrvene, ućuta i pogleda me sa zebnjom.

Pamtim Rouzi, rekao je Kevin. Onu kosu i smeh, i onaj njen hod...
Kazah:

„Razlika u godinama bila je malo prevelika za to - pričamo o dečaku od
petnaest i devojci od devetnaest godina, imaj to na umu. Ali mogla mu se
sviđati, u redu. Nastavi.“

„Dakle. Motiv ne mora čak ni da bude nešto krupno; mislim, koliko je
nama poznato, ne liči baš da je planirao da je ubije. Više deluje kao da se
prosto desilo. On shvata da je mrtva, odvlači njeno telo u suteren - sem ako
nisu već bili dole - i sakriva je pod beton. On je bio za svoje godine jak;
radio je povremeno na gradilištu, tog leta, prenosio materijal. Bio bi
sposoban za to.“ Još jedan hitar pogled. Iščačkah jezikom šunku iz kutnjaka
i nastavih da ga posmatram bez izraza.

„U nekom trenutku dok se sve to događalo, Kevin nalazi poruku koju je
Rouz nameravala da ostavi svojima, i shvata da je može zgodno iskoristiti.
Prvi list sakriva kod sebe, a drugi ostavlja tu gde je. Evo kako on to
zamišlja: ako Fransis svejedno ode, svi će u suštini poverovati da se
dogodilo po prvobitnom planu, njih dvoje su otišli zajedno, a poruka je
ostavljena roditeljima. Ako pak Fransis na kraju pođe kući pošto se Rouz
nije pojavila, ili ako u nekom trenu stupi u kontakt s njenima, svi će misliti



da je poruka bila namenjena njemu i da je Rouz otišla sama.“
„I dvadeset dve godine“, rekoh, „upravo je tako i bilo.“
„Aha. Rouzin leš se pojavljuje, mi počinjemo istragu, Kevina hvata

panika. Po izjavama svih ljudi s kojima smo razgovarali, poslednjih dana
bio je pod priličnim stresom, i to sve jačim. Naposletku više nije mogao da
trpi taj pritisak. Iskopava prvu stranicu poruke odande gde ju je sve te
godine krio, provodi poslednje veče s porodicom, a onda se vraća na mesto
gde je ubio Rouz i... Dakle.“

„Moli se Bogu i skače glavačke s prozora na gornjem spratu. I svima je
sad po pravdi.“

„Manje-više, pretpostavljam. Aha.“ Stiven me je krišom posmatrao
preko kafe, da vidi nije li me razljutio.“

„Svaka čast, detektive“, rekoh. „Čisto, koncizno, objektivno.“ Stiven
ispusti kratak uzdah olakšanja, klcao da je završio kakav usmeni ispit, pa
se baci na sendvič. „Šta misliš, koliko vremena imamo dok se to ne pretvori
u zvanično Jevandelje po Kenediju, i dok ne zatvore oba slučaja?“

On zavrte glavom.
„Možda još koji dan? Još nije poslao dosije ovima gore; i dalje

skupljamo dokaze. Temeljan je on, detektiv Kenedi. Mislim, znam da ima
svoju teoriju, ali nije baš ni da ju je prosto tresnuo pa će sad sve da
smandrlja i otkači. Sudeći po onome što priča, izgleda da ćemo - ja i ostali
leteći - ostati uz Ubistva do kraja nedelje u svakom slučaju.“

A to je značilo da u osnovi imam otprilike tri dana. Niko ne voli da se
vraća unatrag. Čim slučaj bude zvanično zatvoren, biće mi potreban overen
video-snimak nekog drugog kako izvršava oba ubistva da bi ga iko ponovo
otvorio.

„Siguran sam da će biti veselo“, kazah. „Kakvo je tvoje lično mišljenje
o teoriji detektiva Kenedija?“

Ovim sam zatekao Stivena nespremnog. Bio mu je potreban trenutak da
uspostavi vlast nad svojim punim ustima.

„Moje?“
„Tvoje, srculence. Ja već znam kako Razbijač radi. Već sam ti rekao,

zanima me šta ti imaš da ponudiš. Osim neverovatne daktilografske
veštine.“

On sleže ramenima.



„Nije moj posao da...“
„Bogme jeste. Nešto te pitam; samim tim ti spada u posao. Da li ti se

čini da njegova teorija pije vodu?“
Stiven još jače zaglaba sendvič, kako bi sebi dao vremena da razmisli.

Posmatrao je svoj tanjir, nisam mu mogao videti oči. Rekoh:
„Jeste, Stivi, tačno je da moraš podsećati sebe da sam možda pristrasan

kao sam đavo, ili poludeo od tuge, ili prosto lud za početak, i da bih u
svakom od tih slučajeva mogao biti vrlo nepogodna osoba za poveravanje
najskrovitijih misli. Ali svejedno se kladim da ti nije prvi put prošlo kroz
misli da se detektiv Kenedi možda jednostavno i vara.“

„Jeste mi to padalo na um“, reče on.
„Naravno da jeste. Da nije, značilo bi da si glup. Je li palo na um još

nekome iz tima?“
„Nisu pominjali."
„Niti će. Svi oni razmišljaju o tome jer nisu ni oni glupi, ali drže jezik za

zubima jer su u strahu da ne razbude Razbijevo nezgodnije lice.“ Nagoh se
preko stola, dovoljno blizu njemu da je morao podići pogled. „A to znači da
ostaješ ti, detektive Morane. Ti, i ja. Ako je tip koji je ubio Rouzi još tu
negde, niko ga neće tražiti osim nas dvojice. Da li počinješ da uviđaš zbog
čega je naša mala igra etički opravdana?‘

Časak-dva potom, Stiven reče:
„Otprilike.“
„Etički je čista kao sunce, zato što tvoja prvenstvena odgovornost nije

prema detektivu Kenediju - niti prema meni, ako ćemo baš. Već prema Rouz
Dejli i Kevinu Makiju. Oni samo nas imaju. Zato prestani da mi se tu
izvlačiš kao mlada koja je stisla gaće, i reci mi šta misliš o teoriji detektiva
Kenedija.“ Stiven odgovori, jednostavno:

„Nisam baš ludo zaljubljen u nju.“
„Zašto nisi?“
„Ne smetaju mi rupe u njoj - nepoznat motiv, nismo sigurni kako je

Kevin saznao za bekstvo, i tako to. I očekivale bi se takve rupe posle
tolikog vremena. Meni mira ne daju nalazi otisaka.“

I bio sam se pitao da li je to uočio.
„Šta je s njima?“
On liznu majonez s palca i poče od njega da nabraja.



„Prvo i prvo, nepoznati otisci na koferu. Možda ne znače ništa, ali da je
ovo moja istraga, ja bih pokušao da ih identifikujem pre nego što zaključim
slučaj.“

Sa poprilično sigurnosti sam znao ko je ostavio te neidentifikovane
otiske, ali nisam bio raspoložen da mu to poverim. Rekoh:

„I ja bih. Još nešto?“
„Aha. Druga stvar je, dakle“ - uvis polete i drugi prst -„zašto nema

otisaka na prvom listu poruke. Da je neko obrisao drugi list, to bi imalo
smisla: ako neko počne da sumnja i prijavi Rouzin nestanak, Kevin ne bi
voleo da mu policajci nađu otiske na oproštajnom pismu. Ali prva stranica?
Izvadio ju je iz skrovišta gde ju je krio sve to vreme, smera da je u
samoubistvu iskoristi kao poruku i kao priznanje, dakle, ali je briše i
navlači rukavice da bi je stavio u džep? Da je ne bi neko slučajno - šta? da
je slučajno ne poveže s njim?“

„A šta detektiv Kenedi ima na sve to da kaže?“
„On kaže da je to beznačajna anomalija, jaka stvar, u svakom

policijskom slučaju ih ima. Kevin one prve noći briše oba lista, prvi list
skriva, a pri ponovnom uzimanju ne ostavlja otiske - ljudi ih ne ostavljaju
uvek. Što jeste sasvim tačno, s jedinom razlikom... Mi pričamo o nekome
ko smera da se ubije. Nekome ko u osnovi priznaje ubistvo. Koliko god da
je neko hladnokrvan, u takvoj situaciji znojio bi se u pi... kao lud. A kad se
čovek znoji, on ostavlja otiske.“ Stiven zavrte glavom. „Na tom listu je
moralo biti otisaka“, reče, „i kraj priče.“ Na to se opet dade na neutralisanje
sendviča.

„Čisto onako“, rekoh, „da isprobamo nešto. Pretpostavimo načas da je
moj stari prijatelj detektiv Kenedi ipak jednom promašio, i da Rouz Dejli
nije ubio Kevin Maki. Šta tad imamo?“ Stiven me je posmatrao.

Upita:
„Da li pretpostavljamo da je i Kevin ubijen?“
„To ti meni kaži.“
„Ako poruku nije obrisao i u džep stavio on, to je onda uradio neko

drugi. Zaključio bih da jeste posredi ubistvo.“
Osetih kako me opet preplavi onaj nagli, prevrtljivi talas topline prema

klincu. Umalo ga nisam iz sve snage zagrlio i razbarušio mu kosu. „Meni se
to uklapa", rekoh. „A šta onda znamo o ubici?“



„Razmišljamo li o jednoj osobi?“
„Iskreno se nadam da je tako. Kraj u kom sam odrastao jeste pomalo

čudački, ali svom dušom se nadam da nije toliko čudački da izrodi dve
nezavisne ubice koji ordiniraju u istoj ulici.“ U nekoj sekundi poslednjeg
minuta, otkako je krenuo da izražava svoja mišljenja, Stiven je počeo
mnogo manje da me se plaši. Naginjao se napred, s laktovima na stolu, tako
usredsređen da je skroz zaboravio na sendvič. U očima mu se javio neki
nov, odlučan sjaj, odlučniji nego što bih očekivao od tako ljupkog malog
sramežljivog novajlije. „Onda je to, sudeći po Kuperovim nalazima,
verovatno neki muškarac. Ako je on sada, recimo, starosti između nepune
četrdesete i pedesete - on je, dakle, imao između petnaestak i trideset
godina u vreme Rouzine smrti - i bio je i ostao prilično snažan. Za sve ovo
je bio potreban neko ko ima mišiće.“

„Za Rouz da“, rekoh. „Za Kevina ne. Ako bi neko našao načina da ga
navede da se nagne preko prozora - a on po prirodi nije bio podozriv - bilo
bi mu dovoljno samo lako da ga gurne. Nisu bili potrebni mišići.“

„Dakle, u tom slučaju je taj naš muškarac imao između petnaest i
pedeset godina kad je skleptao Rouz, a to znači da sada može biti ma kojih
godina između trideset i nešto i sedamdeset.“

„Nažalost. Još nešto što bismo mogli reći o njemu da suzimo krug?“
„Odrastao je negde veoma blizu Fejtful plejsa“, kaza Stiven. „On

poznaje broj šesnaest u sitna crevca: kad je shvatio da je Rouz mrtva,
sigurno je ostao u strašnom šoku, ali svejedno se setio onih blokova betona
u suterenu. A sudeći po onome što nam svi kažu, ljudi koji poznaju broj
šesnaest jesu ljudi koji su živeli u Fejtful plejsu ili u njegovoj blizini kad su
bili sasvim mladi. Možda taj ne živi više tamo - na desetine načina je
mogao saznati da se pojavio Rouzin leš - ali nekada je živeo.“

Prvi put u svome radnom veku, počela je da mi se javlja slutnja zašto
pripadnici Ubistava toliko vole svoj posao. Kad mi Tajni idemo u lov,
radujemo se svemu što nam uleti u klopku; pola veštine sastoji se u znanju
šta treba upotrebiti kao mamac, šta treba odbaciti i vratiti tamo odakle je i
došlo, a šta zviznuti po glavi i poneti kući. Ubistva su pak nešto sasvim
drugo. Ti momci su specijalisti koje zovu da krenu tragom gadne
grabljivice, i oni se na nju usredsređuju kao što bi se usredsredili na svoju
dragu. Sve ostalo što im doluta u vidokrug, dok prečešljavaju tamu u



potrazi za tim jednim oblikom, njima ništa ne znači. To je specifično, i
prisno, i moćno: ja i taj drugi čovek, negde tamo, pomno osluškujemo jedan
drugoga i čekamo ko će prvi pogrešno kročiti. Te večeri, u tom Vrlo tužnom
kafiću, to mi se učinilo najprisnijom vezom koju sam ikada doživeo.

Kazah:
„Glavno pitanje ne glasi kako je saznao da su našli Rouz - kao što si i

sam rekao, verovatno je svima koji su ikada živeli u Slobodnim opštinama
neko javio telefonom. Glavno pitanje glasi kako je taj saznao da mu Kevin
predstavlja pretnju, posle tolikih godina. Koliko ja to uspevam da vidim,
samo mu je jedna osoba to mogla staviti do znanja, a to je Kevin. Ili su njih
dvojica još bili u kontaktu, ili su naleteli jedan na drugoga prilikom sve one
strke ovog vikenda, ili je Kevin pak namenski stupio s njime u dodir. Kad ti
se ukaže prilika, voleo bih da saznaš koga je Kevin zvao za poslednjih
četrdeset osam sati života - s mobilnog, s fiksnog ako ga je imao - kome je
slao poruke, i ko je njega zvao ili mu slao poruke. Molim te, reci mi da li
sam u pravu što pretpostavljam da je detektiv Kenedi podneo zahtev za te
podatke.“

„Još nisu stigli, ali predao je, aha.“
„Ako saznamo s kim je Kevin sve pričao preko vikenda, našli smo i

našeg ubicu.“ Setih se kako se Kevin sav pogubio i otutnjao u subotu po
podne, kad sam ja otišao da odnesem kofer Razbijaču. Sledeći put sam ga
video u pabu. U međuvremenu je mogao otići da pronađe doslovno svakog.

Stiven reče:
„Ima još nešto: mislim da je verovatno nasilan. To jest, očigledno je bio

nasilan, ali mislim na to da nije bio nasilan samo ta dva puta. Čini mi se da
su poveliki izgledi da ima dosije, ili makar da je poznat po takvom
ponašanju.“

„Zanimljiva teorija. Po čemu to sudiš?“
„Između ova dva ubistva postoje razlike, zar ne? Drugo je moralo biti

planirano, makar i svega koji minut ranije, ali prvo gotovo izvesno nije.“
„Pa? Sad je stariji, bolje se obuzdava, razmišlja unapred. Prvi put je

prosto pukao.“
„Aha, ali to i hoću da kažem. Tako on puca. To se neće promeniti, bez

obzira na njegove godine.“
Izvio sam jednom obrvom - znao sam šta hoće da kaže, ali želeo sam da



ga čujem kako objašnjava. Stiven se smeteno protrlja po uvu, pokušavajući
da nađe reči.

„Ja imam dve sestre“, reče. „Jedna ima osamnaest godina, dakle, i ako
je iznerviraš, dere se da je čuje čitava ulica. Druga ima dvadeset, i kad
pomahnita, baca sve redom u zid svoje sobe - ništa lomljivo, mislim, samo
olovke i tako to. Takve su oduvek bile, još od detinjstva. Kad bi mlađa
jednog dana nešto bacila, ili kad bi starija počela da se dere, ili kad bi bilo
koja od njih dve postala nasilna prema nekome, ja bih se zapanjio. Svako
puca tako kako uvek puca.“

Uspeh da izvučem osmeh pohvale za njega - klinac je zaslužio i da ga
pomazim po glavi - i već sam zaustio da ga upitam kako puca on, kad me
nešto prodrma. Onaj mučni, tupi pucanj Šejove glave kad je udarila u zid,
usta koja su mu se razjapila kad se oklembesio u ćaletovim ručerdama dok
ga je ovaj držao za vrat. Keva koja vrišti: Gledaj šta si sad uradio, skote,
ubićeš ga, ćaletov opori, hrapavi glas: I zaslužio je. I Kuper: Napadač ju je
uhvatio za grlo i udariojoj glavom više puta u zid.

Nešto na mome licu zabrinulo je Stivena; možda sam zurio u njega.
Upita:

„Šta je?“
„Ništa“, rekoh i zabacih jaknu da je obučem. Met Dejli, kao konačna

presuda: Ljudi se ne menjaju.
„Odlično radiš svoj posao, detektive. Zaista to mislim. Javi se čim

stignu podaci o telefonima.“
„Hoću, aha. Je li sve...“
Nađoh dvadeset evra i gurnuh ih po stolu ka njemu.
„Plati ti. Odmah me obavesti ako Biro slučajno nađe otiske koji

odgovaraju onima na koferu, ili ako ti detektiv Kenedi kaže kad namerava
da zaključi slučaj. Upamti, detektive: ovo je palo na tebe i mene. Mi smo
sad tu jedini.“

Otišao sam. Poslednje što sam video bilo je Stivenovo lice, razliveno
iza stakla prozora kafića. Držao je dvadeset evra i posmatrao me kako
odlazim, bio je zinuo.



16.
Hodao sam još nekoliko sati. Usput sam preprečio Smits roudom, pored

ulaza u Plejs, onako kako je Kevin trebalo da je prošao kad je otpratio
Džeki do auta u nedelju uveče. Dobrim delom puta imao sam jasan pogled
na stražnje prozore gornjeg sprata broja 16, one s kojih je Kevin sleteo
glavačke, i nakratko, preko zida, na prozore prizemlja; kad sam prošao
kuću, da sam se okrenuo, imao bih pun pogled na pročelje dok prolazim
pored tog gornjeg dela Fejtful plejsa. Ulične svetiljke značile su da bi me u
dolasku video svako ko bi tamo čekao, ali istovremeno su bojile i prozore u
mutnu, dimastu narandžastu boju: da je u kući upaljena baterijska lampa, ili
da se nešto u njoj dešava, nikad ne bih primetio. A ako bi neko poželeo da
se nagne kroz prozor i pozove me, morao bi viknuti glasno i rizikovati da ga
čitav Plejs čuje. Kevin u tu kuću nije zabasao zato što mu je nešto sjajno
privuklo pogled. On je imao zakazan susret.

Stigavši u Portobelo, nađoh pored kanala praznu klupu, pa sam tu sedeo
dovoljno dugo da pregledam čitav izveštaj sa autopsije. Mladi Stiven je
imao dara za sažimanje: nikakvih iznenađenja ako se ne računa nekoliko
fotografija za koje je, ako ćemo pravo, trebalo da budem spreman. Kevin je
bio zdrav kao dren; po Kuperovom izveštaju, mogao je živeti večno, da se
samo klonio visokih zdanja. Okolnosti smrti bile su označene kao
„neutvrđene“. Da ti je život do guše u govnima, shvatiš kad čak i Kuper
počne da se taktično ponaša prema tebi.

Zaputio sam se natrag u Slobodne opštine i nekoliko puta prošao Koper
lejnom, proveravajući kakvih oslonaca za penjanje ima. Čim je prošlo pola
devet i svi se našli zauzeti večerom ili televizijom ili smeštanjem dece u
krevet, prešao sam preko zida i kroz stražnji vrt Dvajerovih ušao kod
Dejlijevih.

Bilo mi je potrebno, pod hitno, da saznam šta se tačno dogodilo između
moga oca i Meta Dejlija. Nije mi se preterano milila pomisao da kucam po



nasumično odabranim komšijskim vratima, a osim toga, ja se obraćam
pravo izvoru kad god imam izbora. Bio sam prilično siguran da je Nora
oduvek bila slaba na mene. Džeki je bila rekla da Nora sad živi u
Blančardstaunu ili tako negde, ali normalne porodice, za razliku od moje,
zbliže se kad se desi nešto rđavo. S obzirom na događaje od subote, bio
sam spreman da se kladim da je Nora ostavila muža i dete da paze jedno na
drugo i da će provesti koji dan pod krovom mame i tate Dejli.

Šljunak mi je zaškrgutao pod nogama kad sam doskočio. Umirio sam se
u senci, uza zid, ali niko nije došao da pogleda.

Postepeno su mi se oči privikle na tamu. Nikada pre nisam bio u tom
vrtu; kao što sam i rekao Kevinu, suviše sam se plašio da me ne uhvate. U
njemu je bilo tačno onako kako bi se i očekivalo od Meta Dejlija: velike
platforme, uredno okresano žbunje, obeležene pritke što štrče iz leja,
spremnih za proleće, klozet preobražen u stamenu malu baštensku šupu.
Nađoh jednu ljupku klupu od kovanog gvožđa u zgodno senovitom uglu,
manje-više uspešno je obrisah od vlage, pa se tu smestih da čekam.

U jednom prozoru prizemlja gorelo je svetlo i video se uredan niz
čamovih kredenčića na zidu: kuhinja. I naravno, otprilike posle pola sata u
nju uđe Nora, u velikom crnom džemperu, s kosom skupljenom u ovlašnu
punđu. Čak i tako izdaleka, delovala je umorno i bledo. Natočila je sebi
čašu vode iz česme i nagla se nad sudoperu da je popije, bezizrazno
zagledana kroz prozor, nesvesno pokrećući slobodnu ruku da izmasira sebi
potiljak. Časak potom glava joj se trže; ona doviknu nešto preko ramena, na
brzinu ispra čašu pa je tresnu na dasku za ceđenje, dohvati nešto iz
ormarića i ode.

A ja sam bio tu, spreman a zaludan sve dok Nora Dejli ne zaključi da je
vreme za spavanje. Čak ni cigaretu nisam mogao da zapalim, da neko ne
opazi žar: Met Dejli je od onih koji bi na uljeza pošli palicom za bejzbol,
zarad dobra zajednice. Prvi put nakon dugog vremena - meseci, činilo mi se
- preostajalo mi je jedino da sedim skrštenih ruku.

Plejs se smirivao pred noć. Televizor je bacao nemirne treptaje po zidu
Dvajerovih; odnekud je tiho dopirala muzika, topao, čežnjiv ženski glas
bolno je pevao nad vrtovima. U broju 7 su se u prozorima palile i gasile
raznobojne božićne lampice i debeljuškasti Deda Mrazovi, a jedan iz
trenutnog čopora pubertetlija Sali Hern dreknu: „Ne! Mrzim te!“, i zalupi



vratima. Na gornjem spratu broja 5 japiji-epiduralci su uspavljivali dete:
tata ga je unosio u sobu pravo s kupanja, u malecnom belom bademantilu,
njihao ga kroz vazduh i slao poljupce u pravcu njegovog stomačića, a mama
se smejala i saginjala da protrese ćebad. Tačno preko puta, moji keva i ćale
su po svoj prilici zurili u televizor kao katatoničari, svako u svojim
nezamislivim mislima, nastojeći da prebrode do spavanja bez nužde da
međusobno razgovaraju.

Svet je delovao umrtvljeno, te noći. Obično uživam u opasnosti, ništa ne
usredsređuje misli kao ona, ali sad je bilo drugačije. Zemlja se mreškala i
gibala poda mnom kao ogroman mišić, sve nas odbacujući u let, i iznova mi
pokazujući ko je u toj igri glavni, a ko na milion kilometara izvan svega.
Prevrtljivi drhtaji vazduha služili su mi kao podsetnik: sve u šta veruješ u
potpunom je haosu, svako temeljno pravilo može se promeniti po trenutnoj
ćudi, i uvek, uvek pobeđuje onaj ko deli karte. Ne bi me iznenadilo ni da se
broj 7 urušio Hernovima i njihovim Deda Mrazovima na glavu, ili da je broj
5 odleteo u vazduh u ogromnom suktaju plamena i pastelne japijevske
prašine. Pomislio sam na Holi, u svojoj, kako sam nekada verovao, kuli od
slonovače, gde pokušava da dokuči kako sad svet može da postoji i bez
čika Kevina; razmišljao sam i o dragom malom Stivenu u ganc novom
kaputu, koji ne može da poveruje čemu ga ja učim u vezi s poslom;
razmišljao sam o svojoj majci, koja je pred oltarom prihvatila ruku mog
oca, i rađala mu decu, i verovala da je to pametno. Razmišljao sam o sebi i
o Mendi i o Imeldi i o Dejlijevima, dok svi ćutke sedimo, svako u svom
kutku te noći, upinjući se da sagledamo u kakav se oblik sležu poslednje
dvadeset i dve godine bez Rouzi, negde tamo, nošene svojim strujama.

Imali smo osamnaest godina, i kod Galigana, jedne kasne, prolećne
subotnje većeri, prvi put mi je Rouzi rekla Engleska. Čitava moja
generacija imala je o Galiganu neke svoje priče, a ko ih nije imao, zajmio
ih je od drugih. Svaki sredovečni ozbiljni čovek u Dablinu radosno će
ispričati kako je strugnuo odatle kad je u tri noću lokal opljačkan, ili kako
je tamo častio čitav U2 pićem pre nego što su se proslavili, ili kako je tamo
upoznao buduću suprugu, ili kako su mu izbili zub dok su se bacali uz
pank, ili kako se toliko uradio da je zaspao u klozetu pa su ga našli tek kad
je prošao vikend. To je bila prava rupčaga, i ne daj bože da te u njoj zadesi
požar : crna farba se ljuštila, nije imala prozora, po zidovima su sprejom



bili iscrtani Bob Marli, Če Gevara i svako kog je trenutno osoblje nekim
slučajem poštovalo. Ali radio je kao noćni klub - manje-više: bez dozvole
za točenje piva, pa se moglo birati između dve vrste desertnog nemačkog
vina, pri čemu su obe izazivale donekle osećaj da si bogat i fin, i da su te
odrali kao jarca - i uz to je imao kao nekakvu lutriju sa živom muzikom,
nikad se nije znalo šta će ti te večeri zapasti. Današnji klinci ne bi u takav
lokal došli ni da im platiš. Mi smo ga obožavali.

Rouzi i ja smo tamo došli da gledamo novi glamurozni rok bend po
imenu Karmin na Marsu, za koji je ona bila čula da je dobar, i sve druge
koji se tu zadese. Pili smo najfinije nemačko belo vino i igrali dok nam se
ne zavrti u glavi - obožavao sam da gledam Rouzi kako igra, zamah njenih
kukova, zabacivanje kose, smeh što joj je izvijao usta: nikad nije
dozvoljavala da joj lice postane prazno kao u drugih devojaka kad igraju,
uvek je imalo neki izraz. Veče je obećavalo dobar provod. Grupa nije bila
baš Led cepelin, ali tekstovi su im bili oštroumni, bubnjar izvanredan, i
imali su onaj nemarni sjaj koji su posedovale grupe tog vremena, kad niko
nije imao šta da izgubi i kad nije bilo važno to što nemaš ni mrvice šanse da
se probiješ među velike, jer ulaganje čitave duše u bend bilo je jedino što
je mladog čoveka sprečavalo da postane samo još jedan socijalni slučaj bez
budućnosti koji čami u svojoj dnevnoj sobi. A to im je nešto davalo: kap
čarolije.

Basista je pokidao žicu da dokaže svoju ozbiljnost, i dok ju je menjao,
Rouzi i ja smo otišli do šanka po još vina.

„Ovo piće ti je šugavo“, rekla je Rouzi šankeru, hladeći se majicom.
„Znam, aha. Mislim da ga prave od sirupa za kašalj. Ostavi sirup da

stoji nekoliko nedelja u toplom plakaru i samo cepaj.“ Šankeru smo bili
dragi.

„Čak je šugavije nego inače. Dobio si rđavu turu. Je l’ imaš išta
pristojno, imaš ili nemaš?“

„Pa i ovo vrši posao, valjda? U suprotnom, otkači momka, sačekaj dok
ne zatvorimo, pa da te vodim na neko bolje mesto.

„Hoćeš da te ja olupam“, rekao sam ja, „ili da to prepustim tvojoj ribi?“
Šankerova devojka imala je mohikanac frizuru i tetovaže do oba ramena. I s
njom smo se gotivili.

„Bolje ti. Ona jače tuče.“ Namignuo nam je i pošao da mi donese kusur.



Rouzi je rekla:
„Imam za tebe vest.“
Zvučala je ozbiljno. Zaboravio sam sasvim na šankera i pomamno stao

u glavi da računam datume i dane.
„Aha? Kakvu?“
„Neko s Ginisove proizvodne linije ide u penziju, idućeg meseca. Ćale

kaže da će se zauzeti da me prime čim se ukaže prva prilika, i ako hoću taj
posao, moj je.“

Prodisao sam.
„A, strava“, rekao sam. Teško bih se oduševio zbog bilo koga drugog,

naročito s obzirom na umešanost gospodina Dejlija, ali Rouzi je bila moja
cura. „To je sjajno. Super za tebe.“

„Neću ga prihvatiti.“
Šanker mi je gurnuo kusur po šanku; uhvatio sam novac.
„Šta? Zašto nećeš?“
Slegla je ramenima.
„Ne želim ništa što mi ćale nađe, ja hoću nešto što ću sama steći. A

ionako..."
Grupa je opet započela svirku, uz radosnu grmljavinu bubnjeva, i

ostatak njene rečenice nije se čuo. Nasmejala se i pokazala na zadnji deo
prostora, gde si obično mogao čuti sebe kad razmišljaš. Uhvatio sam je za
slobodnu ruku i poveo je kroz gomilu devojaka što su skakale u
rukavicama bez prstiju i sa krejonom nalik na rakunske šare oko očiju,
okružene neartikulisanim momcima koji su se nadali da će se nekako
ogrebati za žvaku ako ostanu u dovoljnoj blizini.

„Ovde“, rekla je Rouzi naskočivši na dasku zazidanog prozora. „Super
su ovi momci, jelda?“

„Žestoki su“, rekao sam ja. Čitave te nedelje sam obijao pragove po
gradu, pitajući ima li kakvog posla, i gotovo svugde me je dočekao samo
smeh. Najprljaviji restoran na svetu imao je upražnjeno mesto kuhinjskog
momka, i nade su mi porasle, s obzirom na to da niko zdrave pameti ne bi
prihvatio taj posao, ali upravnik me je odbio čim mi je video adresu, uz
nimalo suptilnu opasku na račun inventara koji bi mogao početi da nestaje.
Mesecima već Šej nije propuštao ni dana da ne nabaci nešto o tome kako
gospodin Diploma i sve njegovo obrazovanje ne mogu doneti zaradu u



kuću. Šanker je upravo bio oteo veći deo moje poslednje desetice. Kod
mene se dobro kotirala svaka grupa koja svira dovoljno glasno i dovoljno
brzo da mi isprazni mozak.

„O, ne; nisu nimalo žestoki. Mogu da prođu, ali dobru polovinu čini
ovo.“ Rouzi je pokazala vinskom čašom ka tavanici. U Galiganu je bilo
nešto malo svetala, uglavnom okačenih o plafon nečim nalik na običnu žicu.
Za njih je bio zadužen momak po imenu Šejn. Ako priđeš preblizu njegovoj
mikseti za svetlo s pićem u ruci, pretio je da će te udariti.

„Šta? Svetla?“ Šejn je uspevao da postigne nekakav srebrnast efekat
brze svetlosti koji je grupi davao oštar, sklizak, bezmalo glamurozan sjaj.
Makar jedan će imati prilike za akciju nakon svirke.

„ Aha. Ovaj tvoj Šejn, dobar je. On ih pravi da budu to što jesu. Sve je
samo proizvod celokupne atmosfere; izbaci svetlo i kostime, i ostaće četiri
momka koja se mlate kao budale.“

Nasmejao sam se.
„Pa tako je sa svakim bendom, dabome.“
„U neku ruku, aha. Verovatno.“ Rouzine oči pogledale su me kosimice,

gotovo stidljivo, preko ruba čaše.
„Da li nešto da ti kažem, Fransise?“
„Samo napred.“ Obožavao sam Rouzinu pamet. Da sam mogao ući u

njen mozak, s radošću bih ostao da do kraja života cunjam po njemu, samo
razgledajući.

„I ja bih volela to da radim.“
„Svetla? Za grupe?“
„Aha. Znaš kakva sam za muziku. Oduvek sam želela da radim taj

posao, još od malih nogu.“ Znao sam to - svi su to znali. Rouzi je u čitavom
Plejsu bila jedino dete koje je novac dobijen povodom krizme potrošlo na
nove albume - ali tada je prvi put pomenula svetla. „Pojma nemam da
pevam, a uz mene ionako ne ide taj umetnički rad - da pišem pesme ili da
sviram gitaru, ništa u tom stilu. Ovo ja volim.“ Pokazala je bradom na
ukrštene snopove svetla.

„Stvarno? Zašto?“
„Zato. Zahvaljujući tom tipu bend je bolji. Kraj priče. Nije važno da li

im je veče dobro ili ne, da li je došlo svega pet-šest ljudi, da li iko uopšte i
primećuje na šta je došao: šta god bilo, on uskače i oni postaju bolji no što



će ikada biti. Kad je istinski majstor svog zanata, mogu da budu neizmerno
bolji, svaki put. Sviđa mi se to.“

Sjaj u njenim očima ispunjavao me je srećom. Kosa joj je bila sva
razbarušena od igranja; zagladio sam joj je.

„Dobra je to stvar, tačno.“
„I sviđa mi se što unosi razliku kad vrhunski obavlja svoj posao. Ja

nikad nisam ništa slično radila. Niko ne daje ni pet para na to što
izvanredno šijem; dokle god ne userem, njima je samo to važno. A i u
Ginisu bi bilo istovetno. Ja volim da nešto radim dobro, zaista dobro, i da
to zbog nečeg bude važno.“

Na to sam ja rekao:
„Moraću da te promuvam u zakulisje ’Gejetija, pa možeš tamo da pališ

i gasiš svetla“, ali Rouzi se nije zasmejala.
„Bože, uh; zamisli. Ovo ovde je sranje od opreme; zamisli šta bi se

moglo s pravom, kao na nekom velikom mestu za izlaske. Ako radiš za
dobar bend koji ide na turneju, na svakih nekoliko dana ruku ti dopadne
neka drugačija oprema...“

„Neću da mi ideš ni na kakvu turneju s čoporom rok zvezda. Ne znam
ja šta bi ti još dopalo ruku.“

„Mogao bi i ti. Živi malo na točkovima.“
„Sviđa mi se to. Na kraju ću biti tako mišićav da čak ni Rolingstounsi

neće smeti da se petljaju s mojom ribom.“ Stegao sam biceps.
„Voleo bi da budeš u tome?“
„Mogu li da testiram grupi-devojke?“
„Stoko“, veselo je rekla Rouzi. „Ne možeš. Ne možeš ako meni ne

budeš dozvolio da se krešem sa rok zvezdama. Ali sad ozbiljno: da li bi to
radio? Da budeš putni pratilac, tako nešto.“

Istinski me je pitala; htela je da zna.
„Aha, bih. Ni sekund ne bih premišljao. Zvuči kao žestok provod:

putuješ, slušaš dobru muziku, nikad se ne umoriš... Mada sumnjam da ću
ikada imati šansu za to.“

„Zašto da ne?“
„Eh, ma daj. Koliko bendova u Dablinu mogu da plate pratioca? Misliš

da ovi momci tu mogu?“ Pokazao sam glavom na članove Karmina na
Marsu, koji nisu delovali ni kao da mogu priuštiti sebi autobusku kartu do



kuće, a nekmoli pomoćno osoblje. „Dam glavu da im je putni pratilac nečiji
mlađi brat kome je dužnost da gura bubnjeve u kombi nečijeg tate.“

Rouzi klimnu glavom:
„Ja bih rekla da je i sa svetlima isto tako: svega nekoliko turneja u toku,

a i oni traže ljude koji već imaju iskustva. Nema nikakvog kursa koji bi
mogao da se završi, nema šegrtovanja, ničeg sličnog - proverila sam.“

„I ne iznenađuje me.“
„Dakle, recimo da nekako ugrabiš priliku, u redu? Nebitno šta je za to

potrebno. Odakle bi krenuo?“
Slegao sam ramenima.
„Svakako ne iz ovog kraja. Iz Londona, možda iz Liverpula. U svakom

slučaju iz Engleske. Našao bih neku grupu koja taman može da me hrani
dok učim zanat, a onda bih krčio sebi put naviše.“

„I ja tako razmišljam.“ Rouzi je otpila malo vina i naslonila se leđima na
prozorsko udubljenje, posmatrajući grupu. A zatim je rekla,
najhladnokrvnije: „Hajdemo u Englesku, onda.“ Načas sam pomislio da sam
je pogrešno čuo. Izbečio sam se u nju. Nije ni trepnula, pa sam rekao: „Ti
to ozbiljno?“

„Ozbiljno, da.“
„Iiisuse“, kazao sam ja. „Znači, ozbiljna si? Ne zezaš se?“
„Ozbiljna kao srčani udar. Što ne bih bila?“
Osećao sam se kao da je u meni zapalila čitavo skladište vatrometa.

Bubnjarov udarni završni rif valjao mi se kroz kosti kao džinovski, predivan
lanac eksplozija, i jedva sam video išta pred sobom. Rekoh - samo sam to
uspeo da izustim - „Ćale će ti odlepiti.“

„Aha, hoće. Pa šta? Odlepiće i ovako i onako kad otkrije da smo još
zajedno. Tako bar nećemo biti prisutni da ga slušamo. Još jedan razlog
zašto biram Englesku: što dalje, to bolje.“

„Naravno“, kazao sam. „Tačno. Kako ćemo...? Nemamo novca. Trebaće
nam za kartu, i za gajbu, i za... Iiisuse.“

Rouzi je klatila jednom nogom i pomno me posmatrala, ali to joj je
izazvalo osmeh.

„Znam to, tope. Ne pričam da idemo večeras. Moraćemo da štedimo.“
„Potrajaće mesecima.“
„A ti imaš neki drugi posao?“



Možda je krivo bilo vino; kao da je prostorija pucala i otvarala se oko
mene, zidovi su cvetali bojama kakve nikad pre nisam video, pod je
damarao zajedno s mojim srcem. Grupa je završila svirku bombastičnim
efektom, pevač je tresnuo mikrofonom sebe u čelo, i rulja je pomahnitala.
Mehanički sam zatapšao. Kad se malo smirilo i kad su svi, uključujući i
članove grupe, pošli ka šanku, rekao sam:

„Zaista to nameravaš, je li tako?“
„Upravo ti to i pričam.“
„Rouzi“, kazao sam. Spustio sam čašu i prišao joj bliže, licem u lice,

zastavši između njenih kolena. „Jesi li razmislila o tome? Skroz razmislila,
ovaj?“

Otpila je još gutljaj vina i klimnula glavom.
„Razume se. Mesecima o tome razmišljam.“
„Pojma nisam imao. Ništa nisi pričala.“
„Nisam htela dok ne budem sigurna. Sad jesam sigurna.“
„Otkud to?“
Odgovorila je:
„Taj posao u Ginisu. On je i odlučio umesto mene. Dokle god sam

ovde, ćale će pokušavati da me ubaci tamo, i kad-tad bih popustila i
prihvatila - zato što on jeste u pravu, znaš, Fransise, to je krupna prilika,
neko bi ubio za nju. A čim bih jiednom ušla, nikad se više ne bih iščupala.“

Ja sam rekao:
„A ako odemo preko, nema nam povratka. Niko se ne vraća.“
„Znam. U tome i jeste poenta. Kako drugačije da budemo zajedno -

ljudski, to jest? Ne znam za tebe, ali ja neću da mi ćale visi nad glavom i
kenja mi narednih deset godina, i da nam pomera mozak svakom prilikom,
dok najzad ne ukopča da smo srećni. Ja želim da nas dvoje startujemo kako
valja: da radimo šta nam se radi, zajedno, bez porodica da nam upravljaju
čitavim prokletim životom. Samo nas dvoje.“

Svetla su se bila izmenila u duboku maglu kao pod vodom, i iza mene
je neka devojka zapevala, duboko, grleno i snažno. U sporim snopovima
zelene i zlatne boje što su se vrteli, Rouzi je izgledala kao morska sirena,
kao fatamorgana od boje i svetla; na trenutak sam poželeo da je zgrabim i
snažno stegnem uza se, dok mi još nije nestala između šaka. Od nje mi se
oduzimao dah. Još smo bili u onom uzrastu kad su devojke neizmerno



starije od momaka, i kad momci odrastaju tako što daju sve od sebe kad
zatrebaju devojkama. Još odmalena sam znao da želim nešto više od onog
što su nam nastavnici pričali, više od fabrika i redova pred socijalnim, ali
nikad mi nije sinulo da bih možda zaista i bio u stanju da odem i da to nešto
veće izgradim sopstvenim rukama. Godinama sam već znao da mi je
porodica toliko sjebana da joj nema spasa, i da svaki put kad zaškrgućem
zubima i uđem u taj stan, po jedan komadić mog mozga biva samleven u
šljunak; ali nikada mi nakraj pameti nije bilo, koliko god da se ludilo
nagomilavalo, da bih mogao otići. To sam shvatio tek kad sam zatrebao
Rouzi da je pratim. Rekao sam: „Uradimo to.“

„Iiisuse, Fransise, smiri malo loptu! Nisam ni mislila da se večeras
odlučiš. Samo promisli o tome.“

„Promislio sam.“
„Ali...“, izustila je Rouzi koji časakpotom. „Tvoji. Hoćeš li biti u stanju

da odeš?“
O mojima nikad nismo pričali. Morala je imati neku predstavu o njima -

čitav Plejs je imao neku predstavu - ali nikada ih, nijednom, nije pomenula,
a ja sam to cenio. Oči su joj staloženo gledale u moje.

Te večeri sam izašao tako što sam pristao da u poslu zamenim Šeja,
koji se silno natezao, za čitav idući vikend. Kad sam polazio, keva je
upravo vrištala na Džeki, govoreći joj da je toliko nevaljala da tata mora u
pab, pošto ne može da podnese njeno prisustvo.

Rekao sam:
„Ti si mi sad sva porodica.“ Osmeh se rodio negde u samoj dubini,

skriven iza Rouzinih očiju.
Kazala je:
„To ću ti ionako biti, valjda. Makar i ovde, ako ne možeš da odeš.“
„Ne. Potpuno si u pravu: to znači da moramo odavde.“ Onaj spori,

široki, predivni osmeh razlio se Rouzinim licem.
Rekla je:
„A šta ćeš raditi do kraja mog života?“
Kliznuo sam šakama uz njene butine, sve do mekih bokova, i privukao

je bliže sebi, na tom prozorskom ispustu. Ona mi je omotala noge oko
struka i poljubila me. Imala je sladak ukus od vina i slan od igranja, i
osećao sam da se još osmehuje, uz sama moja usta, sve dok muzika oko



nas nije zahučala, pa je i poljubac postao žešći i osmeh je iščezao.
Jedina koja se nije pretvorila u svoju kevu, izgovori Imeldin glas u

tami, uz moje uvo, grub od miliona cigareta i beskonačne količine tuge.
Ona je ta koja se izvukla. Imeldđa i ja smo bili dve lažovčine, i po krvi i po
vaspitanju, ali ona nije lagala kad je govorila da voli Rouzi, niti sam ja
slagao nju kad sam rekao da joj je ona bila najprisnija. Imelda je, Bog joj
bio u pomoć, to razumela.

Japijevska beba beše zaspala, u bezbednom sjaju svoje noćne lampe.
Majka se digla, centimetar po centimetar, i išunjala se iz sobe. Jedno za
drugim počela su da se gase svetia po Plejsu: Deda Mrazovi Sali Hern,
televizor Dvajerovih, znak „badvajzera“ što je nahero visio u gajbi kosatih
studenata. U broju 9 vladao je mrak, Mendi i Ger su se u krevet ušuškali
rano; verovatno on mora na posao u cik zore, da prži biznismenima slaninu s
bananom. Noge su počinjale da mi se smrzavaju. Mesec je plovio nisko nad
krovovima, zamućen i prljav od oblaka.

Okruglo u jedanaest, Met Dejli je promolio glavu u kuhinju, dobro
pogledao po njoj, proverio da li je frižider zatvoren, pa isključio svetlo.
Minut potom, upali se lampa u stražnjoj sobi na spratu i ukaza se Nora,
jednom rukom razmotavajući gumicu s kose, a drugom prikrivajući zevanje.
Protresla je glavom da raspusti kovrdže i protegla se da povuče zavesu.

Pre nego što je stigla da počne s presvlačenjem u spavaćicu, zbog čega
bi se možda osetila previše izloženom pa pozvala tatu da se razračuna sa
uljezom, hitnuo sam oblutak u njen prozor. Čulo se kako je udario uz oštar
mali prasak, ali ništa se ne dogodi; Nora je taj zvuk pripisala pticama,
vetru, sleganju kuće. Bacih još jedan, jače.

Lampa se ugasi. Zavesa mrdnu, za opreznih nekoliko centimetara.
Uključih baterijsku, uperih je pravo sebi u lice i mahnuh. Kad je prošlo
dovoljno vremena da me prepozna, prineh kažiprst usnama pa joj dadoh
znak da siđe.

Časak potom Norina lampa opet se upali. Povukla je zavesu i mahnula
mi šakom, ali to je moglo svašta značiti. Odlazi ili Sačekaj. Ponovo sam joj
dao znak, užurbanije, osmehujući se da bih je umirio i nadajući se da me
baterijska lampa ne pretvara u iskeženog Džeka Nikolsona. Ona zahvati
rukom kosu, nervirajući se; a onda - snalažljiva na sestru - naže se nad
prozorsku dasku, huknu u staklo, i napisa prstom: ČEKAJ. Čak je napisala



obrnuto, svaka joj čast, da lakše pročitam. Pokazah palcem da je sve u
redu, isključih lampu i ostadoh da čekam.

Šta god da je obuhvatala rutina Dejlijevih pred leganje, tek -bližila se
ponoć kad su se stražnja vrata otvorila i kad se pojavila Nora, napola
trčeći, napola se šunjajući vrtom. Preko suknje i džempera bila se ogrnula
dugim štofanim kaputom, zadihana, pritiskajući jednom rukom grudi.

„Bože, ona vrata - morala sam da ih vučem da bih ih otvorila, a onda su
se zakucala pravo u mene, zvučalo je kao sudar automobila, jesi li čuo
maločas? Samo što nisam u nesvest pala...“

Razvukao sam usta od uva do uva i pomerio se na kiupi.
„Ni zvuk se nije čuo. Ti si se rodila za provalnika. Sedi.“
Ostala je da stoji, hvatajući vazduh i posmatrajući me brzim, zabrinutim

očima.
„Mogu ostati svega minut. Samo sam izašla da vidim... Ne znam. Da

vidim kako si. Je li kod tebe sve u redu.“
„Bolje mi je sad kad te vidim. Mada si tamo gore izgledala kao da samo

što nisi doživela srčani udar.“
Ovo joj je i preko volje izmamilo osmejčić.
„Umalo, aha. Bila sam ubeđena da će svakog časa da uleti tata... kao da

imam šesnaest godina i spuštam se niz oluk.“
U mračnom, golom zimskom vrtu, s licem umivenim pred spavanje i

rasutom kosom, takoreći nije ni izgledala starije.
Rekoh:
„Tako li si, dakle, ludovala u mladosti? Eh, ti pobunjenice mala!“
„Ja? Bože, ne, taman posla; kod tate ni slučajno. Ja sam bila dobra

devojka. Preskočila sam sve slično; o tome sam samo slušala od
drugarica.“

„U tom slučaju“, rekoh, „imaš puno pravo da nadoknadiš koliko god
možeš. Pokušaj sa ovim, kad smo već kod toga.“ Izvadih cigarete, otvorih
paklicu, pa ih cifrasto ponudih.

„Štapići za dobijanje raka?“
Nora ih sumnjičavo odmeri.
„Ne pušim.“
„Pa i nema razloga da propušiš. Večeras se ne broji. Večeras imaš

šesnaest godina, hrabra mala pobunjenice. Žao mi je samo što nisam poneo



i flašu jeftinog jabukovca.“
Sledećeg časa videh kako joj se krajičak usana opet polako izvija

naviše.
„Što da ne“, reče, a onda se spusti pored mene i uze cigaretu.
„E, takvu te volim.“ Sagoh se i pripalih joj, osmehujući joj se u oči. Ona

prejako povuče i spopade je snažan kašalj, ja stadoh da je hladim rukom, a
oboje smo prigušivali kikot, pokazivali jedno drugome na kuću i ućutkivali
se međusobno, zbog čega smo se cerekali još jače.

„O, Iiisuse slatki“, reče Nora brišući oči kad je opet prodisala. „Nisam
ti ja za ovo.“

„Pućkaj“, rekoh ja. „I ne trudi se da uvlačiš. Upamti, sad si šiparica, pa
ti nije stalo da udišeš nikotin; samo hoćeš da izgledaš šmekerski. Gledaj
stručnjaka.“ Zavalio sam se na klupi u stilu Džejmsa Dina, zadenuo
cigaretu u ugao usta, pripalio je i isturio donju vilicu da izduvam dim u
jednom dugom mlazu. „Eto. Vidiš?“

Opet se kikotala.
„Izgledaš kao gangster.“
„To i jeste cilj. Ako želiš da postigneš izgled prefinjene starlete,

međutim, i to možemo da izvedemo. Sedi pravo.“ Poslušala me je. „Prekrsti
noge. Sad bradu dole, gledaj me ispod oka, napući usne i...“ Povukla je
dim, izvela ekstravagantan zamah iz zgloba šake, pa dunula dim ka nebu.

„Predivno“, rekoh. „Sad si zvanično najjača faca među klinkama čitave
četvrti. Čestitam.“

Nora se zasmeja pa opet izvede čitavu tačku.
„Jesam, stoji mi, a?“
„Aha. Kao da si se rodila s cigaretom. Uvek sam znao da u tebi čuči

nevaljala devojka.“
Časak-dva potom, ona reče:
„Jeste li se ti i Rouzi sastajali ovde?“
„Ne. Previše sam se bojao vašeg ćaleta.“
Klimnula je glavom, razgledajući sjajkasti žar pljuge.
„Razmišljala sam o tebi, večeras.“
„Stvarno? Zašto?“
„Zbog Rouzi. I Kevina. Nije li i to razlog što si došao ovamo?“
„Aha“, oprezno rekoh. „Manje-više. Računao sam, ako iko zna šta je



bilo tih poslednjih nekoliko dana...“
„Nedostaje mi, Fransise. Mnogo.“
„Znam da ti nedostaje, srce. Znam. I meni.“
„Ne bih očekivala... Pre mi je nedostajala s mene pa na uštap: kad sam

se porodila pa nije bila tu da vidi bebicu, ili kad mi mama i tata idu na
živce pa poželim da pozovem Rouzi i izjadam joj se. Inače sam jedva i
pomišljala na nju; ne više. Imala sam o čemu drugom da razmišljam. Ali
otkad smo saznali da je mrtva, ne prestajem da plačem.“

„Ja nisam od plačljivih“, rekoh, „ali znam šta hoćeš da kažeš.“
Nora otrese pepeo, naciljavši ga na šljunak, gde ga njen tata ujutru

možda neće opaziti. A onda reče, s bolnim, hrapavim prizvukom u glasu.
„Moj muž ne zna. Ne može da shvati zbog čega se uzbuđujem.

Dvadeset godina je nisam videla, a opet me je rasturilo... Kaže mi da treba
da se priberem, dok nisam rastrojila i malog. Mama je na valijumu, i tata
misli da bi trebalo da je pazim, ona je ta koja je izgubila dete... Neprekidno
razmišljam o tebi. Činilo mi se da si ti jedini koji me možda ne bi smatrao
glupačom.“

„Ja sam Kevina video na nekoliko sati za poslednje dvadeset i dve
godine“, odgovorih, „a svejedno me boli kao đavo. Uopšte te ne smatram
glupačom.“

„Imam utisak da više nisam ista ličnost. Znaš na šta mislim? Čitavog
života, kad me upitaju imam li braće ili sestara, ja sam govorila: Aha; jeste,
imam stariju sestru. A sad ću govoriti: Ne, sama sam. Kao da sam
jedinica.“

„U svakom slučaju, ništa te ne može sprečiti da pričaš drugima o njoj.“
Nora tako snažno odmahnu glavom da je kosa ošinu po licu.
„Ne. U vezi s time neću lagati. To i jeste ono najgore: sve vreme sam

lagala a da to nisam čak ni znala. Kad god sam ljudima rekla da imam
sestru, to je bila neistina. Već sam bila jedinica, sve vreme.“

Prisetih se Rouzi, kod O’Nila, kako nepokolebljivo odbija moju
zamisao da se pravimo kako smo muž i žena: Ne dolazi u obzir, to neću da
glumim, ne tiče me se šta ljudi misle... Nežno kazah:

„Ne mislim na laganje. Samo hoću da kažem da Rouzi ne mora da
iščezne. Imala sam stariju sestru, možeš reći. Zvala se Rouzi. Umrla je.“

Nora se strese, iznenadno i silovito.



„Je l’ ti zima?“
Ona zavrte glavom i zgnječi cigaretu o kamen.
„Odlično mi je. Hvala.“
„Daj to ovamo“, rekoh uzimajući opušak od nje i stavljajući ga u

paklicu. „Nijedan uspešan pobunjenik ne ostavlja za sobom dokaze svojih
pubertetskih ispada tati na uvid.“

„Nije važno. Ne znam ni ja šta sam se sva usplahirila. Nije baš da bi me
kaznio. Sad sam odrasla žena; ako hoću da izađem iz kuće, smem to da
uradim.“

Nije više gledala u mene. Izmicala mi je. Još minut i setiće se da je
zapravo pristojna žena od trideset i kusur godina, s mužem i detetom, i
izvesnom količinom zdravog duha, a to se slabo slaže s pušenjem u
stražnjem vrtu, u ponoć, s tuđim čovekom.

„To je roditeljski vudu“, rekoh dodajući rečima kiseo osmeh. „Provedeš
dva minuta s njima i vraćaš se pravo u detinjstvo. Meni keva još uteruje
strah u kosti - mada bi me, pazi, zaista izlupala varjačom, bio odrastao ili
ne. Nju to ne mrzi.“

Prođe časak i Nora se zasmeja, preko volje i sitnim dahom.
„Ja ne bih bila sigurna da tata ne bi pokušao da me kazni.“
„A ti bi zaurlala na njega da prestane da se ponaša prema tebi kao

prema detetu, isto kao kad si imala šesnaest godina. Kao što već rekoh,
roditeljski vudu.“

Ovog puta smeh joj je bio iskren, i ponovo se opustila i zavalila na
klupi.

„A jednog dana ćemo isto to mi raditi svojoj deci.“ Nisam želeo da
razmišlja o detetu.

„Kad pomenusmo tvog oca“, rekoh, „voleo bih da se izvinim zbog
ponašanja mog ćaleta, od preksinoć.“

Nora sleže ramenima.
„Obojica su u tome učestvovala.“
„Jesi li videla kako je započelo? Ja sam ćaskao sa Džeki i propustio

glavni deo. Jedne sekunde sve je bilo sjajno, sledeće su se već spremali za
scenu borbe iz Rokija.“

Nora namesti bolje kaput, ušuškavajući debelu kragnu oko grla.
„Nisam ni ja videla“, reče.



„ Ali sigurno imaš neke predstave o tome šta je bilo posredi. Imaš li?“
„Muškarci koji su popili poneko piće, znaš i sam; a obojica su imala

nekoliko teških dana... Sve i svašta je moglo da ih podbode."
Sa oštrim i bolnim prizvukom rekoh:
„Noro, meni je trebalo pola sata samo da smirim ćaleta. Ako se ovako

nastavi, u nekom trenutku lupiće ga infarkt zbog toga. Ja ne znam da li sam
za zavadu između njih ja kriv, da li je to zato što sam se zabavljao sa Rouzi,
a tvoj ćale se tome nije baš radovao; ali ako je u tome problem, makar bih
voleo da znam, kako bih mogao preduzeti nešto pre nego što mi ubije oca.“

„Pobogu, Fransise, ne pričaj tako! Nikako to ne može biti tvojom
krivicom!“ Oči su joj bile razrogačene, prsti stegnuti oko moje mišice: ubo
sam tačno pravi spoj umišljene krivice i nabacivanja krivice drugome.
„Bogom se kunem, nisi ti kriv. Njih dvojica se oduvek nisu slagali. Čak i
kad sam bila mala, davno pre nego što si uopšte počeo da se zabavljaš sa
Rouzi, tata nije nikad...“

Odbacila je tu rečenicu od sebe kao vrelu žeravicu, i ruka joj spade s
moje mišice.

„Nije nikad za Džimija Makija imao lepu reč“, kazah. „To si mislila da
kažeš?“

Nora reče:
„Za ono preksinoć nisi ti kriv. Samo to kažem.“
„Pa ko je onda kriv, dođavola? Ja se u svemu ovome gubim, Noro. U

mraku sam, davim se, a niko ni prstom da mrdne da mi pomogne. Rouzi
više nema. Kevina više nema. Pola Plejsa misli da sam ubica ja. Osećam se
kao da silazim s uma. Došao sam ovamo zato što sam mislio da mi jedino ti
možeš dati neki putokaz za ono što proživljavam. Preklinjem te, Noro. Reci
mi šta se to, dođavola, dešava.“

Sposoban sam za multitasking; činjenica da sam ciljao da joj udarim u
sve tanke žice nije me sprečila da iskreno izgovorim svaku tu reč. Nora me
je posmatrala; u gotovo mrkloj tami, oči su joj bile ogromne i izmučene.

„Ja nisam videla šta je započelo tu svađu između njih, Fransise“, reče.
„Kad bih morala da nagađam, međutim, rekla bih da je posredi nešto što je
tvoj tata govorio mojoj mami.“

Dakle, to je to. U tren oka, kao zupčanici koji ulaze jedan u drugi i
počinju da se pokreću, desetine sećanja, vodeći pravo do moga detinjstva,



zavrtele su se i zazvrjale, i uredno legle na svoja mesta. Dotad sam
pomišljao na bezbroj mogućih objašnjenja, sve jedno od drugog zapetljanije
i neverovatnije - Met Dejli cinkari ćaleta za neku njegovu manje zakonitu
aktivnost, nekakva nasledna zađevica koja seže u prošlost sve do nekog ko
je ukrao nečiji poslednji krompir u vreme Velike gladi - ali nikad nisam
pomislio na ono jedno što izaziva takoreći svaku svađu između dva
muškarca, a naročito kad su posredi istinski naopaka dva muškarca: na
ženu. Rekoh: „Bilo je nečeg između njih dvoje.“

Videh kako joj trepavice zatreperiše, hitro i postiđeno. Bilo je suviše
mračno da se proceni, ali mogao sam se opkladiti da se zarumenela.

„I ja tako mislim, aha. Niko mi to nikad nije neposredno rekao, ali...
Gotovo da sam sigurna.“

„Kada?“
„Ah, pre milion godina, dok još nisu bili venčani - nije posredi nikakva

prevara, ništa slično. Najobičnija klinačka stvar.“
Klinačka stvar koja, što sam ja znao bolje od većine drugih, nikada

ničemu nije umanjila važnost.
„I šta je onda bilo?“
Čekao sam da mi Nora opiše neka nečuvena nasilja, možda i neki

pokušaj davljenja, ali ona samo zavrte glavom.
„Ne znam, Fransise. Ne znam. Kao što rekoh, meni niko nikada o tome

nije pričao; prosto sam sama zaključila na osnovu slučajnih komadića.“
Nagoh se napred, pa zgnječih pljugu na šljunku i vratih je u paklicu.
„Dakle“, rekoh, „to nisam predviđao. Kakva sam ja budala.“
„Zašto...? Nisam mislila da će ti to šta značiti.“
„Misliš, zašto bi mi značilo bilo šta što se dešavalo ovde kad me je već

mrzelo da dolazim ovamo dvadeset i nešto godina?“ I dalje je zurila u mene,
zabrinuta i pometena. Mesec beše isplovio; u hladnom polusvetlu vrt je
izgledao iskonski čisto i nestvarno, kao kakav simetrični proizvod krugova
predgrađa. Rekoh:

„Noro, kaži mi nešto. Da li ti misliš da sam ja ubica?“
Premirao sam od straha, toliko sam silno želeo da kaže „ne“. I upravo

tad sam i znao da bi trebalo da ustanem i pođem - već sam bio dobio sve
što mi je mogla dati, i svaka dodatna sekunda bila je nepametna zamisao.
Tad Nora reče, jednostavno, kao da prosto konstatuje činjenicu:



„Ne. Nikad to nisam pomislila.“ U meni se nešto zgrči.
Kazah:
„Očigledno mnogi misle.“
Zavrtela je glavom.
„Davno, kad sam bila skroz mala-malecna - imala sam možda pet ili

šest godina - iznela sam na ulicu jedno mače Sali Hern da se igram s njim, i
naišla je grupa velikih dečaka, i uzeli su mi ga da bi me zavitlavali. Bacali
su ga tamo-amo, a ja sam vrištala... A onda si došao ti i zaustavio ih: uzeo
si mače i dao mi ga, i rekao mi da ga odnesem i vratim Hernovoj. Ti sigurno
to ne pamtiš.“

„Pamtim, kako da ne pamtim“, rekoh ja. Nemušta molba u njenim
očima: trebalo joj je da podeli sa mnom to sećanje, i od svega što joj je bilo
potrebno, samo sam joj tu jednu majušnu potvrdu mogao dati. „Naravno da
pamtim.“

„Nekoga ko je to uradio ja ne mogu videti kao čoveka koji bi naneo
drugome zlo; nikada namerno. Možda sam prosto glupa.“

Opet onaj grč, još bolniji.
„Nisi glupa“, rekoh. „Samo mila. Najmilija.“
Na tom svetlu je izgledala kao devojčica, kao sen, izgledala je kao

crnobela Rouzi koja diše i koja je na najtanji isečak vremena iskočila iz
treperavog starog filma ili iz sna. Znao sam da će nestati ako je dodirnem,
da će se u tren oka pretvoriti opet u Noru i zauvek iščeznuti. Osmeh na
njenim usnama čupao mi je živo srce iz grudi.

Dodirnuo sam je po kosi, samo po njoj, vrhovima prstiju. U korenu šake
osetio sam njen brzi i topli dah.

„Gde si bila?“, nežno izgovorih, blizu njenih usta. „Gde si bila sve
dosad?“ Stiskali smo se jedno uz drugo kao divlja, izgubljena deca,
usplamteli i očajni. Moje ruke su meke, vrele obline njenih bokova znale
napamet, njihov oblik mi se dizao u susret iz nekih dubokih i predubokih
zakutaka mozga za koje sam mislio da sam ih zauvek izgubio. Ja ne znam
kog je ona tražila; ljubila me je toliko snažno da sam osetio ukus krvi.
Mirisala je na vanilu. Rouzi je mirisala na bombone od limuna i sunce, i na
isparljivu tečnost kojom su u fabrici čistili mrlje sa tkanina. Zarivao sam
prste duboko u Norine bujne uvojke i osećao kako joj se grudi nadimaju uz
moja prsa, tako da sam načas pomislio da plače.



Zagrljaj je raskinula ona. Bila je sva grimizna, teško je disala, vukla je
džemper naniže.

„Sad moram unutra“, reče.
„Ostani“, izustih ja i ponovo je zagrlih.
Načas sam se mogao zakleti da razmišlja o tome. A onda je odmahnula

glavom i sklonila mi ruke sa svoga struka. Rekla je:
„Drago mi je što si noćas došao.“
Rouzi bi ostala. Umalo to ne rekoh; pa i kazao bih da sam mislio da ima

nade da mi to donese ma kakvog dobra. Umesto toga, navalio sam se na
naslon klupe, duboko udahnuo i osetio kako srce počinje sporije da mi bije.
Zatim sam obrnuo Norinu šaku i poljubio je u dlan.

„I meni je drago“, rekoh. „Hvala ti što si izašla. Idi sad unutra, dok me
nisi izludela. Lepo sanjaj.“

Kosa joj je bila u neredu, usne pune i ranjave od ljubljenja.
„Lepo putuj do kuće, Fransise“, kaza. A onda ustade i ode kroz vrt,

pritežući kaput oko sebe.
Kliznula je u kuću i zatvorila vrata za sobom ne okrenuvši se. Ja sam

sedeo na klupi i posmatrao kako se njen obris pomera u svetlosti lampe iza
zavese spavaće sobe sve dok kolena nisu prestala da mi klecaju, pa sam se
mogao popeti preko zidova i zaputiti se kući.



17.
Na sekretarici je bila poruka od Džeki, molila je da je zovnem:
„Ništa važno, elem. Samo... eh, znaš i sam. Ćao.“ Zvučala je iznurenije

i starije no ikad pre. I sam sam bio toliko skršen da sam se jednim delom
bića štaviše bojao da to odložim do jutra, s obzirom na ono što se desilo
kad sam se oglušio o Kevinove poruke, ali bilo je gluvo doba noći; telefon
bi njoj i Gavinu izazvao naporedni infarkt. Legao sam u krevet. Kad sam
skinuo džemper, još se na okovratniku osećao miris Norine kose.

U sredu ujutru sam ustao kasno, oko devet, osećajući se za još nekoliko
stepeni umornije nego prethodne večeri. Nekoliko je godina bilo prošlo
otkako sam doživeo bol prve klase, bilo duševni, bilo telesni. Zaboravio
sam koliko iscrpe čoveka. Sprao sam s mozga sloj-dva patine hladnom
vodom i crnom kafom, pa pozvao Džeki.

„Ah, šta ima, Fransise?“
Glas joj je još posedovao onu umrtvljenu notu, čak još jaču. Sve i da

sam imao vremena i snage da je grdim zbog Holi, ne bih imao srca.
„Nema ništa, zlato moje. Upravo sam čuo tvoju poruku.“
„O... aha. Posle sam se nešto mislila, možda nije trebalo... Nije trebalo

da ti zadajem strah, ovaj. Da te navodim da pomisliš da se nešto drugo
desilo. Samo sam htela...Ne znam. Da vidim kako se držiš.“

„Znam da sam rano otišao u ponedeljak uveče“, kazah. „Trebalo je da
ostanem uz vas.“

„Možda, aha. Ali dabome, sad je prošao voz. Ionako više nije bilo
nikakvih dramatičnih događaja; svi su još pili, pevali još malo, razišli se
kućama.“

U pozadini se čuo debeo sloj šumova: čavrljanje, Gerls alaud, fen za
kosu.

„Jesi li na poslu?“, upitah.
„Ah, pa dabome. Što ne bih bila. Gav nije mogao da uzme više nijedan



slobodan dan, a meni se nije baš dopalo da se muvam po stanu sama-
samcita... U svakom slučaju, ako ste Šej i ti u pravu što se tiče budućnosti
ove zemlje, bolje je da mi mušterije budu zadovoljne, jelda?“ Ovo je
trebalo da bude šala, ali nije imala snage da joj ulije duha.

„Nemoj preterivati, mila. Ako si slomljena, idi kući. Ja mislim da te
redovne mušterije ne bi ostavile ni da im platiš.“

„Nikad se ne zna, zar nije tako? Ah, ne, super sam ja. Svi su divni;
donose mi čaj i puštaju me na puš-pauzu kad god mi zatreba. Mnogo mi je
bolje ovde. Gde si ti? Zar nisi na poslu?“

„Uzeo sam nekoliko slobodnih dana.“
„To je dobro, Fransise. Previše radiš, dabome. Ugodi malo sebi. Odvedi

Holi nekud.“
„U stvari, dok imam slobodnog vremena“, odgovorih, „voleo bih ako bi

mi se ukazala prilika da popričam s kevom. U četiri oka, bez ćaleta u
blizini. Postoji li neko zgodno doba dana za to? Recimo, ide li on u
prođavnicu, ili u pab?“

„Uglavnom da, aha. Ali...“ Čulo se koliko truda ulaže u pokušaj da se
usredsredi. „Juče su ga grozno namučila leđa. I danas ga muče, rekla bih.
Jedva ustaje iz kreveta. Kad ga stegne, pretežno samo spava.“ U prevodu:
neki doktor mu daje kvalitetne tablete za spavanje, a ćale ih dodatno zalije
votkom iz skloništa ispod daske, i obeznani se na dogledno vreme. „Mama
će biti tu čitav dan, makar dok Šej ne dođe kući, za slučaj da mu zatreba za
nešto. Svrati do nje; oduševiće se kad te vidi.“

„Tako ću uraditi“, kazah. „ A ti kaži Gavinu da se lepo brine o tebi,
važi?“

„Ma on je sjajan, stvarno. Ne znam šta bih bez njega... Nego, da li bi
voleo da svratiš do nas večeras? Možda nešto malo i da pojedeš s nama?“

Ribu s krompirom uz preliv od sažaljenja: zvučalo je ukusno.
„Imam nešto drugo u planu“, rekoh. „ Ali hvala ti, dušo. Možda drugi

put. A ti se bolje vrati svom poslu dok nekome pramenovi nisu prešli u
zelenu boju.“

Džeki poslušno pokuša da se nasmeje, ali smeh joj ispade bezizrazan.
„Aha, verovatno. Čuvaj se, Fransise. Pozdravi mamu.“ I ode natrag u

svoju maglu hučanja fena i blebetanja i šolja punih slatkog čaja.



Džeki je bila u prvu: kad sam pritisnuo dugme zvonceta, na vrata
hodnika izašla je mama. I ona je delovala izmoždeno, bila je smršala od
subote: najmanje jedan šlauh joj je manjkao. Na tren me je odmerila,
odlučujući se koji stav da zauzme. A onda je prasnula:

„Tata ti spava. Ulazi u kuhinju i nemoj da bi pravio buku.“ Na to se
okrenula i s mukom otrupkala uz stepenice. Kosa joj je vapila za
uređivanjem.

Stan je bazdeo na isprosipano piće, osveživač vazduha i sredstvo za
glancanje srebra. Kevinov oltar je po dnevnom svetlu bio još sumorniji;
cveće je bilo polusuvo, misne kartice ispreturane, električne sveće su
počinjale da slabe i trepću. Kroz vrata spavaće sobe curkalo je tiho,
zadovoljno hrkanje.

Keva je bila raširila po stolu svaki moguć srebrn predmet koji je
posedovala: escajg, broševe, ramove za slike, misteriozne pseudoukrasne
drangulije koje su očigledno dugo putovale vrteškom poklanjanja ukrug dok
se nisu tu skrasile. Pomislih na Holi, naduvenu od suza, dok žarko trlja
nameštaj svoje kuće za lutke.

„Daj“, rekoh uzimajući krpu za glancanje. „Pomoći ću ti.“
„Samo ćeš nešto upropastiti. Vidi te tvoje trapave ručerde.“
„Pusti me da probam. Reći ćeš mi kad nešto pogrešim.“
Keva me prostreli sumnjičavim pogledom, ali ponuda je bila previše

povoljna da bi je propustila.
„Pa valjda ti neće škoditi ni da malo budeš koristan. Popićeš čaj.“
To nije bilo pitanje, već izjava. Privukao sam stolicu i bacio se na

escajg, a keva je za to vreme rovala po kredencima. Razgovor kakav sam ja
želeo najbolje bi se ostvario kroz poverljivo ćaskanje između majke i ćerke;
kako za tako nešto nisam bio opremljen, malčice zajedničkog kuhinjskog
posla makar će nas usmeriti ka pravim vibracijama. Da nije sređivala
srebro, našao bih već nešto drugo da čistim.

Kao da započinje paljbu, keva izgovori:
„Otišao si vrlo iznenadno u ponedeljak uveče.“
„Morao sam. Kako ste se vi snašli?“
„ A kako bi ti očekivao? Da si želeo da znaš, ostao bi ovde.“
„Ja ne mogu ni da zamislim kako je sve ovo tebi“, rekoh, što je možda

bilo i deo formule za put do mame, ali verovatno i tačno. „Mogu li bar



nekako da ti pomognem?“
Ona ubaci kesice s čajem u lončić.
„Odlično smo, hvala na pitanju. Komšije su divne: nadonosile su nam

jela za petnaest dana, a Mari Dvajer mi se ponudila da sve spakujem kod
nje u sandučar. Ovoliko dugo smo živeli bez tvoje pomoći, pa ćemo tako
još malčice preživeti.“

„Znam, mama. Ako se bilo čega setiš, samo mi reci. Važi? Bilo čega.“
Keva se obrte i uperi čajnik u mene.
„Evo, reći ću ti šta možeš. Možeš da skleptaš onog svog prijatelja, onog

kakosebešezove sa onim vilicama, i da mu kažeš da pošalje tvog brata
kući. Ne mogu u pogrebni zavod da uredim sahranu, ne mogu do oca
Vinsenta da zakažem misu, ne mogu nikome da kažem kad ću sahraniti
rođenog sina, jer neki balavac s licem kao u Popaja neće da mi kaže kad
otpuštaju telo - tako se on izražava. Ni stida ni srama. Kao da je Kevin
neko njegovo vlasništvo.“

„Znam“, rekoh. „I obećavam ti da ću se potruditi iz sve snage. Ali on ne
radi na tome da ti dodatno oteža život. Samo obavlja svoj posao, najbrže
što može.“

„Njegov posao je njegov problem, nije moj. Ako zbog njega budemo još
samo malo čekali, moraćemo da uzmemo blindirani kovčeg. Jesi li
razmišljao o tome?“

Mogao sam joj reći da će kovčeg verovatno morati da bude zatvoren u
svakom slučaju, ali već smo u tom smeru razgovora bili otišli taman koliko
sam ja bio u stanju da podnesem. Rekoh:

„Čujem da si se se upoznala sa Holi.“
Neka žena manjeg kalibra izgledala bi kao krivac, makar samo i na tren,

ali ne i moja keva. Podvoljci joj izleteše.
„I bilo je krajnje vreme! To bi se dete udalo i izrodilo mi praunučad pre

nego što bi ti i prstom mrdnuo da je dovedeš ovamo. Je l1’ si se ti to nadao
da ću, ako dovoljno počekaš, umreti pre nego što budeš morao da nas
upoznaš?“

I ta misao mi je svojevremeno prolazila glavom.
„Prilično te voli“, kazah. „Kako ona tebi izgleda?“
„Pljunuta njena majka. Lepe devojke, obadve. Bolje nego što

zaslužuješ.“



„Upoznala si Oliviju?“ U glavi skidoh kapu i poklonih se pred Liv. To
pitanje je vrlo ljupko izvrdala.

„Samo dvaput smo se srele. Kad je dobacivala Holi i Džeki do nas.
Tebi nije valjala neka devojka iz Slobodnih opština?“

„Znaš ti mene, kevo. Uvek ciljam na nešto iznad.“
„ A vidi dokle te je to dovelo. Jeste li vas dvoje sad razvedeni, ili samo

živite odvojeno?“
„Razveli smo se. Pre nekoliko godina.“
„Hmf.“ Kevine usne čvrsto se stegoše. „Ja se od tvog tate nikad nisam

razvela.“
Na ovo u mnogo kom smislu nije bilo odgovora.
„To je tačno“, rekoh.
„Sad ne možeš da se pričestiš.“
Znao sam da ne treba da se na to primam, ali niko te ne može ujesti tako

kao porodica.
„Kevo! Sve i kad bih hteo da se pričestim, što ne želim, razvod ne bi bio

problem. Što se crkve tiče, mogu se razvoditi do mile volje, dokle god se ne
ševim s nekom koja nije Olivija. Problem bi bile ljupke dame koje sam
prevrnuo otkako sam se razveo.“

„Kako se to izražavaš!“, prasnu keva. „Ja nisam pametnjakovićka kao ti,
ne razumem se u te kerefeke, ali za ovoliko znam: otac Vinsent te ne bi
pričestio. U crkvi gde si kršten.“ Pobedonosno je uperila prst u mene.
Očigledno se to brojalo u pobedu.

Podsetih se da mi više treba razgovor nego da moja bude poslednja.
Skrušeno rekoh:

„Verovatno si u pravu.“
„Dabome da jesam.“
„Makar ne vaspitavam Holi kao neznabošca. Ona ide na misu.“ Mislio

sam da će pomen Holi opet ublažiti kevu, ali ovoga puta samo ju je dodatno
razjario; kod nje se nikad ne zna.

„Može mirno da bude i neznabožac s obzirom na to koliko ja koristi od
toga imam. Propustila sam njeno prvo pričešće! Moje prve unuke!“

„Kevo, ona ti je treća unuka. Karmeline ćerke su starije od nje.“
„Ona je prva koja nosi naše prezime. I poslednja, kako stoje stvari. Ne

znam šta planira Šej, uopšte ne znam - mogao bi imati i tuce devojaka a da



mi to nikad ne saznamo, u životu nikad nijednu nije doveo da je upoznamo,
i Bogom se kunem da sam već spremna da od njega dignem ruke. Tata i ja
smo mislili da će Kevin biti taj koji...“

Ugrizla se za usne i pojačala buku spremanja čaja, treskajući šoljice na
tacne i biskvite na tanjir. Posle nekog vremena reče:

„A sad, pretpostavljam, više nećemo viđati ni Holi.“
„Evo ti“, rekoh dižući viljušku. „Je li ti ovo dovoljno čisto?“ Keva je

okrznu polovičnim pogledom.
„Nije. Prođi između zubaca.“ Na to prenese pribor za čaj na sto, nasu

mi šolju i gurnu mleko i šećer ka meni. „Upravo kupujem Holi poklone za
Božić. Prelepu plišanu haljinicu sam joj uzela.“

„To je tek kroz nekoliko nedelja“, kazah. „Da vidimo kako će biti
dotad.“

Keva mi uputi kos pogled koji ništa nije odavao, ali oćuta. Nađe još
jednu krpu, sede preko puta mene, pa se dohvati nečeg srebrnog što je
možda bilo zapušač za flašu.

„Pij taj čaj“, reče.
Čaj je bio toliko jak da sam očekivao da skoči iz šolje i raspali me po

nosu. Svi su bili na poslu pa je u ulici vladao izrazit mir, čulo se samo tiho,
ravnomerno lupkanje kiše i daleko hujanje vozila. Keva je savlađivala
raznorazne nedefinisane srebrne džidžabidže; ja sam dovršio pribor za jelo i
prešao na jedan ram za fotografije - bio je načičkan kitnjastim cvećem koje
ja nikad neću uspeti da očistim po kevinim standardima, ali makar sam znao
kakav predmet držim u rukama. Kad mi se učinilo da se raspoloženje
dovoljno sleglo, rekoh:

„Kaži mi nešto. Je li tačno da se ćale muvao s Terezom Dejli, pre nego
što si ti stupila na pozornicu?“

Kevina glava polete uvis; ona se zapilji u mene. Lice joj se nije
promenilo, ali kroz oči joj je šibalo sve i svašta.

„Gde si to čuo?“, zapovednički upita.
„Dakle, jeste bio s njom.“
„Tvoj tata je prokleti kreten. To ili si već znao, ili si isti kao i on.“
„Znao sam, aha. Samo nisam znao da je i u tom smislu bio prokleti

kreten.“
„Uvek s njom neka nevolja. Večito je privlačila pažnju na sebe, vrckala



se tu po ulici, drala se i smucala s drugaricama.“
„I ćale je na to pao.“
„Na to su svi padali. Momci su ti glupi: sve im to zavrti glavu. Tvoj

tata, i Met Dejli, i polovina momaka u Slobodnim opštinama, svi su trčali
za repićem Tesi O’Bern. A ona se time sladila: po trojicu-četvoricu
izjednom vrtela oko prsta, raskidala s njima na svake dve nedelje ako joj ne
posvete dovoljno pažnje. Pa su joj se puzećki vraćali.“

„Mi ne znamo šta je za nas dobro“, rekoh. „Naročito kad smo mladi.
Ćale je tad sigurno još bio mlad, je li?“

Keva frknu.
„Dovoljno mator da bude pametniji. Ja sam bila tri godine mlađa,

dabome, a mogla sam mu reći da će se to završiti suzama.“
„Već si tad bila bacila oko na njega, a?“, upitah.
„Jesam, aha. Bože, aha. Ko bi to rekao...“ Prsti joj usporiše na

dranguliji koju je briskala. „Ko bi to rekao sad, ali bio je božanstven, tvoj
tata, u to vreme. Gusta kovrdžava kosa, pa one plave oči, pa smeh;
predivno se smejao.“

Oboje nesvesno pogledasmo kroz kuhinjska vrata, ka spavaćoj sobi.
Keva reče, i još se osećalo da to ime u njenim ustima ima ukus najlepšeg
sladoleda:

„Džimi Maki je mogao da bira koju je devojku hteo iz našeg kraja.“
Uputih joj mali osmeh.
„A nije od samog početka izabrao tebe?“
„Ja sam bila dete, razume se. Imala sam petnaest godina kad je krenuo

da ganja Tesi O’Bern, a nisam izgledala kao ova omladina danas, što liči
kao da ima dvadeset godina pre nego što ih ima; nisam imala figuru, nisam
se šminkala, ništa nisam znala... Pokušavala sam da mu privučem pogled
kad ga vidim ujutru dok idem na posao, ali on se nikad nije za mnom
okrenuo. Bio se zaćorio u Tesi. A i on se njoj dopadao više od ostalih.“

Nikada ništa od toga nisam bio dotad čuo, a mogao sam se kladiti da
nije čula ni Džeki, inače bi mi prenela. Keva nije baš od onih što izlivaju
osećanja; da sam je nedelju dana pre ili posle toga pitao za tu priču, ništa ne
bih uradio. Kevin ju je ostavio u krhotinama, zguljenu do kosti. Daj šta daš.

„I dakle, zašto su raskinuli?“, upitah.
Kevina usta se naburiše.



„ Ako ćeš već da glancaš to srebro, glancaj ga ljudski. Očisti ureze.
Nema svrhe ako iza tebe opet sve moram ponovo.“

„Izvini“, rekoh i pojačah predstavu manualnog rada. Časak potom ona
kaza:

„Ne velim da ti je tata bio svetac. Tesi O’Bern nije imala ni trunke
stida, ali tu su oboje učestvovali.“

Čekao sam, trljajuči i dalje. Keva me uhvati poviše šake i povuče je ka
sebi da proveri koliko se sjaji ram; zatim preko volje klimnu glavom i pusti
me.

„Tako je već bolje. Nije bilo kao sad, u ono vreme. Imali smo nekog
obraza; nismo se jahali na sve strane samo zato što se tako radilo na
televiziji.“

„Ćale se jahao sa Tesi O’Bern na televiziji?“, upitah.
Time zaradih bubotku po ruci.
„Ne! Pa je l' ti pričam, samo još kad bi me slušao! Uvek su bili

neobuzdani, njih dvoje. Jedno gore od drugoga. Jednog dana usred leta tvoj
tata ti pozajmi kola od jednog prijatelja i odveze Tesi dole u Pauerskort, u
nedelju po podne, da vidi vodopad. Ali im se u povratku pokvare kola.“ Ili
je tako glasila ćaletova priča. Keva mi uputi značajan pogled.

„I?“, upitah.
„I ostali su tamo! Da noće! U ono doba nismo imali mobilne; nisu mogli

da zovu mehaničara, čak ni da obaveste nekog šta se desilo. Probali su
malo peške, ali bili su na drumu usred Vikloua, dabome, a smrkavalo se.
Noćili su u kolima, a ujutru ih je povukao neki seljak što je prolazio. Kad
su stigli kući, svi su već mislili da su pobegli zajedno.“

Nakrivila je srebrni predmet prema svetlu, da proveri je li završni glanc
savršen i da razvuče pauzu - keva je uvek imala istinski osećaj za
dramaturgiju.

„Dakle. Tvoj tata mi je tvrdio kako je on spavao na prednjem sedištu, a
Tesi na zadnjem. Ja ne bih mogla ništa da tvrdim. Ali Plejs nije baš u to
verovao.“

„Mogu se kladiti da nije“, rekoh.
„U ono vreme devojke nisu noćivale s momcima. To su radile samo

profuknjače. Nisam poznavala nijednu devojku koja je radila bezobrazne
stvari pre udaje.“



„Ja bih pomislio da su posle toga morali da se venčaju. Da bi njoj
ostala sačuvana čast.“

Kevino lice se smrče. S frktajem u glasu, kaza:
„Ja bih rekla da bi tvoj tata to i uradio, toliko je bio odlepio za njom,

prokleti kreten. Ali O’Bernovima nije valjao - oni su vazda za sebe nešto
umišljali. Tesin tata i stričevi umlatili su ga kao vola u kupusu; videla sam
ga sutradan i jedva ga prepoznala. Rekli su joj da neće više da ga vide da
joj priđe. Da je dovoljnu već štetu napravio.“

„I on je uradio kako mu je rečeno“, kazah. Svidelo mi se to, mnogo.
Nekako me je umirilo. Met Dejli i njegovi ortaci mogli su u meni ubiti
boga, i ja bih se opet, iste sekunde kad izađem iz bolnice, zaputio pravo
Rouzi, onako sve ćopajući.

Uspijena i zadovoljna, keva reče:
„I nije imao nekog izbora. Tesi je otac uvek puštao da se provuče,

stvarno - i eto dokle ga je to dovelo - ali posle toga je više nije puštao na
vrata, samo do posla, i to ju je lično pratio. Nisam ga ni krivila; svi su samo
o tome pričali. Mangupi su je na ulici svakojako nazivali, svi stariji su
samo čekali kad će da se pokaže da je zaglavila, polovini njenih drugarica
bilo je zabranjeno da pričaju s njom, da ne bi i njih preobratila u kurve; otac
Hanrati je održao propoved o raspuštenim ženama koje slabe našu zemlju, i
govorio da nisu zato naši ginuli hiljadu devetsto šesnaeste. Nije nikog
imenovao, pazi, ali svi su znali na koga cilja. To je okončalo Tesinu
jurnjavu.“

Kroz bezmalo pola veka rastojanja, prosto sam osećao tu pomamu
kojom su se hranili kao hlebom: njenu zakovitlanu histeriju, dvostruko
ubrzano lučenje adrenalina kad je Plejs namirisao krv i prešao u napad.
Sasvim verovatno su upravo te sedmice i posejale zrnca ludila u mozak
Tesi Dejli.

„Po svoj prilici, da“, rekoh.
„A i zaslužila je! Ovako je naučila šta je šta. Volela je da se zeza s

momcima, a nije htela da se to nazove pravim imenom, je l’ tako?“ Keva je
sedela pravih leđa, s licem punim vrline. „Odmah posle je krenula da se
zabavlja s Metom Dejlijem - on je u nju blenuo godinama, ali ga nikad nije
primećivala.

Nije dok joj nije postao koristan. On je bio pristojan momak, Met; Tesin



tata nije se bunio što izlazi s njim. Jedino tako su je i pustili iz kuće.“
„I zato se ćale ostrvio na Meta Dejlija?“, upitah. „Što mu je maznuo

devojku?“
„Većinom zato. Naravno, pre svega, nikad se nisu naročito ni voleli,“

Postavila je srebrnu džidžabidžu uz još tri njoj slične, otrla minijaturnu
tačkicu nečeg sa strane, pa sa gomile izabrala majušni ukras za božićnu
jelku. „Met je uvek bio ljubomoran na tatu. Tvoj tata je milion puta bolje
izgledao od Meta, jeste tako, i bio je omiljen - ne samo kod devojaka nego
su i momci smatrali da je sjajan, pravi veseljak... Met je bio pravi
dosadnjaković. Nije imao duha.“

Glas su joj ispunjavali slojevi starih osećanja, likovanja, gorčine i
pakosti prepletenih u jedno.

„Dakle, kad je ispalo da je Met dobio devojku, to je tati bilo so na
ranu?“

„Nije samo to bilo dovoljno. Tata se bio prijavio za radno mesto u
Ginisu, kao vozač. Rečeno mu je da računa da je posao njegov, čim se prvi
vozač penzioniše. Ali Met Dejli je tamo radio već nekoliko godina, a i
njegov otac pre njega; poznavao je ljude. I posle svega onog sa Tesi, Met
ode nadzorniku i kaže mu kako Džimi Maki nije od onih kakve oni žele u
Ginisu. Za svako radno mesto bilo je konkurisalo po dvadeset mladića.
Nije im trebao niko ko bi mogao doneti nevolje.“

„I tako je ćale završio malterišući.“ Ovo nije bilo izrečeno s namerom
da budem duhovit.

„To mu je moj stric Džo sredio da uđe kao šegrt. Verili smo se nedugo
iza čitave te frke sa Tesi. Tati je bio potreban zanat da bismo mogli da
zasnujemo porodicu.“

„Bila si hitar radnik“, rekoh.
„Uočila sam sebi priliku i iskoristila je. Tad sam imala sedamnaest

godina; dovoljno da me momci gledaju. A tata je bio...“ Kevine usne
nestadoše, a krpu je uvrtala i gurala još dublje u ureze ukrasa. „Znala sam
da je još lud za Tesi“, reče časak zatim, i u njenom glasu oseti se prkosna
iskra koja mi na najkraći tren stvori sliku devojke isturene brade, koja
posmatra neobuzdanog Džimija Makija s kuhinjskog prozora i razmišlja:
Moj je. „Ali meni to nije smetalo. Mislila sam da ću to promeniti čim mi
padne u šake. Nikad ja nisam nešto mnogo želela; nisam bila od onih koje



su zamišljale da će postati filmske zvezde u Holivudu. Nikad se nisam
zanosila. Samo sam želela sopstvenu kućicu, i nekoliko dece, i Džimija
Makija.“

„E pa“, rekoh, „decu si dobila, a i čoveka.“
„Na kraju sam ga dobila, jeste. Ono što je ostalo od njega posle Tesi i

Meta. Tad se već bio propio.“
„Ali ti si ga svejedno htela.“ Trudio sam se da mi glas ostane prijatan i

bez osude.
„Bio mi je u srce ušao. Lepo me je mama, pokoj joj duši, upozoravala:

nikad se ne petljaj s pijanicom. Ali ja ništa nisam znala ko tele. Moj tata - ti
njega ne pamtiš, Fransise, ali bio je divan čovek - nikad ni kap nije popio;
ja nisam ni imala predstave kakvi su pijanci. Znala sam da Džimi cvrcne
poneku, ali dabome, svi momci su pili. Mislila sam da je to samo tako - i
tako je i bilo, kad sam tek bacila oko na njega. Tako je bilo dok mu Tesi
O’Bern nije upropastila mozak.“

Verovao sam joj. Znao sam šta prava ženska u pravom trenutku može
uraditi muškarcu - mada se činilo da ni Tesi nije prošla neozleđena. Neki
ljudi ne treba nikad da se sastanu. Prašina leti predaleko i predugo se sleže.

Keva reče:
„Svi su večito pričali da Džimi Maki ni za šta nije. Roditelji su mu bili

matori alkosi, u životu ni dana nisu radili; još od malih nogu išao je po
komšijskim kućama i pitao može li kod njih da večera jer kod kuće nema
ništa, znao je usred noći da izjuri na ulicu... U vreme kad sam ga upoznala,
svi su mu izricali konačnu presudu da će postati propalica kao što su mu
otac i majka.“ Oči su joj bile odlutale sa srebra, ka prozoru i kiši. „Ali ja
sam znala da greše. Nije on bio loš, Džimi; samo neobuzdan. I nije bio glup.
Moglo je od njega nešto da bude. Nije mu za to bio potreban Ginis, mogao
je da razvije vlastiti mali biznis - nije bilo potrebe da svakog dana polaže
računa šefu, to je mrzeo. Oduvek je voleo vožnju; mogao je da radi
isporuke, da ima sopstveni kombi... da ga se nije pre toga dočepala ta
žena.“

I eto motiva, umotanog s mašnicom, da se savršeno uklopi uz
karakterističan modus operandi. Jednoga dana Džimi Maki je imao u ruci
prvoklasnu žensku, a u džepu prvoklasan posao, bio je spreman da
budućnost sam kroji po svome ukusu i mogao da pokaže srednjak svim



zlobnim dušama koje mu proriču da nikad neće uspeti. A onda se jednom
okliznuo, samo jednom, i umesto njega je ušetao gizdavi mali Met Dejli,
mrtav hladan, i Džimijev život zdipio za sebe. Dok se Džimiju razbistrilo u
glavi, već je bio oženjen devojkom koju nikad nije želeo, grčio se za pokoju
slučajnu nadnicu, bez ikakvih nada, i toliko šljokao da bi natpio i Pitera
O'Tula. Dvadeset i nešto godina je posmatrao svoj propali život kako cveta
preko puta njegove kuće, u tuđem domu. A onda ga je, sve u jednom
vikendu, Met Dejli ponizio pred čitavom ulicom i zamalo ga nije poslao u
haps - u mozgu alkoholičara, uvek je posredi nečije tuđe delo - i nekako je
saznao da Rouzi Dejii vrti njegovog sina oko malog prsta i da ovaj trčka za
njom kao cule, kako god njoj to odgovara.

A možda je tu bilo i nešto više, i više i gore. Ćale koji mi se ceri,
namigujući i čikajući me da odgovorim: Dejlijeva mala, a? Svaka čast,
sinko. Stvarno je prava lutka. Ala ta ima sisiće, Iiisuse mili. Moja Rouzi,
slatka pljunuta slika njegove Tesi O’Bern.

Sigurno me je ipak čuo, dok sam se šunjao kroz sobu do ulice, ubeđen
da sam nedodirljiv. Hiljadama puta video sam ga kako se pravi da spava.
Možda je samo nameravao da joj kaže da skloni ruke dalje od njegove
porodice; možda je pak još nešto hteo. Ali ona je bila tu pred njim,
šamarajući ga u lice činjenicom da to što on želi slabo ima značaja: ćerka
Tesi O’Bern neodoljiva i nedodirljiva opet iznova, ćerka Meta Dejlija koja
oduzima Džimiju sve što joj se kod njega dopadalo. Verovatno je bio pijan,
makar dok nije shvatio šta se dogodilo. Bio je jak čovek u to doba.

Nismo bili jedini budni te noći. Negde unutra, Kevin se probudio,
možda da ode do klozeta, i ustanovio da nas obojice nema. Tad to njemu
ništa nije značilo: ćale je redovno nestajao, nekad i na po više dana, Šej i ja
smo povremeno imali kakav noćni poslić ove ili one vrste. Ali ovog
poslednjeg vikenda, kad je shvatio da je neko te noći bio napolju i ubio
Rouzi, Kevin se setio.

Činilo mi se da sam već znao tu priču do u tančine, u nekoj provaliji u
najdubljim delovima moga mozga, od onog časa kad sam sa sekretarice
začuo Džekin glas. Kao da mi je neka ledena crna voda punila pluća.

Keva reče:
„Trebalo je da čeka mene da odrastem. Jeste bila prilično lepa, Tesi, ali

kad sam imala šesnaest godina, mnogi momci su smatrali da sam lepa i ja.



Znam da sam bila mlada, ali rasla sam. Samo da je otrgao te svoje glupe
očurde od nje koliko da me na jedan minut primeti, ništa se od toga ne bi
desilo.“

Olovna težina u njenom glasu mogla je potopiti brod. I upravo tad sam
shvatio da ona misli kako je Kevin bio pijan kao letva, baš onako kako je
od tate naučio, i da je zbog toga pao s prozora.

Pre nego što sam se stigao sabrati da je ispravim u tom razmišljanju,
keva je prešla prstima preko usta, pogledala na sat pored prozorske daske i
ciknula.

„Sveti bože, vidi ti ovo, prošlo jedan! Moram nešto da pojedem, inače
će me uhvatiti slabost.“ Odgurnula je ukras od sebe i odmakla stolicu od
stola. „Ti ćeš sendvič.“

„Da odnesem jedan i ćaletu?“, upitah.
Na još jedan trenutak kevino lice se okrenulo ka spavaćoj sobi. A onda

je rekla:
„Ne diraj ga“, i otišla da povadi hranu iz frižidera.
Sendviči su bili od mekog butera i šunkarice na belom hlebu, isečenom

u trouglove. Vratili su me pravo u doba kad mi za tim istim stolom noge
nisu doticale pod. Keva je skuvala još jedan lončič svog žestokog čaja i
metodično krenula da jede trougliće. Po žvakanju se videlo da je dobila
bolje veštačke zube, negde u međuvremenu. Dok smo bili klinci, stalno nam
je govorila kako smo za zube koji su joj ispali mi krivi: izgubila ih je dok je
nas nosila, po zub za svako dete. Kad su joj navrle suze, spustila je šolju,
izvadila iz džepa džempera izbledelu plavu maramicu, pa pričekala da
prestanu, a onda je izduvala nos i vratila se svome sendviču.



18.
Jedan deo mog bića sedeo bi tamo s mamom doveka, zagrevajući vodu

za ćaj otprilike na svakih sat vremena i povremeno praveći novu turu
sendviča. Keva nije bila rđavo društvo, dokle god je ćutala, i prvi put je
njena kuhinja ličila na sklonište, makar u poređenju sa onim što me napolju
čeka. Čim budem kročio na ta vrata, jedino će mi još preostajati da nađem
pouzdan dokaz. Taj deo neće biti težak - računao sam da će trebati najviše
dvadeset četiri časa. A upravo onda će nastupiti ona najgora noćna mora.
Kad budem imao dokaz, moraću da dokonam šta s njime da radim.

Oko dva je u spavaćoj sobi krenula buka: škripa federa, iskašljavanje
kroz viku bez reči, beskrajni kašalj nalik povraćanju, koji zahvata čitavo
telo. Zaključio sam da mi je to znak da pođem, što je pokrenulo plotun
složenih kevinih pitanja u vezi s božićnom večerom („Ako biste ti i Holi
zajedno došli, samo kažem ako biste, da li radije jede belo meso ili od
bataka, i da li bi ga uopšte jela, jer reče mi da joj mama ne daje ćuretinu
ako nije gajena na otvorenom...“). Ja sam držao glavu oborenu i nisam
stajao. Kad sam zaronio kroz vrata, doviknula je za mnom: „Divno je što
smo se videli, dođi uskoro opet!“ Iza nje je ćale povikao, kroz šlajm:

„Džozi!“
Čak sam tačno znao kako je mogao saznati gde će Rouzi biti te noći.

Jedini put do tog podatka vodio je preko Imelde, a ja sam se mogao setiti
samo jednog povoda da se moj ćale nađe u njenoj blizini. Čak i posle svega
što je radio, nikad mi nije palo na pamet da bi varao kevu - da sam ikada
promislio o tome, zaključio bih da je za tako nešto bio onesposobljen
alkoholom. Moja porodica je jednostavno krcata iznenađenjima.

Imelda je mogla svojoj kevi reći otvoreno šta joj je Rouzi ispričala -
usled devojačke vezanosti za majku, želje za pažnjom, ko će ga znati - ili
pak nagovestiti nešto u prisustvu moga oca, tek nešto malo, koliko da se
oseti pametnijom od čoveka koji joj tuca majku. Kao što rekoh, moj ćale



nije nimalo tupav. On bi umeo da sabere dva i dva.
Kad sam ovoga puta pritisnuo Imeldin interfon, niko nije otvorio vrata.

Odmakao sam se unatrag i posmatrao njen prozor: nešto se pokrenulo iza
mrežaste zavese. Nalegao sam na dugme i zvonio dobra tri minuta pre nego
što je ščepala slušalicu.

„Šta je!“
„Šta ima, Imelda. Fransis ovde. Iznenađenje.“
„Jebi se.“
„Eh, daj, Melda, budi fina. Moramo da razgovaramo.“
„Nemam ja šta tebi da kažem.“
„Nemoj da si gruba. Nemam kuda drugde, pa ću te zato čekati preko

puta, u svojim kolima, dokle god bude trebalo. Vozim srebrni mercedes iz
devedeset devete. Kad se umoriš od te igre, siđi do mene, na brzinu ćemo
popričati, i ostavljam te doživotno na miru. Ako meni prvom dosadi,
počeću da se raspitujem kod komšiluka o tebi. To si razumela?“

„Jebi se.“
Zalupila je slušalicu. Imelda u zalihama ima obilje bandoglavosti;

računao sam da će joj trebati najmanje dva, možda i tri sata da popusti i
siđe do mene. Ušao sam u auto, pustio Otisa Redinga i otvorio prozor da
podelim muziku sa susedima. Bilo je zanimljivo saznati da li će me
markirati kao policajca, ili kao dilera, ili kao uterivača dugova. Ni u
jednom slučaju ne bih baš lepo prošao.

U to doba je Halous lejn bio tih. Neki starac s hodalicom i neka
matorka što je glancala mesingane kvake poveli su dug i neodobravajući
razgovor o meni, a nekoliko slatkih mamica me je odmerilo ispod oka u
povratku iz kupovine. Jedan tip u blistavom odelu i debelom oblaku
problema proveo je dobrih četrdeset minuta ispred Imeldine kuće, ljuljajući
se i koristeći preostale moždane ćelije da na svakih deset sekundi poviče u
pravcu najvišeg prozora:

„Deko!“, ali Deko je imao pametnija posla, i najzad se ovaj oteturao.
Oko tri se neka devojka, očigledno Šenaja, uzvukla stepenicama broja deset
i ušla uz pomoć ključa. Nedugo potom kući je stigla i Izabela. Ona je bila
preslikana Imelda iz osamdesetih, sve do prkosnog nagiba brade i
dugonogog hoda koji poručuje: „Nosi se.“ Nisam mogao da zaključim da li
me je rastužila ili ispunila nadom. Svaki put kad su se prljave čipkane



zavese mrdnule, ja sam mahnuo.
Malo iza četiri, kad se već smrkavalo i kad je Dženeviv došla iz škole,

a ja prešao na Džejmsa Brauna, u prozor do suvozačkog sedišta kucnuli su
nečiji prsti. Bio je to Razbijač.

Ovom slučaju čak ne bih smeo da budem ni blizu, rekao sam Imeldi;
izlažem svoj posao opasnosti več time što sam dosao ovamo. Nisam bio
siguran da li da je prezrem što me je otkucala ili da poštujem njenu
domišljatost. Isključio sam muziku i spustio prozor.

„Detektive! Čime mogu da pomognem?“
„Otvori ta vrata, Frenk.“
Izdigao sam obrve, praveći se da me je iznenadio taj mračni ton, ali sam

se pružio i otključao vrata. Razbijač uđe i snažno ih zalupi.
„Sad vozi“, reče.
„Bežiš od nekog? Možeš se sakriti u prtljažnik ako želiš.“
„Nisam raspoložen za viceve. Sklanjam te odavde dok nisi zastrašio

ove jadne devojke još više nego što već jesi.“
„Ja sam samo čovek u svojim kolima, Razbi. Sedim ovde i nostalgično

posmatram rodni kraj. Šta tu ima toliko zastrašujuće?“
„ Vozi.“
„Voziću ako nekoliko puta duboko udahneš meni za ljubav. Nisam

osiguran za slučaj srčanog napada trećeg lica. Dogovoreno?“
„Ne teraj me da te hapsim.“
Prasnuh u smeh.
„O, Razbi, kakvo si ti blago! Uvek zaboravim zašto si mi tako drag.

Možemo jedan drugog da uhapsimo, šta kažeš na to?“ Uključih se u
saobraćaj i pođoh zajedno s maticom. „Sad mi reci. Koga ja to
zastrašujem?“

„Imeldu Tirni i njene kćeri. Što i sam dobro znaš. Tirnijeva kaže da si
juče pokušao na silu da joj uđeš u stan, i da je morala da ti zapreti nožem
da bi otišao.“

„Imelda? Ti to nju nazivaš devojkom? Ona ima četrdeset i neku, Razbi.
Pokaži malo poštovanja. Sad se to kulturno kaže žena.“

„Ćerke su joj devojke. Najmlađoj je tek jedanaest godina. Kažu da si
tamo presedeo čitavo popodne i upućivao im nepristojne gestove.“

„Nisam imao to zadovoljstvo da se s njima upoznam. Jesu li fine



devojke? Ili su povukle na mamu?“
„Šta sam ti rekao poslednji put kad smo se videli? Šta sam ti jedino

rekao da radiš?“
„Da ti se sklonim s puta. To sam shvatio, rekao si mi jasno i glasno.

Propustio sam deo gde si se pretvorio u mog šefa. Kad sam ga poslednji put
video, šef mi je bio mnogo deblji od tebe i ni izbliza tako zgodan.“

„Ne moram biti tvoj prokleti šef da bih ti rekao da se teraš iz mog
slučaja. To je moja istraga, Frenk; moja su naređenja. Ti si se o njih
oglušio.“

„Pa prijavi me onda. Treba li ti za to broj moje lične karte?“
„Aha, Frenk, baš si urnebesan. Znam da su za tebe pravila samo

ogromna glupa šala. Znam da misliš da se ona tebe ne dotiču. Dođavola,
možda si i u pravu; ja ne znam kako to funkcioniše u Tajnom.“ Razbijaču
nije pristajala uvređenost; od nje mu je vilica postala dvostruko veća, a na
čelu mu je iskočila žila opasnog izgleda. „Ali možda bi trebalo da imaš na
umu da se iz petnih žila trudim da ti u ovome učinim uslugu, pobogu i
zaboga. Zbog tebe sam skrenuo kilometrima s puta. A u ovom stadijumu,
iskreno ne mogu da se setim zašto se toliko trudim. Ako nastaviš da me
jebavaš u svakoj prokletoj prilici koja ti se ukaže, možda ću se prosto
predomisliti.“

Uzdržao sam se da ne nagazim kočnice i ne razlupam mu glavu o
šoferšajbnu.

„Uslugu? Misliš na to što si sve predstavio kao da se Kevinu desio
nesrećan slučaj?“

„Nisam samo predstavio. Tako će pisati i u izveštaju o smrti.“
„O, pa u tom slučaju sam zadivljen. Preplavljen sam zahvalnošću,

Razbi. Zaista sam preplavljen.“
„Ovo se ne tiče samo tebe, Frenk. Tebe možda i zabole da li ti se

bratovljeva smrt piše kao nesrećan slučaj ili kao samoubistvo, ali kladim se
da tvojoj porodici to nešto znači.“

„O, ne, ne, ne. Na to i ne pokušavaj da se pozoveš. Kad je moja
porodica posredi, drugar, nemaš ti ni najblažeg pojma sa čim si se upetljao.
Kao prvo, iako će te to možda preneraziti, ti ne vladaš svemirom: svi oni će
verovati tačno u ono u šta žele da veruju, šta god ti i Kuper upisali u
izveštaj o smrti - moja majka bi, recimo, volela da te obavestim da je to



bio, ne zezam te, saobraćajni udes. Kao drugo, kad bi moja porodica gorela,
na većinu se ne bih ni ispišao da ih spasem. A izvesno mi se jebe šta oni
misle da se dogodilo s Kevinom.“

„Sme li u današnje vreme samoubica da se sahrani u osveštanu zemlju?
Šta kaže sveštenik kad drži propoved povodom nečijeg samoubistva? Šta o
njemu kažu susedi? Kako to utiče na ljude koji su ostali za njim? Ne
zavaravaj se, Frenk: ni ti nisi neosetljiv na to.“

Živci su počinjali pomalo da mi se krzaju po rubovima. Ušao sam u
usku slepu uličicu između dva bloka stanova - unatrag, kako bih mogao
hitro da zbrišem ako na kraju gurnem Razbijača iz kola - i isključio motor.
Nad nama je neki arhitekta bio izgradio ljupke plave balkone, ali
mediteranski utisak podrivala je činjenica da njihovi stanari gledaju u zid
od cigala i jato kontejnera.

„Dakle“, kazah, „Kevin će biti ubeležen pod odrednicom nesrećan
slučaj’, sve divno i krasno. Da te pitam nešto. Pod čime si ubeležio Rouzi?“

„Pod ubistvom. Očigledno je.“
„Očigledno. A ko je ubica? Nepoznata osoba ili osobe?“ Razbijač

oćuta. Nastavih: „Ili Kevin.“
„Hm. Malčice je to složenije.“
„Koliko složeno može biti?“
„Ako nam je i osumnjičeni mrtav, imamo pravo na izvesnu diskreciju.

To je dobra stvar. S jedne strane, nećemo baš moći da obavimo hapšenje,
pa zato u policiji neće pomahnitati od radosti na zamisao da trošimo
dodatne resurse na taj slučaj. S druge strane...“

„S druge strane, tu je svemoćni procenat rešenih slučajeva.“
„Slobodno me zavitlavaj. To su važne stvari. Ti misliš da bih tvojoj

devojci mogao obezbediti ovoliko ljudstva da imam neki bedački procenat
rešenih slučajeva? To je povezani krug: što više izvučem iz ovog slučaja, to
više mogu uložiti u sledeći. Žao mi je, Frenk, ali ja neću da ugrozim svoje
obraćanje pravdi povodom sledeće žrtve, kao ni svoju reputaciju, čisto da
bih tebi poštedeo osećanja.“

„Prevedi mi to malo, Razbi. Šta tačno planiraš da radiš povodom
Rouzi?“

„Planiram da sve odradim pošteno. Narednih nekoliko dana nastavljamo
da skupljamo i sravnjujemo dokaze i izjave svedoka. Posle toga, pod



pretpostavkom da ne iskrsne ništa nepredviđeno...“ On sleže ramenima.
„Već sam dosad radio na nekoliko takvih slučajeva. Prirodno, nastojimo da
situaciju rešavamo što saosećajnije. Dosije ide u Javno tužilaštvo, ali bez
galame: ništa se ne objavljuje u javnosti, naročito kad nije reč o
profesionalnom zločincu. Radije nećemo blatiti čoveku ime kad nije živ da
se brani. Ako se Javno složi u tome da imamo valjan slučaj,
porazgovaraćemo s porodicom žrtve - naglasićemo da ništa nije konačno, ali
da im makar možemo donekle dati zaključenje slučaja - i tu je tome kraj.
Oni žive dalje, ubičina porodica uspeva da zadrži duševni mir, mi dobijamo
slučaj obeležen kao rešen. Takva bi bila normalna procedura.“

„Zašto li imam utisak da pokušavaš da mi zapretiš?“, rekoh.
„O, ma daj, Frenk. Prilično se dramatično izražavaš.“
„A kako bi se ti izrazio?“
„Rekao bih da pokušavam da te upozorim. A ti mi nimalo ne pomažeš.“
„Na šta tačno da me upozoriš?“
Razbijač uzdahnu.
„Ako budem morao da dubinski istražim i odredim uzrok Kevinove

smrti“, reče, „uradiću to. I voljan sam da se kladim da će mediji pojuriti kao
pomamni. Bez obzira na tvoja osećanja u vezi s pitanjem samoubistva,
obojica znamo ponekog novinara kome ništa nije slađe od nestabilnog
policajca. I mislim da uviđaš na koji način, u pogrešnim rukama, ova priča
može da te prikaže kao gadno nestabilnog.“

„To mi u velikoj meri zvuči kao pretnja“, kazah.
„Mislim da sam prilično jasno rekao da radije ne bih tim smerom. Ali

ako je to jedini način da prestaneš da izigravaš Malog Detektiva... Samo
pokušavam da zadobijem tvoju pažnju, Frenk. S drugim pokušajima nisam
imao preterano mnogo sreće.“

„Priseti se malo, Razbijaču“, uzvratih. „Šta sam ja tebi rekao kad smo
se poslednji put videli?“

„Da tvoj brat nije ubica.“
„Tačno. A koliko si pažnje ti tome posvetio?“
Razbijač obori štitnik za sunce i osmotri u ogledalu posekotinu od

brijanja; zabacio je glavu i prešao palcem duž vilice.
„U izvesnom smislu“, kaza, „pretpostavljam da ti dugujem zahvalnost.

Moram priznati, nisam siguran da bih našao Imeldu Tirni da je nisi ti



pronašao za mene. A pokazala se kao vrlo korisna.“
Lukava mala beštija.
„To ti verujem na reč. Ona je od onih što vole da ugode. Ako razumeš

šta hoću da kažem.“
„O, ne. Nije to samo njen pokušaj da me usreći. Njeno svedočenje će se

održati, ako dotle dođe.“
Ostavio je nedorečeno da lebdi u vazduhu. Sićušni podrugljiv osmeh

koji nije uspevao da sakrije stvorio mi je nekakvu uopštenu predstavu o
tome na šta cilja, ali svejedno sam produžio igru.

„Hajde onda. Ošamari me. Sa čime je izašla na videlo?“
Razbi napući usne, pretvarajući se da razmišlja o tome.
„Mogla bi završiti kao svedok, Frenk. Sve zavisi. Ne mogu ti reći šta je

izjavila ukoliko nameravaš da je kinjiš ne bi li promenila iskaz. Mislim da
obojica znamo koliko rđavo to može da se okonča, je li tako?“

Nisam se žurio. Jedan dug, leden trenutak zurio sam u njega da
pokažem da sam jači; a onda sam pustio da mi glava padne unatrag na
naslon i prešao rukama preko lica.

„Znaš šta, Razbi? Ovo mi je bila najduža nedelja u životu.“
„Znam to, druže moj. Čujem te. Ali zarad svačijeg dobra, moraćeš da

nađeš neki produktivniji način da usmeriš tu energiju.“
„U pravu si. Pre svega, nije trebalo da idem da tražim Imeldu; to je i te

kako bilo mimo propisa. Samo sam računao... ona i Rouzi bile su bliske,
znaš? Pa sam pomislio - ako neko nešto zna...“

„Trebalo je da mi daš njeno ime. Pričao bih ja s njom umesto tebe. Isti
krajnji ishod, a nimalo ove frke.“

„Da. Opet si u pravu. Nego što je... Teško je dići ruke kad ništa nije
konačno izvesno, ni u ovom ni onom smeru, znaš? Volim da znam šta se
dešava.“

Razbi suvo reče:
„Poslednji put kad smo pričali, zvučao si vrlo ubeđeno da znaš šta se

dešava.“
„Mislio sam da znam. Bio sam uveren.“
„Ali sad...?“
Rekoh:
„Umoran sam, Razbi. Protekle nedelje borio sam se s mrtvim dragama,



mrtvom braćom i snažnom dozom roditelja, i trenutno sam vrlo rasturen i
bedan. Možda je u tome stvar. Ni u šta više nisam uveren. Ama baš ni u
šta.“

Po nadobudnom izrazu Razbijevog lica videlo se da se upravo sprema
da me prosveti, što će mu odmah popraviti i raspoloženje.

„Kad-tad, Frenk“, reče mi, „svi mi dobijemo dobru šutku u svoja
uverenja. Takav je život. Štos je u tome da taj udarac pretvoriš u stepenicu
koja te vodi ka sledećem nivou sigurnosti. Kapiraš me?“

Ovoga puta sam svoju porciju salate od metafore progutao kao
poslušan dečko.

„Aha, kapiram. I odvratno mrzim što ću ovo priznati, i to baš tebi, od
svih na svetu, ali meni za taj sledeći nivo treba ruka koja će mi pomoći.
Istinski mi treba, druže. Iščupaj me iz ove bede. Šta kaže Imelda?“

„Nećeš je muštrati zbog toga?“
„ Ako se ja pitam, moj život će biti potpun i ako nikad više ne vidim

Imeldu Tirni.“
„Za to ćeš morati da mi daš časnu reč, Frenk. Bez izvrdavanja.“
„Časna reč da neću prilaziti Imeldi. Niti ću je pitati za Kevina, ni za

Rouzi, ni za bilo šta drugo, nikada.“
„Bez obzira na to šta bude.“
„Bez obzira.“
„Veruj mi, ne želim da ti otežavam život. I neću ni morati dokle god ti ne

otežavaš život meni. Nemoj me siliti da se mešam.“
„Neću.“
Razbijač zagladi kosu, pa naglim pokretom vrati štitnik za sunce.
„U izvesnom smislu“, reče, „s pravom si pojurio Imeldu. Tehnika ti

možda klima, prijatelju, ali njuh ti je izvrstan.“
„Nešto je znala.“
„Znala je štošta. Imam za tebe i malo iznenađenje, sinak. Znam da si

mislio da ste ti i Rouz Dejli svoju vezu čuvali u velikoj tajnosti, ali po
mome iskustvu, kad žensko kaže da ni živoj duši neće reći, to znači da će
reći samo dvema najboljim drugaricama. Imelda Tirni je sve vreme znala.
Za vezu, za vaše planove za bekstvo, za sve.“

„Bože“, izustih. Zavrteh glavom, postiđeno ispustih nekakav polusmeh,
dozvolih Razbijaču da se nadme od zadovoljstva.



„U redu. Ona je... jebô te. Dakle, tome se nisam nadao.“
„Bio si klinac. Nisi znao pravila igre.“
„Svejedno. Teško mi je da poverujem da sam ikada bio tako naivan.“
„Ima još nešto što je tebi možda izmaklo: Imelda kaže da se Kevin

opasno ložio na Rouz u to vreme. Moraš priznati, to se uklapa u ono što si
mi rekao: da je bila prva riba u kraju, da se svim momcima sviđala.“

„Hm, pa da. Jeste. Ali Kevin? On je imao tek petnaest godina.“
„I to je bilo dovoljno da mu hormoni pobrljave. I dovoljno da se

umuvava u klubove u koje nije trebalo da odlazi. Jedne noći je Imelda bila
u Briselu, i Kevin joj je prišao i ponudio je pićem. Zapodenuli su priču i on
je počeo da je moli - da je preklinje - da se založi za njega kod Rouz.
Imelda je na to prasnula u smeh, ali Kevin je delovao iskreno povređen, pa
mu je rekla, kad je najzad prestala da se smeje, da to nije ništa lično: Rouz
je već zauzeta. Dalje od toga nije nameravala da mu priča, ali Kevin je
nastavio da je smara i ispituje ko je taj tip, i naručivao je piće za pićem...“

Razbi je uspevao da zadrži ozbiljno lice, ali ludo se provodio. Tik ispod
površine, on je i dalje bio isti onaj dezodoransom okupani balavac koji
razmahuje pesnicom i šišti: Pogodak!

„Na kraju mu je sve prosula. Nije videla u tome ništa što bi naškodilo:
smatrala ga je dragim i slatkim detetom, plus je računala da će se povući
kad sazna da pričaju o njegovom rođenom bratu, je li tako? E pa, nije. Pao
mu je mrak na oči: vikao je, šutirao zidove, bacao čaše... Morali su da ga
izbace iz lokala.“

A to je bilo bar nekoliko kilometara daleko od njegove naravi - kad
izgubi živce, najgore što je Kev radio bilo je da se gadno naduri - ali van
toga, sve se uklapalo prosto savršeno. Sa svakim minutom me je Imelda sve
više oduševljavala. Bila je vrlo napredna u sistemu trampe: pre nego što je
uopšte i pozvala Razbijača, znala je - ako želi od njega da je oslobodi
mrskog čoveka koji joj se muva po ulici, moraće u zamenu da mu da nešto
što on želi. Verovatno je pozvala nekolike stare prijateljice da bi saznala šta
to može biti. Momci iz Ubistava očigledno su jasno pokazali, dok su
obavljali svoju potragu od vrata do vrata, da ih zanima svaka veza između
Kevina i Rouzi; Plejs svakako nije imao muke da popuni praznine. Slutio
sam da bih morao smatrati sebe srećnikom zato što je Imelda bila dovoljno
bistroumna da obavi takvo istraživanje umesto da podivlja od besa i baci



me na liniju vatre.
„Isuse“, rekoh. Naslonih se rukama na volan i skljokah se napred, zureći

kroz šoferšajbnu u vozila što su se mic po mic kretala pored izlaza iz
uličice. „Isuse mili. A ja pojma nisam imao. Kad je to bilo?“

„Nekoliko nedelja pred Rouzinu smrt“, kaza Razbijač. „Imelda se oseća
prilično krivom zbog svega, sad kad zna dokle je to dovelo. Zato je i
preduzela takav korak. Daće mi i zvanični iskaz čim ovde završimo posao.“

Glavu bih dao da će to uraditi.
„E pa“, rekoh, „pretpostavljam da to jeste dokaz, u redu.“
„Žao mi je, Frenk.“
„Znam. Hvala ti.“
„Znam da se nisi nadao da ćeš to čuti..."
„To svakako.“
„...ali, kao što si i sam rekao, pomaže svaka vrsta izvesnosti. Čak i ako

trenutno ne sagledavaš tako. Makar znači da ćeš imati neko razrešenje. Kad
budeš spreman, moći ćeš da počneš sve ovo da integrišeš u svoje viđenje
sveta.“

„Razbijaču“, kazah. „Da te pitam nešto. Odlaziš li ti psihijatru?“ Uspeo
je da poprimi istovremeno postiđen, samoopravdavajući i ratoboran izgled.

„Aha. Zašto? Treba ti preporuka?“
„Ne, hvala. Samo me je zanimalo.“
„Tip je prilično dobar. Pomogao mi je da štošta zanimljivo otkrijem.

Kako da spoljnu stvarnost dovedem u sklad sa svojom unutrašnjom
stvarnošću, u tom stilu.“

„Zvuči kao nešto što veoma motiviše.“
„I jeste tako. Mislim da bi za tebe čuda mogao da učini.“
„Ja sam staromodan. I dalje smatram da bi moja unutrašnja stvarnost

morala da se dovede u sklad sa spoljašnjom. Ali imaću tvoju ponudu u
vidu.“

„Aha. Uradi to.“ Razbijač muški potapša moju instrument-tablu, kao
konja koji je valjano naučio komandu. „Lepo je pričati s tobom, Frenk.
Verovatno bi trebalo da se sad vratim u mašinu, ali ti me zovni kad god ti
zatreba da popričamo, važi?“

„Hoću. Čini mi se da mi sad istinski treba da budem malo sam,
međutim, da sve ovo svarim. Mnogo je to odjednom.“ Razbi dubokoumno



klimnu glavom i mrdnu obrvama, verovatno je tu tačku naučio od svog
psihijatra. „Hoćeš da te odbacim do jedinice?“, upitah.

„Ne, hvala. Prijaće mi šetnja; moram da vodim računa o liniji.“ Na to se
potapša po trbuhu. „Čuvaj se, Frenk. Pričaćemo još.“

Uličica je bila taman toliko uska da je mogao da otvori vrata otprilike
za pedalj i da se s mukom iskobelja, što je njegovom odlasku donekle
umanjilo veličanstvenost, ali povratio ju je čim se ponovo dao u svoj krupni
korak Ubistava. Posmatrao sam ga kako se razbacano udđaljuje kroz
umorni narod što hita, čovek sa aktentašnom i ciljem, i prisetio se kako smo
pre nekoliko godina naleteli jedan na drugoga i otkrili da smo obojica
stupili u klub razvedenih. Pijanka je trajala četrnaest sati i završila se u
Breju, u nekoj prčvarnici uređenoj na temu NLO, gde smo Razbi i ja
pokušali da ubedimo dve zombirane lepotice da smo ruski milioneri koji su
došli da kupe Dablinski zamak, jedino što smo se stalno ispaljivali i
bespomoćno se cerekali u kriglu kao dva derana. Tad mi je sinulo da sam
poslednjih dvadeset godina u neku ruku voleo Razbijača Kenedija i da ću
ga sad zapravo izgubiti.

Ljudi me rutinski potcenjuju, i to je nešto što mi je najomiljenije, ali
svejedno me je Imelda malčice iznenadila; nije mi ličila na nekog ko bi
prevideo onu manje meku stranu ljudske prirode. Ja bih na njenom mestu
makar pozvao nekog krupnog i ružnog prijatelja sa kakvim oružjem da
provede nekoliko dana kod mene, ali u četvrtak ujutru se činilo da se
domaćinstvo Tirnijeve vratilo svojim uobičajenim poslovima. Dženeviv se
odvukla u školu cokćući „kit kat“, Imelda se zaputila u Nju strit i vratila se
tegleći dve kese, Izabela se odšepurila na neko mesto koje je očigledno
iziskivalo zategnutu kosu i urednu belu košuljicu; ni traga ni glasa ni od
kakve telesne straže, naoružane ili goloruke. Ovoga puta niko me nije
primetio da motrim.

Oko podneva, na interfon su zazvonile dve maloletnice sa dve bebe,
Šenaja je sišla, pa su zajednički odšvrljale da gledaju izloge ili da
kraduckaju robu ili šta već. Čim sam se uverio da se neće vratiti po pljuge,
obio sam bravu na vratima ulaza i pošao u Imeldin stan.

Sa televizora je bučao neki tok-šou, ljudi su urlali jedni na druge, a
publika grmela tražeći krv. Vrata su bila načičkana bravama, ali kad sam
zavirio u razmak pored dovratka, pokazalo se da je samo jedna zaključana.



Trebalo mi je otprilike deset sekundi da je savladam. Televizor je prikrio
zvuk otvaranja vrata.

Imelda je sedela na kauču i umotavala božićne poklone, što bi bilo
mnogo slađi prizor da nije išao taj šou na televiziji i da većinu poklona nisu
činile jeftine kopije Berberija. Zatvorio sam vrata i već sam joj prilazio
otpozadi kad ju je nešto - moja senka, škriputav parket - nagnalo da se
naglo okrene. Udahnula je da vrisne, ali pre no što je stigla, ja sam joj
zalepio jednu ruku preko usta, a drugom podlakticom sam joj se navalio na
šake, prikovavši ih u krilu. Udobno sam priseo na ručku kauča i rekao, uza
samo njeno uvo:

„Imelda, Imelda, Imelda. A klela si mi se da nisi cinkaroš! Razočarala si
me.“

Naciljala mi je stomak laktom; kad sam olabavio stisak, pokušala je da
me ujede za šaku. Nalegao sam jače, zabacujući joj glavu sve dok joj se
vrat nije skroz izvio i dok nisam osetio kako joj zubi gnječe usne.

„Kad budem sklonio ruku“, rekoh, „hoću o dve stvari da promisliš. Prva
je da sam ti mnogo bliže nego svi ostali. Druga je: šta će onaj Deko odozgo
misliti ako sazna da u zgradi živi tasterica? - jer on će to vrlo, vrlo lako
saznati. Misliš da će se svetiti tebi lično, ili će pak zaključiti da je Izabela
slađa? Ili možda Dženeviv? Reci mi ti, Imelda. Ja ne znam kakav mu je
ukus.“

Oči su joj buktale od čistog besa, kao u zarobljene životinje. Da mi je
mogla iščupati grkljan zubima, uradila bi to.

„Dakle, šta planiramo?“, upitah. „Hoćeš li vrištati?“
Idućeg časa mišići joj se polako opustiše, i ona zavrte glavom. Pustih

je, bacih gomilu lažnih „berberija“ sa fotelje na pod, i smestih se.
„Eto tako“, rekoh. „Zar nije prijatno?“ Imelda oprezno protrlja vilicu.
„Skote“, reče.
„Nisam ja tako birao, srce, zar ne? Dao sam ti u dva navrata šansu da

razgovaraš sa mnom civilizovano, ali ne: ti si ovako htela.“
„Tip samo što mi nije stigao. Radi kao izbacivač. Ne bi voleo da se

pokačiš s njm.“
„Baš zanimljivo, jer sinoć nije bio tu, niti u ovoj sobi ima ičega što

potvrđuje da on uopšte postoji.“ Šutnuh „berberije“ sebi s puta kako bih
mogao da ispružim noge. „Što bi lagala tako nešto, Imelda? Nemoj mi reći



da me se plašiš.“
Bila se natmurila u uglu kauča, čvrsto prekrštenih ruku i nogu, ali ovo

ju je podbolo.
„Samo se ti nadaj, Fransise Maki. Ubila sam boga u nekima koji su bili

mnogo jači od tebe.“
„O, u to sam ubeđen. A ako nisi u stanju da ubiješ boga u takvima,

onda otrčiš i prijaviš nekome ko to može. Otkucala si me Razbijaču
Kenediju - ne, začepi tu prokletu gubicu i ne pokušavaj da se vadiš lažima -
i ja se tome nimalo ne radujem. Ali lako ćemo to srediti. Samo treba da mi
kažeš kome si odala mene i Rouzi, i tras-tras, sve ćemo oprostiti.“

Imelda sleže ramenima. U pozadini, oni pavijani na televiziji i dalje su
se mlatili studijskim stolicama; sagoh se, budnim okom motreći na Imeldu
za svaki slučaj, i iščupah utikač iz zida. A onda kazah: „Nisam čuo šta
reče.“

Opet sleganje ramenima.
„Mislim da sam bio više nego strpljiv“, kazah. „Ali ovo sad, u šta

upravo gledaš? To su poslednji ostaci mog strpljenja, dušo. Dobro
pogledaj. Neuporedivo su lepši od onog što sledi.“

„Pa?“
„Pa ništa, mislio sam da su te upozorili na mene.“
Ulovih prosev straha na njenom licu.
„Znam šta se u kraju priča“, kazah. „Šta misliš, koje od njih dvoje sam

ubio, Imelda? Rouzi ili Kevina? Ili oboje?“
„Ja nikad nisam rekla...“
„Pazi, kladim se na Kevina. Jesam li u pravu? Pomislio sam da je on

ubio Rouzi, pa sam ga istresao kroz prozor. Tako si zaključila?“
Imelda nije bila toliko glupa da odgovori. Glas mi se naglo povišavao,

ali nije me bilo briga da li će Deko i njegovi drogosi čuti svaku-svakcijatu
reč. Čitave nedelje čekao sam priliku da ovako puknem. „Ovo mi reci:
koliko glupava moraš da budeš, koliko neverovatno tupa, da bi se igrala s
nekim ko bi to uradio rođenom bratu? Nisam raspoložen za jebavanje,
Imelda, a ti si jučerašnje popodne provela jebavajući me. Misliš da ti je to
bilo pametno?“

„Samo sam htela...“
„I evo sad to opet radiš. Ti to namerno pokušavaš da me poguraš još za



taj jedan centimetar? Hoćeš da prsnem, je li?“
„Ne...“
Bio sam ustao sa fotelje, stezao sam naslon kauča levo i desno od njene

glave, i tako joj se unosio u lice da sam osećao miris čipsa sa sirom i crnim
lukom iz njenih usta. „Da ti ja nešto objasnim, Imelda. Služiću se prostim
rečima, da bi ti doprlo do mozga kroz tu tvoju tvrdu glavu. U narednih deset
minuta, Hristom bogom ti se kunem, odgovorićeš na moje pitanje. Znam da
bi se radije držala priče koju si ispričala Kenediju, ali tu opciju sad nemaš.
Jedino možeš da biraš da li hoćeš da odgovoriš uz koji šamar, ili bez
šamara.“

Ona pokuša da uzmakne glavom od mene, ali ja joj obuhvatih šakom
vilicu i privukoh joj liice tik do sebe.

„A pre nego što se odlučiš, promisli i o ovome: koliko bi mi bilo teško
da se zanesem i uvrnem ti šiju kao piletu? Svi ovde već misle da sam
Hanibal Lekter. Šta kog đavola gubim?“ Možda je tad već bila spremna da
progovori, ali ja joj nisam davao priliku. „Tvoj drugar detektiv Kenedi
možda nije moj najveći obožavatelj, ali je policajac, isto kao i ja. Ako
završiš polomljena ili, ne daj bože, mrtva, zar ne misliš da će više gledati da
sačuva svog čoveka? Ili ozbiljno veruješ da će se više založiti za neku
nedotupavnu uličarku i klošarku za čiji život niko na ovome svetu ni pet
para ne bi dao? Odreći će te se dok treneš okom, Imelda. Odbaciće te kao
govno, što i jesi.“

Znao sam taj izraz njenog lica, opuštenu donju vilicu, te tupe i prazne
oči, previše iskolačene da bi trepnule. Viđao sam ga stotinama puta na kevi,
u trenucima kad je znala da idućeg trenutka sledi udarac. Nije me bilo
briga. Slika moje nadlanice koja zavaljuje Imeldu preko usta prosto me je
zagušila koliko sam to poželeo.

„Nije ti smetalo da razvališ tu ružnu gubičetinu pred svakim drugim ko
pita. E sad ćeš je, tako mi svega, otvoriti i preda mnom. Kome si rekla za
mene i Rouzi? Kome, Imelda? Tvojoj kevi uličarki? Kome si ,jebem ti,
rekla...“

Već sam je bezmalo čuo kako me poteže tim rečima kao ogromnim,
sluzavim ispljuvkom otrova: Tvom pijanom ćaletu, tvom prljavom, gadnom
ćaletu kurvaru, i već sam bio spreman i pripremio se za taj udarac, ali
njena usta se tad otvoriše, ogromna i crvena, i ona mi takoreći zaurla u lice:



„Rekla sam tvome bratu!“
„Ma ne seri, kučko lažljiva! Tim sranjem si nahranila Razbijača

Kenedija i on je sve polaptao, ali da li ti ja delujem glup kao on? Da li ti
delujem?“

„Ne Kevinu, glupi kretenu, šta bih ja radila s Kevinom? Šeju. Šeju sam
rekla.“

U sobi zavlada muk, džinovska savršena tišina nalik snežnom nanosu,
kao da nikada na čitavom svetu nije ni bilo zvuka. Nakon nekog vremena,
možda i dugog, primetih da opet sedim na ručki kauča i da sam sav utrnuo,
kao da je krv prestala da mi kola. Prođe još malo vremena i ja zapazih da
nekome na spratu radi vešmašina. Imelda se bila skupila među jastučiće
kauča. Strava na njenom licu objašnjavala je na šta po svoj prilici liči moje
lice.

„Šta si mu rekla?“, upitah.
„Fransise... Izvini, u redu. Nisam mislila...“
„Šta si mu rekla, Imelda?“
„Samo... za tebe i Rouzi. Da odlazite zajedno.“
„Kad si mu to rekla?“
„U subotu uveče, u pabu. Veče uoči vašeg odlaska. Mislila sam,

naravno, da u toj fazi ne može više da naškodi, bilo je prekasno da vas ma
ko spreči...“

Tri devojke koje se naslanjaju na ogradicu i zabacuju kosu, blistave i
nemirne kao divlje ždrebice, uzvrpoljene na pragu večeri kad se svašta
može dogoditi. Kao što se, očigledno, svašta i dogodilo. Rekoh:

„Izgovori mi još jedno usrano opravdanje, i proteraću nogu kroz ovaj
tvoj ukradeni televizor.“

Imelda umuče.
„Jesi li mu rekla kad polazimo?“, upitah. Hitro i odsečno klimanje

glavom.
„I gde ćeš ostaviti kofer?“
„Aha. Mislim, nisam baš rekla u kojoj ću sobi; samo... da ću u broju

šesnaest.“
Prljavobelo zimsko svetlo što je ulazilo kroz čipkane zavese surovo ju

je obasjavalo. Smuljana u tom uglu kauča, u pregrejanoj sobi što smrdi na
mast, cigarete i đubre, izgledala je kao nepopunjena vreća kostiju od sive



kože. Nije mi padalo na um ništa što je ova žena mogla poželeti a da je bilo
vredno onog što je odbacila.

„Zašto, Imelda?“, upitah. „Zašto, dođavola?“ Ona sleže ramenima. Tad
mi sinu, polako, u talasu, kad joj je jedva primetno rumenilo našaralo
obraze. „Ti mene zezaš“, rekoh. „Ložila si se na Šeja?“

Novo sleganje ramenima, ovog puta oštrije i odsečnije. One devojke
jarkih boja što ciče i kao bajagi se svađaju. Mendi je rekla da te pitam da li
tvoj brat voli da ide u bioskop... „Mislio sam da se na njega primala
Mendi“, kazah.

„I ona je. Sve smo - Rouzi ne, ali mi ostale kao somovi. Mogao je da
bira.“

„I ti si prodala Rouzi da bi zadobila njegovu pažnju. Na to si mislila kad
si mi rekla da si je volela?“

„Stvarno nisi pošten. Nikad nisam nameravala da...“ Zavitlah pepeljaru
u televizor. Bila je teška, a ja sam zamahnuo čitavim telom; probila je ekran
uz upečatljivu lomljavu i eksploziju pepela, pikavaca i srče. Imelda ispusti
nešto između naglog udaha i skamukanja, i zgrči se, uzmičući od mene,
digavši jednu podlakticu da zaštiti lice. Ljuspice pepela ispuniše vazduh,
kovitlajući se i padajući na tepih, stočić, njen donji deo trenerke.

„Dakle“, rekoh. „Na šta sam te upozoravao?“
Ona zavrte glavom, izbezumljenih očiju. Pritiskala je dlanom usta: neko

ju je istrenirao da ne vrišti.
Smakoh rukom blistave krhotinice stakla sa stočića i nađoh Imeldine

cigarete, pod klupkom zelene trake.
„Sad ćeš mi ispričati šta si mu kazala, od reči do reči, najtačnije što

možeš da se setiš. Nemoj da bi nešto preskočila. Ako nečega ne možeš
pouzdano da se setiš, naglasi to; nemoj da zasereš još više. Je li to jasno?“

Imelda klimnu glavom, snažno, iza dlana. Zapalih cigaretu i zavalih se u
naslonjaču.

„Lepo“, rekoh. „Znači, pričaj.“
Tu priču sam i bez nje mogao ispričati. Pab je bio neki lokal u blizini

Veksford strita, Imelda mu nije pamtila ime:
„Izašle smo bile da igramo, ja i Mendi i Džuli, ali Rouzi je morala ranije

kući - bila je s ćaletom na ratnoj nozi - pa nije htela da plaća ulaz u disko.
Pa smo se zato dogovorile da prvo svratimo na neku kriglu...“ Imelda je



prišla šanku da naruči turu, i tad je primetila Šeja. Počela je da ćaska s
njime - mogao sam je zamisliti kako zabacuje kosu, istura kuk, pokopava
ga. Šej je mehanički uzvraćao na flert, ali on je voleo lepše i nežnije
devojke, i mnogo manje jezičave, tako da je sačekao da mu stignu krigle, pa
ih uzeo i okrenuo se da pođe natrag svojim drugarima u uglu.

Samo je pokušavala da mu privuče pažnju. Šta je bilo, Šeju? Da nije
Fransis u pravu, a, možda te više zanimaju momci?

E našao se ko će da kaže, rekao je on. Kad li je glupander poslednji
put imao devojku? I opet je hteo da ode.

A Imelda je rekla: To ti tako misliš.
Time ga je zaustavila. A?
Momci čekaju na pivo. Idi, odlazi.
Odmah se vraćam. Obavezno me sačekaj tu.
Možda hoću. A možda i neću.
Naravno da ga je sačekala. Rouzi joj se smejala kad je samo tresnula

pića da bi opet otrčala, a Mendi je tobož uvređeno frknula ( Mažnjava mi
tipa), ali Imelda im je pokazala srednjak i jurnula opet ka šanku, kako bi se
blagovremeno tamo navalila, sva opuštena, pijuckajući svoj lager, i sa
jednim dugmetom raskopčanim, pre nego što se Šej vrati. Srce joj je kucalo
kao pomahnitalo. Nikad dotad nije je pažljivije pogledao.

On je nagao glavu tik do nje i uputio joj onaj uporni plavetni pogled
koji ga nikad nije izdao, pa se spustio na jednu šank-stolicu i kliznuo
kolenom među njena kolena, naručio joj sledeće piće i prešao prstom preko
njene nadlanice kad joj ga je dodao. Ona je odugovlačila priču koliko god
je mogla, da bi ostao s njome, ali na kraju se čitav plan prosuo po šanku
između njib dvoje: kofer, mesto sastanka, trajekt, garsonjera u Londonu,
posao u muzičkoj branši, skromno venčanje; sve tajne koje smo Rouzi i ja
mesecima nakupljali, delić po delić, i čuvali ih na bezbednom, kao
dragocenost, uza samo srce. Imelda se osećala kao krpa što to radi; nije čak
imala hrabrosti da pogleda u Rouzi, koja se za to vreme zbog nečeg kidala
od smeha sa Mendi i Džuli. Dvadeset dve godine iza toga, i dalje joj je
crvenilo žarilo obraze dok je o tome pričala. No svejedno je to učinila.

Bila je to krajnje jadna mala priča, prazna i ništavna, nešto oko čega se
šiparice svakodnevno nadvlače i što odmah zaboravljaju. Ali dovela nas je
do ove nedelje i ove sobe.



„Reci mi“, kazah, „je li ti makar udelio ševu na brzaka, posle svega
toga?“

Imelda nije gledala u mene, ali crveni pečati su se pojačali.
„O, dobro je. Bilo bi žalosno da si se za džabe toliko namučila da

prodaš i Rouzi. Ovako su, aha, dvoje ljudi završili mrtvi, i brojni životi su
otišli u paramparčad, ali hej, makar si ti dobila jebačinu koju si jurila.“

Tankim, nategnutim glasom, ona izusti:
„Ti hoćeš da kažeš... ? To što sam rekla Šeju? Da je zbog toga Rouzi

nastradala?“
„Jebô te, kakav si ti genije!“
„Fransise! Da li je...?“ Imelda sva uzdrhta, kao preplašen konj. „Da li je

to Šej... ?“
„Jesam li ja rekao tako nešto?“
Ona zavrte glavom.
„Lepo si to uočila. Obrati pažnju, Imelda: kreneš li da nešto sereš

naokolo, zucneš li za ovo jednoj jedinoj živoj duši, žalićeš do kraja života.
Potrudila si se iz petnih žila da ukaljaš ime jednog moga brata; neću ti dati
da upropastiš i drugog.“

„Nikome neću ni pisnuti. Kunem se, Fransise.“
„U to spadaju i tvoje ćerke. Čisto za slučaj da je kod vas cinkarenje

nasledno.“ Ona se lecnu. „Sa Šejom nikad nisi razgovarala, ja nikad nisam
bio ovde. Jesi li me razumela?“

„Aha. Fransise... izvini. Bože, izvini do neba. Ni na tren nisam
pomišljala..."

„A gledaj šta si napravila“, izustih. Jedino sam to uspeo da prevalim
preko usana. „Mili Isuse, Imelda. Gledaj samo šta si napravila.“ I ostavih je
tako, zagledanu u pepeo, u skrhano staklo, u prazninu.



19.
Ta noć je dugo trajala. Umalo nisam pozvao onu moju ljupku

prijateljicu iz Tehničkog, ali sam procenio da bi neke stvari previše zagasile
žar vesele kres-šeme, recimo kad ti partnerka zna previše detalja o tome
kako ti je bivša cura nastradala. Razmišljao sam da li da odem u pab, ali to
ne bi imalo svrhe, sem u slučaju da planiram da se zemljošem, što mi je u
tom trenutku delovalo kao istinski trula zamisao. Čak sam razmišljao,
mnogo, da pozovem Oliviju i upitam je smem li doći do nje, ali sam
zaključio da sam za tu nedelju već verovatno ispucao zalihe sreće. Završio
sam kod Neda Kelija u O’Konelovoj, igrajući u stražnjoj prostoriji partiju
za partijom bilijara, sa tri Rusa koja baš i nisu znala engleski, ali su umela
da uoče međunarodne znake čoveka u bedi. Kad su kod Neda zatvorili,
otišao sam kući i seo na balkon, pa kalemio cigaretu na cigaretu dok mi se
zadnjica nije smrzla, a onda sam ušao u stan i gledao kako u nekom realitiju
zaluđeni mali belci jedni drugima upućuju reperske znake rukama, dok se
nije razdanilo dovoljno da doručkujem. Na svakih nekoliko minuta
pokušavao sam da snažno pritisnem onaj prekidač u glavi kako mi se ne bi
pred očima ukazivalo Rouzino, ili Kevinovo, ili Šejovo lice.

Kev mi se nije javljao kao sasvim odrastao; video sam ga kao derište
musavog lica koje je toliko dugo spavalo na istom dušeku sa mnom da sam
još mogao osetiti njegova stopala između mojih cevanica, dok ih greje zimi.
On je među nama bio neuporedivo najlepši, bucmasti plavi anđeo sa
reklame za žitne pahuljice; Karmel i njene ortakinje vukle su ga sa sobom
kao krpenu lutku, presvlačile ga, trpale mu slatkiše u usta, vežbale se na
njemu da jednog dana budu mame. On je ležao u njihovim kolicima za lutke
sa ogromnim srećnim osmehom na licu, i gutao njihovu pažnju. Čak i u tom
uzrastu naš Kev je voleo ženskaće. Nadao sam se da je neko javio
njegovim naporednim devojkama, i da je to nežno izveo, objasnivši zbog
čega im on više neće dolaziti.



A u misli mi nije uporno uletala Rouzi koja blista od prve ljubavi i
krupnih planova; bila je to ljutita Rouzi. Iz jedne jesenje večeri kad smo
imali sedamnaest godina, i kad smo Karmel, Šej i ja pušili na stepenicama -
Karmel je u to doba pušila, i puštala me da se grebem od nje za vreme
školske godine, kad ne radim i nemam pare da sam sebi kupim. Vazduh je
mirisao na ćumur, maglu i Ginis, a Šej je zviždukao „Vodi me u Monto“,
tiho, sebi u bradu, kroza zube. Tad je krenula vika.

Bio je to gospodin Dejli, skroz poživotinjio od besa. Nismo uspeli da
pohvatamo pojedinosti, ali svodilo se na to da neće dati da ga varaju pod
rođenim krovom i da će neko istog trena dobiti po nosu ako se ne pripazi.
Meni se utroba skočanjila u grumen leda.

„Kladim se u petaka da je u’vatio svoju gospoju da se jaše s nekim
mlađim“, rekao je Šej.

Karmei je coknula.
„Ne izražavaj se tako pogano.“
Trudeći se da mi glas zvuči nehajno, rekao sam:
„Prihvatam.“ Zabavljali smo se nešto više od godinu dana, ja i Rouzi.

Naše društvo je znalo, ali mi smo glumili, kako se glasine ne bi predaleko
pronele: samo se zezamo, muvamo se, ništa ozbiljno. To mi je iz nedelje u
nedelju bilo sve kretenskije, ali Rouzi je govorila da se njen tata ne bi baš
obradovao, a zvučala je kao da to istinski misli. Čitavu tu godinu delimično
sam proveo i u očekivanju da me jedno ovakvo veče raspali po zubima.

„Ti nemaš petaka.“
„Neće mi ni trebati.“
Prozori su se već otvarali - Dejlijevi su se svađali ređe od svih ostalih u

Plejsu, pa je ovo bio skandal prve klase. Rouzi je zaurlala: „Nemaš ti veze
s vezom!“

Povukao sam poslednji dim cigarete, do samog filtera.
„Daj petaka“, rekao sam Šeju.
„Dobićeš kad mi bude plata.“
Rouzi je izletela iz broja tri, zalupila vratima toliko jako da su se

radoznale kvočke hitro povukle na svoja legala kako bi u toj sablazni
uživale u svoja četiri zida, i zaputila se ka nama. Po tom sivom jesenjem
danu, kosa joj je izgledala kao da će zapaliti vazduh, pa će čitav Plejs
poleteti nebu pod oblake.



„Šta ima, Rouzi“, rekao je Šej. „Izgledaš strava, kao i uvek.“
„ A ti izgledaš kao da te je poplava izbacila, kao i uvek. Fransise,

možemo li da popričamo?“
Šej je zviznuo; Karmel je zinula. Ja sam odgovorio:
„Aha, naravno“, i ustao. „Idemo da prošetamo, važi?“ Poslednje što se

začulo iza mene, kad smo na uglu skrenuli u Smits roud, bio je Šejov
prljavi, najprljaviji smeh.

Rouzi je ruke držala nabijene u džepove teksas-jakne i hodala je tako
brzo da sam je jedva pristizao. A onda je rekla, krateći reči:

„Tata je otkrio.“
Znao sam šta se sprema, ali svejedno mi se želudac izokrenuo.
„Uh, sranje. I mislio sam da je to, u redu. Kako?“
„Kad smo bili u Niriju. Trebalo je da znam da nije bezbedno: tamo

izlazi moja rođaka Širli s drugaricama, a ona ti ima usta ko crkvena vrata.
Krava nas je videla. Pa je rekla mami, a njena mama mojoj mami, a moja
mama je, dabome, rekla mom tati.“

„I on je podilkanio.“
Rouzi je na to pukla.
„ Đubre, prokleto đubre, prvom prilikom kad budem videla Širli, ima da

je razbijem - nijednu moju reč nije slušao, mirno sam mogla da pričam i
zidu...“

„Rouzi, uspori malo...“
„Rekao je da ne dolazim njemu kad završim trudna i ostavljena i sva u

modricama, Isuse, Frenk, došlo mi je da ga ubijem, Bogom ti se kunem..
„Pa šta onda radiš ovde? Zna li on.
A Rouzi je rekla:
„Aha, zna. On me je i poslao da raskinem s tobom.“
Nisam čak ni bio svestan da sam stao nasred trotoara i ostao tako sve

dok se ona nije okrenula da pogleda kud sam nestao.
„Ne raskidam, tupane! Ozbiljno misliš da bih te ostavila zato što moj

tata tako kaže? Jesi li ti mentol?“
„Hriste“, izustio sam ja. Srce mi je polako kliznulo natrag, tamo gde mu

je mesto. „Je l' ti to hoćeš da dobijem infarkt? Pomislio sam... Hriste bože.“
„Fransise!“ Vratila se do mene i preplela prste sa mnom, stegavši me da

je zabolelo. „Ne raskidam. U redu? Samo ne znam šta da radim.“



Bubreg sam bio spreman da prodam, samo da iznedrim neki čarobni
odgovor. Pribegao sam najimpresivnijoj i najviteškijoj ponudi lcoju sam u
tom trenu mogao da smislim:

„Idem kod tebe da razgovaram s tvojim ćaletom. Kao muškarac s
muškarcem. Reći ću mu da te ni slučajno ne bih vukao za nos.“

„To sam mu ja već rekla. Sto puta. On misli da mi prodaješ muda za
bubrege kako bi mi uskočio među noge, i da ja nasedam na svaku tvoju reč.
Misliš da će slušati tebe kad nije hteo mene?“

„E pa, pokazaću mu na delu. Kad jednom bude video da se ponašam
prema tebi kako treba...“

„Nemamo vremena! Kaže da ću ili raskinuti s tobom večeras, ili će me
izbaciti iz kuće, a i hoće, stvarno bi me izbacio. A mami bi prepuklo srce,
ali njega ne bi bilo briga. Čak bi joj zabranio da me uopšte viđa, a ona bi,
kakvu je Bog dao, radila onako kako joj on kaže.“

Nakon sedamnaest godina provedenih u porodici kakvu sam imao, prvo
rešenje za sve bio je rajsferšlus na usta. Rekao sam:

„Pa onda mu kaži da si raskinula. Da si me šutnula. Niko ne mora da
zna da smo i dalje zajedno.“

Rouzi se skroz ukočila, i videlo se da mozak počinje da joj radi punom
parom. Koji časakpotom rekla je:

„Koliko će dugo to trajati?“
„Dok ne smislimo nešto bolje, dok ti se ćale ne ohladi, ne znam. Ako

dovoljno dugo izdržimo, nešto će se sigurno promeniti.“
„Možda.“ Još je pomno razmišljala, glave sagnute nad našim spojenim

rukama. „Misliš da ćemo uspeti? Kako ljudi ovde prenose glasine...“
„Ne kažem da će biti lako“, odgovorio sam. „Moramo svima da kažemo

kako smo raskinuli, i da izvedemo da to zvuči istinito. Nećemo moći
zajedno da idemo ni na matursku proslavu. Ti bi stalno brinula da će ti ćale
saznati i da će te izbaciti.“

„Znaš kako me briga! Ali šta je s tobom? Ti bar ne moraš da se šunjaš;
tebe tvoj ćale ne pokušava da preobrati u redovnicu. Da li je za tebe sve
ovo vredno truda?“

„O čemu to pričaš?“, upitao sam. „Ja te volim“
Te reči su me ošamutile. Nikad dotad nisam ih bio izrekao. I znao sam

da ih nikada neću opet izreći, ne izistinski; da za to imaš fore samo jednom



u životu. Moja fora je izletela niotkuda jedne maglovite jesenje večeri, pod
uličnom svetiljkom što je bacala žute pruge po mokrom trotoaru, uz
Rouzine snažne, spretne prste prepletene s mojim prstima.

Rouzi je samo zinula. Izustila je:
„Oh!“ A to „oh“ je izletelo kao na nekom čarobnom, bespomoćnom

zagrcnutom smehu.
„Eto ti“, rekao sam ja.
Ona je uzvratila:
„Pa lepo, onda“, u novom naletu tog bezmalo smeha. „Znači da je sve u

redu, je li tako?“
„Da li je tako?“
„ Aha. I ja tebe volim. Zato ćemo naći načina. Jesam li u pravu?“
Bio sam ostao bez reči; nisam mogao ništa da smislim, samo sam je

snažno privukao uz sebe. Neki matorac što je šetao psa zaobišao nas je i
promrmljao nešto na račun sramotnog ponašanja, ali ja se ne bih mogao
pomaći sve i da sam to želeo. Rouzi je snažno zarivala lice u prevoj moga
vrata; osećao sam kako joj trepavice igraju uz moju kožu, a onda nešto
mokro, na tom istom mestu.

„Hoćemo“, izgovorio sam u njenu toplu kosu, i pouzdano znao da je to
tačno, jer adut je u našim rukama, onaj mahniti džoker koji tuče sve ostale
karte u špilu. „Naći ćemo načina.“

Pošli smo kući, pošto smo se toliko našetali i napričali da smo se
umorili, da se bacimo na taj oprezni, ključni proces ubeđivanja Plejsa da je
naša veza prošlost. Kasno te večeri, uprkos tome što smo planirali da
čekamo dugo, lukavo, sastali smo se u broju 16. Prevazišli smo bili brigu
zbog tog opasno izabranog trenutka. Legli smo na škripave podne daske, i
Rouzi je umotala sebe i mene, prsa uz prsa, u meko plavo ćebe koje je uvek
donosila sa sobom, i te večeri nijednom nije rekla Nemoj.

I to veče je bilo među razlozima što mi nikad nije palo na um da bi
Rouzi mogla biti mrtva. Taj njen plamen kad je ljuta: mogao si šibicu
zapaliti samo dodirom po njenoj koži, mogao si zapaliti novogodišnju jelku,
mogao si je videti iz svemira. Zbog svega toga, bilo je nezamislivo da je
otišla u ništavilo, zauvek nestala.

Deni Palikuća znao bi da spali radnju s biciklima i umetnički uredi sve
dokaze tako da ukažu na Šeja, ako bih ga lepo zamolio. Kao dodatno



rešenje, poznavao sam nekoliko tipova naspram kojih je Deni sladak kao
puslica, i koji bi obavili divan posao, uz svaki nivo bola koji zatražim od
njih, i sjajno se postarali da nijedan sastavni deo Šejovog tela nikada više
ne bude viđen.

No problem je bio u tome što nisam želeo ni Denija Palikuću, ni brigadu
s pištoljima za ošamućivanje, ni bilo koga trećeg.

Razbijač je upravo bio izbrisan sa menija: ako mu je baš toliko zapelo
da Kevin bude negativac, neka mu bude - Olivija je u pravu, Keva sad ništa
više ne može pozlediti, a pravda je odavno pobegla sa moga božićnog
spiska želja. Na čitavom svetu, ja sam želeo samo Šeja. Svaki put kad sam
pogledao preko Lifija, pričinjavalo mi se da ga vidim u njegovom prozoru,
negde u tom spletu svetala, kako puši i zuri ka meni preko reke, čekajući da
dođem i nađem ga. Nikada nijednu devojku, čak ni Rouzi, nisam želeo
toliko koliko sam sad želeo njega.

U petak po podne poslao sam Stivenu poruku: Isto vreme, isto mesto.
Padala je kiša, gusta, sa susnežicom, prodirući kroz sve što navučeš na sebe
i ledeći telo do kosti; Kozmo je bio dupke pun mokrih, umornih ljudi koji su
prebrojavali kese s kupljenom robom i nadali se da će se ugrejati ako ih
dovoljno dugo niko ne bude dirao. Ovoga puta sam naručio samo kafu. Već
sam znao da neće dugo potrajati.

Stiven je delovao pomalo nesiguran u to kojim povodom smo tu, ali bio
je previše uljudan da bi pitao. Umesto da pita, rekao je:

„Izveštaj o Kevinovim telefonskim pozivima još nije stigao.“
„Nisam ni mislio da jeste. Znaš li kad se istraga završava?“
„Rečeno nam je da će to verovatno biti u četvrtak. Detektiv Kenedi

kaže... hm. Procenjuje da imamo dovoljno dokaznog materijala za
zaključenje slučaja. Odsad pa nadalje samo ćemo sređivati dokumentaciju.“

„Zvučiš mi kao da si čuo za ljupku Imeldu Tirni“, rekoh.
„Hm. Aha.“
„Detektiv Kenedi smatra da je njena priča poslednji delić slagalice, da

se savršeno uklapa, i da će sad on moći sve da uveže u uredan paket koji
će umotati mašnom i pokloniti Javnom. Jesam li u pravu?“

„Manje-više, aha.“
„I šta ti misliš?“



Stiven se počeša po kosi, tako da mu ostade uspravna, u čupama.
„Mislim“, reče, „po onome što detektiv Kenedi priča - a vi mi kažite

ako nisam u pravu - mislim da je Imelda Tirni debelo besna na vas.“
„Trenutno joj nisam baš omiljena ličnost, tačno.“
„Vi je poznajete, čak i ako je to od pre milion godina. Ako je bila

dovoljno besna, da li bi nešto tako izmislila?“
„Ja bih rekao da bi to učinila ne trepnuvši. Slobodno smatraj da se

rukovodim predrasudom.“
Stiven zavrte glavom.
„Možda bih i smatrao, samo što i dalje imam isti onaj problem sa

otiscima prstiju. Sem u slučaju da Imelda Tirni ima objašnjenje za brisanu
poruku, to po težini prevazilazi njenu izjavu, ako se ja pitam. Ljudi lažu;
dokazi ne lažu.“ Taj mali je vredeo za deset Razbijača, verovatno i za deset
takvih kao što sam ja. Rekoh:

„Sviđa mi se kako razmišljaš, detektive. Nažalost, prilično sam ubeđen
da Razbijač Kenedi neće u skorije vreme početi isto tako da razmišlja.“

„Neće, ako mu mi ne banemo s nekom drugačijom teorijom, previše
snažnom da je prenebregne.“ Ovo „mi“ je i dalje izgovarao sa stidljivim
prizvukom, kao klinac koji priča o svojoj prvoj devojci. Rad sa mnom je za
njega bio krupna stvar. „Dakle, na to sam se ja usredsredio. Mnogo
vremena posvetio sam pretresanju ovog slučaja u glavi i traženju nečeg što
nam je možda promaklo, i sinoć mi nešto sinu.“

„Stvarno? A šta bi to bilo?“
„U redu.“ Stiven duboko udahnu: svoju priču je vežbao, spremao se da

ostavi utisak na mene. „Dosad niko od nas nije pridao pažnje činjenici da je
telo Rouz Dejli sakriveno, pre svega. A ja mislim da bi to trebalo nešto da
nam govori. Svi se slažu u tome da čitav slučaj izgleda kao neplanirani
zločin, je li tako? Da je naš tip jednostavno pukao?“

„Tako izgleda.“
„Dakle, morao je biti debelo rastrojen kad je uvideo šta je uradio. Ja

bih na njegovom mestu zbrisao iz te kuće koliko me noge nose. Ali umesto
toga, naš momak prikuplja snagu volje da ostane smiren, nalazi skrovište,
smešta teški leš pod teški betonski blok... Za to je bilo potrebno vremena i
truda, u izobilju. Njemu je bilo nužno da telo ostane skriveno. Očajnički
nužno. Zašto? Što je nije prosto ostavio, da je neko nađe ujutru?“ Od njega



bi čak bio i dobar profiler.
„To mi ti reci“, kazah. Stiven se naginjao preko stola, upirući pogled u

moje oči, sav obuzet pričom.
„Zato što je znao da neko tamo može da ga dovede u vezu ili sa Rouzi,

ili s tom kućom. Moralo je to biti posredi. Da joj je leš nađen sutradan,
neko bi rekao: ’Čekaj malo, video sam Tog-i-tog kako sinoć ulazi u broj
šesnaest’, ili ’Mislim da je Taj-i-taj planirao da se nađe sa Rouz Dejli’. On
nije smeo dozvoliti da je neko nađe.“

„Meni to zvuči prilično ispravno.“
„Dakle, samo treba da pronađemo tu vezu. Odbacujemo Imeldinu priču,

ali neko tamo ima drugu priču, u velikoj meri nalik njenoj, samo istinitu.
Verovatno je na nju sasvim i zaboravio, jer nikad nije ni shvatao koliko je
važna, no ako bismo mu samo malo bocnuli pamćenje... Ja bih krenuo od
razgovora s ljudima koji su bili najbliži Rouz - s njenom sestrom, najboljim
drugaricama - i sa onima koji su tad živeli na parnoj strani Fejtful plejsa. U
vašoj izjavi stoji da ste čuli nekog kako ide kroz te vrtove; mogao ga je
neko videti kroz stražnji prozor.“ Još nekoliko dana rada u tom smeru, i on
bi do nečeg i stigao. Sirotan je izgledao tako pun nade da sam se gnušao što
ću morati da ga spustim na zemlju - kao da moram da šutnem poluodraslog
retrivera koji mi je upravo doneo svoju najlepšu igračku za žvakanje - ali
morao sam to da uradim. Rekoh:

„Dobro razmišljaš, detektive. Sve se to vrlo fino drži. Ali sad zaboravi
na to.“

Beo pogled.
„Šta...? Kako to, ovaj, mislite?“
„Stivene! Šta misliš, zašto sam ti danas poslao poruku? Znao sam da

nemaš izveštaje o telefonu za mene, znao sam već i za Imeldu Tirni, bio sam
vrlo siguran da bi mi se javio ako bi se dogodilo nešto krupno. Šta misliš,
zašto sam hteo da se nađemo?“

„Samo sam pretpostavio... razmena najnovijih informacija.“
„Može se i tako reći. E pa, evo ti najnovije informacije: od ovog trena

pa nadalje, slučaj prepuštamo samome sebi. Ja se vraćam svome odmoru, a
ti svojoj daktilografskoj dužnosti. Uživaj.“

Stivenova šoljica s kafom spusti se dnom, uz tresak.
„Kako? Zašto?“



„Je li ti odgovorila nekad majka: ’Zato’?“
„Vi mi niste majka. Šta kog đavola...“ Tu je zastao u pola rečenice, kao

da mu se upalila sijalica. „Nešto ste otkrili“, reče, „zar ne? Onaj prošli put,
kad ste izjurili odavde: nešto vam je sinulo. Tragali ste za time nekoliko
dana, i sad...“

Odmahnuh glavom.
„Još jedna ljupka teorija, ali nije to. Voleo bih da se ovaj slučaj sam reši

u bleštavom naletu nadahnuća, ali iako mi je grozno što ti to moram reći - to
se naprosto ne dešava onoliko često koliko ti to misliš.“

„...i sad kad ste do toga došli, čuvate za sebe. Pa-pa, Stivene, hvala što
smo se poigrali, sad natrag u svoj boks. Valjda bi trebalo da sam polaskan
što se brinete da vas ne provalim, jelte?“

Uzdahnuh, zavalih se na naslon, pa stadoh da masiram sebi potiljak.
„Dete! Ako ti ne smeta da čuješ jedan savet od nekog ko se ovim

poslom bavi mnogo duže nego ti, dozvoli da ti poverim ovu tajnu: gotovo
bez izuzetka, pravo objašnjenje je ono najprostije. Nema tajni, nema
nikakve velike zavere, vlada ti nije implantirala čip iza uva. Jedino što sam
otkrio za poslednjih nekoliko dana jeste da je vreme da ti i ja ostavimo ovaj
slučaj na miru.“

Stiven je blenuo u mene kao da mi je iznikla još jedna glava.
„Čekajte malo. A šta je sa onim da imamo odgovornost prema žrtvama?

Šta je sa onim da smo tu ’samo ti i ja, da imaju samo nas’?“
„Izgubilo je svrhu, dete“, rekoh. „Eto šta se desilo. Razbijač Kenedi je u

pravu: ima slučaj kao lutka. Da sam ja predsednik lavnog tužilaštva, iz ovih
stopa bih ga unapredio. Nema šanse da čitavu svoju teoriju baci u đubre i
krene od nule, pa sve kad bi mu arhanđeo Gavril sišao sa nebesa da mu
kaže kako je pogrešio, a nekmoli zbog nečeg malčice čudnog u snimcima
Kevinovih telefonskih razgovora ili zato što tebi i meni Imeldina priča
smrducka. Nebitno je šta će se dešavati od ovog trena pa do četvrtka: naš
slučaj je gotov.“

„I vi se sa tim mirite?“
„Ne, sunce moje. Ne mirim se. Ni ovolišno se ne mirim. Ali odrastao

sam čovek. Ako ću skakati pred metak, onda će to biti kad budem mogao
makar nešto da promenim. Ja se ne bavim promašenim slučajevima, koliko
god da su romantični, jer to je puko razbacivanje. Kao što bi bilo



razbacivanje i kad bi tebe vratili u običnu uniformu i zakucali te za
kancelarijski sto u nekoj zabiti do kraja radnog veka zato što si ulovljen
dok si mi odavao beskorisne informacije.“

Mali je imao i narav u skladu s kosom: stiskao je pesnicu na stolu, i
izgledao kao da će me svakog trena zavaliti njome u facu.

„To je moja odluka. Nisam više mali; i te kako umem da se staram o
sebi.“

Nasmejah se.
„Ne zaluđuj se: ne trudim se da te zaštitim. Mirno bih te pustio da ti

karijera visi o koncu i do kraja čitave dve hiljade dvanaeste, a kamoli do
sledećeg četvrtka, da sam i na trenutak pomislio da bi mi nečim koristilo.
Ali ne bi mi koristilo.“

„U ovo ste hteli da me upetljate vi, takoreći ste me ugurali, a sad sam
upetljan i tu i ostajem. Nećete moći da se predomišljate na svakih nekoliko
dana: donesi štap, Stivene, ostavi štap, Stivene, donesi štap, Stivene...
nisam ja vaše pseto, baš kao što nisam ni pseto detektiva Kenedija.“

„Zapravo“, kazah, „jesi. Držaću te ja na oku, Stivi, druže moj, i ulovim
li jedan jedini nagoveštaj da još guraš nos gde mu nije mesto, nosim onaj
izveštaj sa autopsije i izveštaj o otiscima detektivu Kenediju, da mu kažem
odakle mi. A tad si ubrljao kod nega, ubrljao kod mene, i više nego
verovatno sleduje ti taj kancelarijski sto u nekoj vukojebini. Dakle, još
jednom ti kažem: odstupi. Shvataš to?“

Stiven je bio previše zapanjen i previše mlad da bi obuzdao lice; piljio
je u mene s neskrivenom, plamenom mešavinom gneva, začuđenosti i
gnušanja. A upravo sam na to i ciljao - što prkosniji bude prema meni, to će
udaljeniji biti od raznih gadosti koje su se pomaljale na vidiku - ali zbog
nečeg me je ipak zabolelo. „Čoveče“, izusti, vrteći glavom. „Ne kapiram
vas. Stvarno ne kapiram.“

„Tačno da tačnije ne može biti“, rekoh, pa stadoh da kopam po
džepovima, tražeći novčanik.

„I ne treba mi vaša kafa. Mogu i sam da se snađem.“
Da sam ga prejako udario posred ega, možda bi nastavio da ganja

slučaj, čisto da dokaže sebi da još ima petlje.
„Tvoj izbor“, rekoh. „I znaš šta, Stivene?“ On je sedeo oborene glave,

preturao je po džepovima. „Detektive! Biće potrebno da pogledaš u mene.“



Čekao sam dok nije popustio i preko volje me pogledao u oči, a onda
kazah: „U ovome si obavio izvanredan posao. Znam da ni ti ni ja nismo
želeli da se ovako završi, ali samo ti mogu reći da ja to neću zaboraviti.
Čim se ukaže nešto što mogu učiniti za tebe - a ukazaće se - založiću se
svom snagom.“

„Već sam rekao. Mogu i sam da se snađem.“
„Znam da možeš, ali i ja volim da vraćam svoje dugove, a tebi sam

dužan. Bilo je zadovoljstvo sarađivati s tobom, detektive. Nadam se da
ćemo opet imati prilike.“

Nisam pokušao da se rukujem s njim. Stiven me ošinu mračnim
pogledom koji ništa nije odavao, tresnu deseticu na sto - što se brojalo u
ozbiljan gest kad ga izvede neko s početničkom platom - i nabaci jaknu na
ramena. Ostao sam gde sam i pustio ga da prvi ode.

* * *

I tako sam se našao na istom mestu gde sam bio tačno nedelju dana pre
toga, parkiran ispred Livine kuće, da preuzmem Holi za vikend. Imao sam
utisak da su godine prohujale otad.

Olivija je umesto diskretne crne haljinice od prošle nedelje sad na sebi
imala diskretni komplet boje karamele, ali poruka je glasila isto: Dermo
Pseudopedofil stiže, s dobrim šansama za pobedu. Ovoga puta, međutim,
nije preprečila vrata, već ih je širom otvorila i žurno me uvukla u kuhinju.
Dok smo bili u braku, ja sam zazirao od Livinih „moramo da popričamo“
signala, ali u ovom trenutku sam im se štaviše obradovao. Bili su
neuporedivo bolji od njenog rutinskog „nemam šta s tobom da razgovaram“,
bez pogovora.

Upitah:
„Holi još nije spremna, je li?“
„Kupa se. Sara je u školi hip-hopa imala dan kad dovode nekog druga;

samo što je stigla kući, sva je znojava. Biće gotova za koji minut.“
„Kako je sada?“
Olivija uzdahnu, ovlašno pređe rukom preko besprekorne frizure.
„Mislim da je kod nje sve u redu. Makar onoliko koliko smemo

očekivati. Sinoć je sanjala nešto ružno, i ćutljiva je, ali ne bi se reklo... Ne



znam. Oduševila se školom hip-hopa.“
„Jede li?“, upitah. Kad sam se odselio, Holi je neko vreme štrajkovala

glađu.
„Jede. Ali nema više pet godina; sada osećanja ne pokazuje baš uvek

očigledno. To ne znači da nisu prisutna. Da li bi probao da popričaš s
njom? Možda ćeš steći bolji uvid u to kako se bori.“

„Dakle, taji šta misli“, rekoh ja, ni izbliza onoliko pakosno koliko sam
to mogao izgovoriti. „Baš se pitam otkud joj to.“ Uglovi Olivijinih usana
zategoše se.

„Načinila sam grešku. Gadnu. I priznala sam je, i izvinila se za nju, i
nastojim iz sve snage da popravim štetu. Veruj mi: ne postoji ništa što bi
rekao a zbog čega bih se osetila gore nego što se sad osećam zato što sam
je povredila.“

Izvukoh jednu šank-stolicu i svom težinom spustih zadnjicu na nju -
ovoga puta ne da najedim Oliviju, već zato što sam bio toliko skrhan da mi
je čak i dva minuta sedenja u prostoriji koja miriše na prepečen hleb i džem
od jagoda delovalo kao prava gozba.

„Ljudi pozleđuju jedni druge. Tako ti je to. Makar si pokušavala da
postigneš nešto dobro. Ne može se svako ni time pohvaliti.“

Ona zategnutost proširi se i na Livina ramena.
„Ljudi ne moraju obavezno da pozleđuju jedni druge“, reče.
„Moraju, Liv, pozleđuju se. Roditelji, zaljubljeni, braća i sestre, svi

odreda. Što si nekom bliskiji, više mu bola nanosiš.“
„Hm, ponekad jeste tako. Naravno. Ali ti pričaš kao da je to neki

neizbežni zakon prirode... To je izvrdavanje odgovornosti, Frenk, i ti si toga
svestan.“

„Dopusti mi da ti naspem lepu, hladnu, osvežavajuću čašu stvarnosti.
Većina ljudi jedva čeka da drugome sa oduševljenjem rasturi dušu. A u
slučaju one malecne manjine koja se dirljivo upinje da ne bude takva, ovaj
svet će se neumitno umešati i postarati se da svejedno bude takva.“

„Ponekad bih“, hladno reče Olivija, „zaista volela da možeš čuti sebe.
Zvučiš kao pubertetlija, jesi li svestan toga? Kao pubertetlija koji samoga
sebe sažaljeva i previše sluša Morisija.“ Bila je to najava izlaska s
pozornice, ruka joj je već počivala na kvaci vrata, a nisam želeo da ode.
Želeo sam da ostane u toj toploj kuhinji i prepire se sa mnom. Rekoh:



„Samo pričam iz iskustva. Možda postoje ljudi koji drugima nikad ne
rade ništa razornije nego što je spremanje vrućeg kakaoa s kolačima od
sleza, ali ja takve lično nikad nisam sreo. Ako ti jesi, obavezno me
prosveti. Širokog sam duha. Navedi jedan takav odnos koji si ti videla,
samo jedan, a gde niko nikome nije naudio.“ Možda nisam sposoban da
Oliviju navedem na nešto drugo što bih hteo, ali oduvek sam sjajno umeo
da je navučem na raspravu. Pustila je kvaku, navalila se na zid i prekrstila
ruke.

„U redu“, reče. „Lepo. Ta Rouz. Reci mi: čime je ona tebe ikad
povredila? Ne mislim na tog koji ju je ubio. Nego na nju samu. Na Rouz.“

A drugu polovinu mog i Livinog odnosa sačinjava to što na kraju uvek
zinem na veći zalogaj nego što mogu da progutam.

„Mislim da smo za jednu nedelju više pričali o Rouz Dejli nego što nam
je nužno“, kazah, „ako nemaš ništa protiv.“

„Ona te nije ostavila, Frenk“, kaza Liv. „To se nije dogodilo. Kad-tad
moraćeš da sklopiš primirje sa tim znanjem.“

„Smem da pogađam? Džeki i njena jezičina?“
„Ne treba mi Džeki da mi kaže da li te je neka žena povredila, ili makar

da li ti veruješ da te je povredila. Ja sam to znala takoreći od trena kad smo
se upoznali.“

„Teško mi je što ću morati da probušim tvoj mehur od sapunice, Liv, ali
telepatija ti danas nije na svome vrhuncu. Više sreće sledećeg puta.“

„A ne treba mi ni telepatija. Pitaj svaku ženu s kojom si ikada imao
vezu: jamčim ti glavom da zna da je bila tek druga u tvom životu. Da čuva
mesto dok se ne vrati ona koju si zapravo želeo.“ Zaustila je još nešto da
kaže, ali ujela se za jezik. Oči su joj bile pune zebnje, gotovo ošamućene,
kao da je tek sada shvatila u koliko je duboku vodu zagazila.

„Samo napred, olakšaj sebi dušu“, rekoh. „Počela si, pa bi bio red i da
završiš.“

Časak-dva potom, Liv načini sitan pokret, nalik sleganju ramenima.
„U redu. To je i bio jedan od razloga što sam tražila da se iseliš.“
Glasno se nasmejah.
„O! Dobro. U redu, onda. Dakle, sve one beskrajne krvave svađe zbog

mog posla i nedovoljnog prisustva kod kuće - one su bile - šta? diverzija?
Čisto da bih se pitao šta je posredi?“



„Znaš odlično da nisam to rekla. I savršeno dobro znaš da imam sve
razloge da mi bude smrtno muka od neizvesnosti da li ’Videćemo se u
osam’ znaći noćas ili idućeg četvrtka, i od pitanja šta si radio danas i
odgovora ’Bio na poslu, i od..."

„Ja samo znam da je trebalo da se unese u brakorazvodnu nagodbu da
nikad više neću morati da vodim ovaj razgovor. I kakve veze i sa čim ima
Rouz Dejli...“

Olivijin glas je bio staložen, ali u njemu se osećala nevidljiva struja,
dovoljno snažna da me zbaci sa stolice.

„Imala je i te kakve veze. Oduvek sam znala da je sve ostalo povezano
s činjenicom da ja nisam ta neka žena, ko god ona bila. Da te je ona zvala u
tri ujutru da vidi zašto te nema kod kuće, ti bi zbog nje digao prokletu
slušalicu. Ili bi, verovatnije, bio kod kuće, pre svega.“

„Da me je Rouzi zvala u tri ujutru, ja bih zaradio milione na patentu za
direktnu vezu sa onim svetom, i preselio se na Barbados.“

„Znaš ti tačno šta hoću da kažem. Prema njoj se nikad, nikad ne bi
ponašao kao prema meni. Ponekad, Frenk, ponekad mi se činilo da me
isključuješ iz svog života s namerom, da me kažnjavaš za nešto što je ona
uradila, ili naprosto što nisam ona. Da pokušavaš da me navedeš da te
ostavim, kako ona, kad se vrati, ne bi zatekla drugu na svom mestu. Eto
kako sam se osećala.“

„Pokušaću još jedanput“, rekoh. „Ti si mene šutnula zato što si tako
želela. Ne kažem da je to bilo neko veliko iznenađenje, i ne kažem čak ni
da to nisam zaslužio. Ali kažem da Rouz Dejli, a naročito s obzirom na
činjenicu da nisi ni znala da je ona ikada postojala, nema ama baš nikakve
veze s time.“

„O, ima, Frenk. I te kako ima. Ti si u naš brak uleteo prihvatajući
zdravo za gotovo, kao nešto što nadilazi svaku sumnju, da neće potrajati.
Meni je dugo trebalo da to shvatim. Ali kad sam jednom dokučila, učinilo
mi se da više i nema mnogo svrhe u njemu.“

Izgledala je tako divno, i tako umorno. Koža je počinjala da joj izgleda
istrošeno i krhko, a bolesno kuhinjsko svetlo joj je iscrtavalo lepezaste
borice oko očiju. Pomislih na Rouzi, oblu i čvrstu, procvalu kao zrela
breskva, i na to da nikad nije ni imala prilike da bude na neki drugi način
lepa osim savršena. Ponadah se da Dermot shvata koliko su predivne



Olivijine borice.
Samo sam želeo prijatnu malu čarku s njom. A negde na obzorju,

hvatajući zamah, pomaljala se svađa u poređenju s kojom će i ono najgore
što smo Olivija i ja jedno drugome uradili u životu nestati u vidu pramička
bezopasnog, paperjastog ništavila. Svaka čestica srdžbe koju sam uspevao
da proizvedem odletala je usisana tim džinovskim virom; nisam mogao
podneti pomisao na istinsku, duboku i značajnu bitku sa Liv.

„Znaš šta“, rekoh. „Dozvoli da se popnem po Holi. Ako ostanemo ovde,
ja ću samo i dalje biti živčani skot, sve dok se ovo ne pretvori u ogromnu
svađu, pa ću ti pokvariti raspoloženje i upropastiti ti izlazak. Već sam to
uradio prošle nedelje; ne želim da postanem predvidljiv.“

Olivija se nasmeja, zgranuto, eksplozivno.
„Iznenađenje“, kazah. „Nisam baš kompletni kreten.“
„To znam. Nikad nisam ni mislila da jesi.“ Uputih joj sumnjičavo

izvijanje obrvom, pa krenuh da se skidam sa šank-stolice, ali ona me
zaustavi. „Ja ću po nju. Ne bi volela da joj kuckaš dok je u kupatilu.“

„Šta? Otkad to?“
Olivijinim usnama prominu majušan, napola žalostiv osmeh.
„Ona raste, Frenk. Ne da čak ni meni u kupatilo dok se ne obuče; pre

neku nedelju otvorila sam vrata da uzmem nešto, a ona je ciknula kao
drekavac i razjareno mi održala pridiku o tome kako je ljudima potrebna
privatnost. Priđeš li joj samo, jamčim ti da će ti izdeklamovati pobunjenički
manifest.“

„Bože blagi“, izustih. Pamtio sam dvogodišnju Holi koja skače na mene
pravo iz kade, gola kao od majke rođena, prskajući vodom na sve strane i
kikoćući se kao luda kad je zagolicam po nežnim rebarcima. „Onda idi gore
i brzo je dovedi, dok joj nisu porasle dlake ispod miške ili šta već.“

Liv umalo da se opet zasmeje. Nekada sam je stalno zasmejavao; sada
bi dvaput za jedno veče bilo u neku ruku rekord.

„Odmah dolazim.“
„Ne žuri se. Nemam nekog boljeg mesta gde bih bio.“ Izlazeći iz

kuhinje, ona reče, gotovo preko volje: „Kafemat ti je uključen, ako ti se pije
kafa. Deluješ umorno.“

A onda zatvori vrata za sobom, uz odlučan mali škljocaj koji mi saopšti
da ostanem tu po strani, čisto za slučaj da stigne Dermo a ja odlučim da ga



dočekam na ulaznim vratima u boksericama. Odlepih se sa stolice i nasuh
sebi dupli espreso. Bio sam veoma svestan da je Liv u svakom pogledu
izvukla zanimljive poente, i da su neke od njih bile važne, a jedno dve i
ubitačno ironične. Ali sve su mogle sačekati dok se ne domislim šta ću sa
Šejom u ovom mračnom, zlom svetu, i dok to ne uradim.

Sa sprata se čulo kako otiče voda iz kade i kako Holi čavrlja, s
povremenim Olivijinim komentarom. Poželeo sam, tako naglo i snažno da
me je ta želja maltene oborila, da potrčim tamo i obujmim ih obe rukama, i
da ostanem šuškajući i smejući se dok Dermo zvoni na zvonce i postaje sve
tmurniji, uvlačeći bradu dok mu skroz ne iščezne, i odlazi audijem u sunčev
zalazak, a onda naručujem lavine hrane iz restorana, i provodim tamo čitav
vikend i dobar deo naredne nedelje. Načas umalo nisam izgubio prisustvo
duha i pokušao.

Potrajalo je malčice dok je Holi razgovor navela na trenutna dešavanja.
Za večerom mi je pričala o školi hip-hopa, s kompletnim demonstracijama i
obiljem zadihanih opaski; posle se bacila na domaći, uz mnogo manje žalbi
nego inače, pa se zatim sklupčala tik uz mene na kauču da gleda Hanu
Montanu. Sisala je jedan pramen kose, što već duže vreme nije radila, i
prosto se osećalo kako razmišlja.

Nisam je podsticao. Tek kad se našla ušuškana u krevet, u zagrljaju
jedne moje ruke, posle popijenog mleka i pročitane priče za laku noć, rekla
je:

„Tata?“
„Šta te muči?“
„Hoćeš li se ti ženiti?“
Otkud joj kog đavola to?
„Ne, mila. Ni slučajno. Dovoljno mi je bilo što sam bio oženjen tvojom

mamom. Šta te je navelo na tu pomisao?“
„A imaš li devojku?“
Navela ju je moja keva, sigurno; verovatno povodom razvoda i

nemogućnosti ponovnog venčanja u crkvi.
„Ne. To sam ti rekao prošle nedelje, zaboravila si?“
Holi promisli.
„A ta Rouzi što je umrla“, reče. „Što si je poznavao pre mog rođenja?“



„Šta s njom?“
„Je li ti ona bila devojka?“
„Da, bila mi je. Tad još nisam poznavao tvoju mamu.“
„Jesi li nameravao njome da se ženiš?“
„Tako sam planirao, aha.“
Treptaj. Njene obrve, tanane kao potezi kičicom, sastaviše se; i dalje se

snažno koncentrisala.
„A zašto nisi?“
„Rouzi je umrla pre nego što smo dotle stigli.“
„ Ali ti si rekao da sve dosad nisi čak ni znao da je umrla.“
„To je tačno. Mislio sam da me je šutnula.“
„Zašto nisi znao?“
„Jednoga dana jednostavno je nestala“, rekoh. „Ostavila je poruku da

odlazi u Englesku, a ja sam je našao i zaključio da me je šutnula. A sad se
ispostavilo da sam pogrešno shvatio.“

Na to će Holi:
„Tata?“
„Da?“
„Je li nju neko ubio?“
Bila je u cvetastoj ružičasto-beloj pižami koju sam joj nešto ranije

ispeglao - Holi obožava sveže ispeglanu odeću - a na privučenim kolenima
držala je posađenu Klaru. U toplom zlatnom oreolu lampe na noćnom
stočiću, izgledala je savršeno i bezvremeno, kao neka akvarelom naslikana
devojčica iz slikovnice. Ulivala mi je ogroman strah. Dao bih ruku ili nogu
da saznam vodim li taj razgovor kako treba, pa makar i ne vodim li ga
previše jezivo naopako.

Rekoh:
„Izgleda da se i to moglo dogoditi. Bilo je to davno, davno, pa je teško

sa sigurnošću išta utvrditi.“
Holi se zagledala u Klarine oči i razmislila o tome. Pramen kose opet je

našao put do njenih usta.
„Kad bih ja nestala", reče, „da li bi mislio da sam pobegla?“
Olivija je pominjala ružne snove.
„Ne bi bilo važno šta ja mislim“, kazah. „Čak i kad bih pomislio da si

uskočila u svemirski brod i otputovala na drugu planetu, pošao bih da te



tražim, i ne bih zastao dok te ne nađem.“
Holi duboko uzdahnu, i osetih kako joj se ramence pribija čvršće uz

mene. Na trenutak sam pomislio da sam slučajno uspeo nešto da popravim.
A onda ona reče:

„Da si se oženio tom Rouzi, onda se ja nikad ne bih ni rodila?“
Izvadih joj pramen iz usta i zagladih ga gde mu je mesto. Kosa joj je

mirisala na dečji šampon.
„Ne znam kako to funkcioniše, ptičice. Krajnje je zagonetno. Samo

znam da si ti - ti, i lično mislim da bi našla načina da ti budeš ti, šta god da
sam ja uradio.“

Holi se promigolji i spusti se niže u krevetu. Spremnim za svađu glasom
izusti:

„U nedelju po podne hoću kod babe.“
A ja mogu cvrkutavo da ćaskam sa Šejom uz čaj iz gostinskih šoljica.
„Hm“, oprezno rekoh. „Možemo o tome da promislimo, da vidimo da li

se uklapa u ostale naše planove. Imaš nekog naročitog povoda?“
„Dona uvek dolazi nedeljom, kad joj se tata vrati s golfa. Kaže da baba

sprema divan ručak, s kolačem od jabuka i sladoledom, a ponekad tetka
Džeki devojčicama pravi skroz lude frizure, a ponekad svi gledaju di-vi-di -
Dona i Daren i Ešli i Luiza biraju ukrug, ali tetka Karmel kaže da ako
nekad budem tamo nedeljom, mogu ja prva da biram. Ja nikad nisam išla
zato što ti nisi znao da odlazim babi, ali sad kad znaš, ja bih volela.“
Zapitah se da nisu keva i ćale potpisali neki mirovni sporazum koji važi
nedeljom, ili mu mama samo krkne nekoliko šarenih pilulica u ručak, pa ga
onda zaključa u spavaću sobu, gde mu društvo pravi unuče ispod daske.

„Videćemo kako ćemo se iskombinovati.“
„Jednom ih je čika Šej sve vodio u radnju s biciklima i dao im da

probaju bicikle. A ponekad čika Kevin donese svoj nintendo i ima i
rezervne upravljače, a baba silno grdi zato što mnogo skaču i kaže kako će
joj srušiti kuću.“

Nakrivio sam glavu da propisno pogledam Holi. Pomalo prejako je
grlila Klaru, ali njeno lice ništa mi nije odavalo.

„Mila“, rekoh, „ti znaš da čika Kevin neće tu biti sad u nedelju, je li?“
Holina glava saže se nad Klaru.
„ Aha. Zato što je umro.“



„Tako je, ljubavi.“
Hitar pogled ka meni.
„Ponekad zaboravim. Kao kad mi je danas Sara pričala vic, pa sam

pomislila kako ću da mu ga ispričam, i tek posle sam se setila.“
„Znam. Dešava se to i meni. To se tvoja glava još privikava. Proći će te

posle nekog vremena.“
Ona klimnu bradom, češljajući Klari grivu prstima.
„I znaš da će svi tamo kod babe biti prilično potreseni ovog vikenda, je

li?“, upitah. „Neće biti zabavno kao u te nedelje o kojima ti je pričala
Dona.“

„Znam to. Hoću da idem zato što prosto hoću da budem tamo.“
„Važi, ptičice. Videćemo šta možemo da izvedemo.“
Tišina. Holi isplete Klari kikicu od grive i pomno stade da je razgleda.

A onda izusti:
„Tata?“
„Da?“
„Kad razmišljam o čika Kevinu... Ponekad ne plačem.“
„To je prirodno, srećice. Nema tu ničeg ružnog. Ni ja ne plačem.“
„ Ali ako mi je bio drag, zar ne bi trebalo da plačem?“
„Mislim da nema nikakvih pravila o tome kako treba da se ponašamo

kad umre neko ko nam je bio drag, mila“, rekoh. „Mislim da to jednostavno
treba sama da zaključuješ u hodu. Ponekad ti se plače, ponekad ti se ne
plače, ponekad ćeš biti i besna na njega što je umro i što ga više nemaš.
Samo moraš pamtiti da je sve to normalno. I isto tako sve drugo što tvojoj
glavi dune.“

„U Američkom idolu uvek plaču kad pričaju o nekom ko je umro.“
„Naravno, ali to moraš da primiš sa malo rezerve, srećo. To je

televizija.“
Holi snažno zavrte glavom, kosa je ošinu po obrazima.
„Tata, ne, to nije kao u filmu, to su pravi ljudi. Pričaju svakojake priče,

recimo kako im je baka bila divna i kako je verovala u njih, i kako je onda
umrla, i uvek plaču. Ponekad plače i Pola.“

„Za nju ti verujem. Međutim, to ne znači da i ti treba da plačeš. Svi smo
mi različiti. I reći ću ti jednu tajnu: mnogo puta ti ljudi se pretvaraju da bi
dobili više glasova.“



Holi nije delovala ubeđeno. Setio sam se kad sam ja prvi put video smrt
na delu: imao sam sedam godina, neki rođak u petom stepenu, iz Nju strita,
umro je od srčanog udara, pa nas je keva čoporativno povela na bdenje.
Uglavnom je išlo isto kao i kod Kevina: suze, smeh, priče, ogromne kule od
sendviča, piće, pesma i igranje do u sitne sate - neko je poneo harmoniku,
neko pak znao celokupan repertoar Marija Lance. Kao početnički vodič za
borbu sa ucveljenošću, bilo je to neizmerno zdravije od nečega gde se
pojavljuje Pola Abdul. Čak sam se zapitao, uprkos ćaletovim doprinosima
raznim svečanim prilikama, da li je bilo mogućnosti da i ja povedem Holi
na bdenje povodom Kevinove smrti.

Okretalo mi se u glavi pri pomisli da ću biti u istoj prostoriji sa Šejom a
neću moći da ga smrvim u krvavu kašu. Razmišljao sam o tome kako sam
bio pubertetski majmun, i odrastao u ogromnim, čudesnim skokovima jer
sam bio potreban Rouzi, i kako mi je ćale govorio da bi čovek morao znati
za šta je spreman da pogine. Mi radimo ono što je potrebno našoj ženi,
našem detetu, čak i kad deluje mnogo teže od samog umiranja.

„Slušaj me, ovako“, kazah. „U nedelju po podne idemo zajedno do
babe, makar i samo nakratko. Biće tu mnogo priče o čika Kevinu, ali ja ti
jamčim da će se svi boriti s time na svoj način: neće svi sve vreme plakati,
i neće misliti da se ponašaš ružno čak i ako uopšte ne budeš plakala. Misliš
da bi ti to možda pomoglo da malo središ misli?“

Ovo je obodrilo Holi. Čak je gledala u mene, umesto u Klaru.
„Aha. Verovatno.“
„Lepo, dakle“, rekoh. Niz kičmu mi je klizilo nešto poput ledene vode,

ali ja sam bio odlučan da to rešim kao odrastao momak. „Pretpostavljam da
onda imamo plan.“

„Ozbiljno? Je li to sigurno?“
„Aha. Pozvaću tetka Džeki odmah sad, da joj kažem da obavesti babu,

kako bi znala da ćemo doći.“
Holi izusti:
„Dobro“, uz još jedan dubok uzdah. Ovoga puta osetih da joj se ramena

opuštaju.
„A u međuvremenu se kladim da će ti sve delovati vedrije ako se dobro

naspavaš. Vreme je za leganje.“
Ona se promigolji i pruži nauznak, pa nabi Klaru pod bradu.



„Ušuškaj me.“
Ušuškah jorgan oko nje, pritegnuvši ga taman koliko treba.
„I noćas nećemo ružno da sanjamo, važi, ptičice? Dozvoljeni su samo

lepi snovi. To je naređenje.“
„Važi.“ Oči su joj se već sklapale, a prsti, upleteni u Klarinu grivu,

počinjali da se opuštaju. „Laku noć, tata.“
„Laku noć, mila.“
Još davno je trebalo to da primetim. Gotovo petnaest godina sam čuvao

sebe i svoje mlade saradnike i saradnice u životu zahvaljujući tome što
nikad, nikad nisam propuštao znake: oštri miris izgorelog papira u vazduhu
kad uđem u neku sobu, sirovi životinjski prizvuk u glasu u nekom
najobičnijem telefonskom razgovoru. Dovoljno je već bilo strašno što sam
ih nekako prevideo kod Kevina; nikada, ni kroz milion godina, nisam ih
smeo prevideti kod Holi. Morao sam ih videti kako plamsaju kao neme
letnje munje oko njenih krpenih igračaka, i ispunjavaju tu prijatnu sobicu
kao otrovni gas: opasnost.

Umesto toga, ispetljao sam se s kreveta, isključio lampu i pomerio
Holinu torbu da joj ne zaklanja noćno svetlo. Okrenula je lice ka meni i
nešto promrmljala; ja sam se sagao da je poljubim u čelo, a ona se uvukla
dublje pod jorgan i ispustila zadovoljan sitan uzdah. Dugo sam je
posmatrao, njenu svetlu kosu što se kovrdžala na jastuku i trepavice što su
joj bacale šiljaste senke po obrazima, a onda sam tiho izašao iz sobe i
zatvorio vrata.



20.
Svaki policajac koji je radio u Tajnom zna da se ništa na svetu ne može

porediti s danom pred započinjanje nekog zadatka. Sudim da to osećanje
poznaju astronauti dok odbrojavaju sekunde, i pripadnici padobranskih
jedinica dok staju u red za skok. Svetlost postaje zaslepljujuća i
nesalomiva kao dijamant, svako lice koje vidiš toliko je lepo da ti zastaje
dah; misli su ti kristalno jasne, svaka sekunda se proteže pred tobom kao
jedinstven glatki predeo, nešto što te je mesecima zbunjivalo odjednom
zadobija savršen smisao. Čitavog dana možeš piti, a ostati trezan i hladan
kao led; zamršene ukrštenice rešavaš kao dečje slagalice. Taj dan traje
stotinu godina.

Dugo je vremena prošlo otkako sam bio na tajnom zadatku, ali to
osećanje sam prepoznao istog trena kad sam se u subotu ujutru probudio.
Uočio sam ga u njihanju senki na tavanici moje spavaće sobe, osetio mu
ukus na dnu šoljice kafe. Polako ali sigurno, dok smo Holi i ja puštali
zmaja u Feniks parku, dok sam joj pomagao da uradi domaći iz engleskog,
dok smo kuvali sebi preteranu količinu makarona s preteranom količinom
sira, u mojoj glavi sve je leglo na svoje mesto. Početkom popodneva u
nedelju, kad smo seli u moja kola i zaputili se preko reke, znao sam šta mi
je raditi.

Fejtful plejs je izgledao uredno i nevino kao iz sna, vrškom pun jasne
limunaste svetlosti što je lebdela iznad ispucale kamene kocke. Holina ruka
steže se oko moje šake.

„Šta je bilo, ptičice?" upitah. „Predomislila si se?“
Ona zavrte glavom.
„Smeš da se predomisliš ako želiš, znaš. Samo kaži i idemo da nađemo

lep di-vi-di pun vilinskih princeza, i koficu kokica veću od tvoje glave.“
Nije bilo smeha; nije čak ni pogledala u mene. Umesto toga je samo

čvršće pritegla ranac na ramenima i cimnula mi ruku, pa smo kročili s



trotoara u ono neobično bledožuto svetlo.
Keva je dala sve od sebe nastojeći da to popodne bude kako treba.

Naspremala je jela kao pomahnitala - na svakoj površini su u gomilama
stajale đumbir-kocke i kolači s džemom - ustrojila je vojsku u cik zore i
poslala Šeja, Trevora i Gavina po jelku, koja je bila za dobar metar
preširoka za sobu do ulice. Kad smo stigli Holi i ja, sa radija se čuo Bing,
Karmelina deca su, ljupko okupljena oko jelke, kačila ukrase, svi su imali
po šolju vrelog kakaoa, pa čak je i ćale bio namešten na kauču, s ćebetom
preko kolena, po izgledu sav patrijarhalan i u velikoj meri trezan. Kao da
smo ušli u neku reklamu iz pedesetih. Čitava ta groteskna lakrdija bila je
očigledno osuđena na propast - svi su delovali skrhano, a Darenu su oči
poprimale onaj bezizrazni izgled koji je najavljivao da je na korak od
pucanja - ali razumeo sam šta keva pokušava da izvede. Dirnulo bi me u
srce, samo da je još bila sposobna da se odupre hitrom uskakivanju u svoj
uobičajen modus operandi, na primer da mi kaže kako mi se oko očiju
prave užasne bore i da će mi u najskorije vreme lice ličiti na škembiće.

Oči, međutim, nisam mogao da otrgnem od Šeja. Izgledao je kao da ga
lomi tiha groznica: bio je nespokojan, zajapuren, s novim udubljenjima
ispod jagodica i opasnim sjajem u očima. No pažnju mi je privuklo ono što
je radio. Bio se prućio u naslonjači, jednim kolenom snažno cupkajući, i
vodio s Trevorom brz, podroban razgovor o golfu. Ljudi se menjaju, ali
koliko sam ja znao, Šej je golf prezirao tek neznatno manje nego Trevora.
Razlog da se dobrovoljno uplete i sa jednim i sa drugim mogao je biti samo
očaj. Šej je - a učinilo mi se da to spada u korisne podatke - bio u rđavom
stanju.

Sumorno smo se izborili s celokupnom kevinom riznicom novogodišnjih
ukrasa - nikad se nemoj naći između mame i njenih ukrasa. Uspeo sam da
priupitam Holi u četiri oka, dok je treštala pesma „Deda Mraze, srce“:

„Lepo se provodiš?“
Junačno je odgovorila:
„Predivno“, pa opet šmugnula među jato braće i sestara pre nego što

sam stigao išta više da pitam. Domaće običaje brzo je usvajala. Krenuo
sam u mislima da uvežbavam pitanja koja ću joj naknadno postaviti.

Kad je konačno keva bila zadovoljna jer je merač opterećenosti jelke
udario u narandžastu zonu, Gavin i Trevor su poveli decu u Smitfild da vide



Božićno selo.
„Da potrošimo ove đumbir-kocke“, objasnio je Gavin tapšući se po

trbuhu.
„Ništa nije falilo kockama“, prasnu keva. „ Ako se gojiš, Gavine Kio, to

ti nije od moje hrane.“ Gav promumla nešto i uputi Džeki pogled pun
agonije. Bio je taktičan, na svoj medveđi način: pokušavao je da nam stvori
vremena za porodično zajedništvo, u tom teškom trenu. Karmel natronta
decu jaknama, šalovima, vunenim kapama - Holi je tačno upadala u uzrasni
niz između Done i Ešlija, kao da je i sama Karmelino dete - i tako odoše.
Posmatrao sam to jato s prozora kako se udaljava ulicom. Holi, podruku s
Donom, držeći je tako čvrsto da su izgledale kao sijamske bliznakinje, ne
diže pogled da mahne.

Porodica to vreme nije iskoristila baš onako kako je Gav zamislio: svi
smo se izvalili pred televizor i sedeli tako ne pričajući, sve dok se keva nije
povratila od blickriga kićenja jelke i odvukla Karmel u kuhinju da se bakću
pecivima i plastičnom folijom. Tiho se obratih Džeki, pre nego što je i nju
ukebala:

„Hajdemo da ispušimo po jednu.“
Oprezno me je pogledala, kao dete koje zna da je zaradilo batine kad ga

majka uhvati nasamo.
„Podnesi to kao odrasla žena, srce. Što pre prebrodiš...“
Napolju je bilo hladno, vedro i tiho, nebo nad krovovima upravo se iz

nežne plavobele zatamnjivalo u boju jorgovana. Džeki tropnu na svoje
mesto pri dnu stepenica, nalik upetljanom klupku dugih nogu i ljubičastih
lakovanih čizama, i ispruži ruku.

„Daj pljugu, dok još nisi počeo da grdiš. Gav je naše odneo sa sobom.“
„Dakle, reci mi“, ljubazno kazah čim sam pripalio pljugu i njoj i sebi.

„Šta ste to koji moj ti i Olivija zamišljale?“
Džekina brada več je bila spremno nameštena za svađu, i na jedan

uznemirujući tren izgledala je kao pljunuta Holi.
„Mislila sam da bi za Holi bilo sjajno da upozna naše. Rekla bih da je i

Olivija bila istog mišljenja. I nismo se u tome prevarile, zar ne? Jesi li je
video kako se slaže s Donom?“

„Aha, jesam. Slatke su zajedno. A video sam je i prokleto skrhanu zbog
Kevina. Toliko je plakala da je jedva disala. To je već bilo manje slatko.“



Džeki je posmatrala uvojke dima kako se šire s njene cigarete nad
stepenice.

„Pa i svi mi smo rastureni“, reče. „I Ešli je, a njoj je tek šest godina.
Takav je život, dabome. Brinuo si se što Holi ne dobija dovoljno realnosti,
je li tako? Ja bih rekla da je ovo vrlo realno.“

Verovatno je to i bilo tačno, ali kad je o Holi reč, potpuno je nebitno ko
je u pravu. Rekoh:

„ Ako je mome detetu povremeno potrebna dodatna doza stvarnosti,
srce, u principu više volim da sam obavim taj zadatak. Ili da makar budem
obavešten pre nego što ga neko obavi umesto mene. Zvuči li ti to
nerazumno?“

„Trebalo je da ti kažem. Za to nema opravdanja.“
„Pa što mi onda nisi rekla?“
„Sve sam nameravala, časna reč, ali... Prvo sam zaključila da nema

svrhe da te sekiramo kad možda neće ni da upali. Mislila sam samo jednom
da probam da dovedem Holi, pa da ti kažemo posle...“

„I ja bih tad shvatio koliko je to čudesna zamisao, i dotrčao bih kući s
velikim buketom cveća za kevu u jednoj, i s buketom za tebe u drugoj ruci,
i nastalo bi opšte slavlje i svi bismo srećno živeli do kraja života. Takav je
bio plan?“

Ona sleže ramenima. Počinjala su da joj rade oko ušiju kao neka
mašina.

„Jer znamo svi koliko bi već i to bilo ljigavo, ali opet milion puta bolje
od ovoga. Šta te je navelo da se predomisliš? Da tako teraš, a ovde ću
morati da se prekrstim i desnom i levom pre nego što to izgovorim, čitavu
godinu dana."

Džeki i dalje nije gledala u mene. Promeškolji se na stepenici, kao da je
žulja.

„Nećeš da mi se smeješ?“
„Veruj mi da neću, Džeki. Nisam raspoložen za cerekanje.“ Ona izusti:

„Bojala sam se. U redu? Eto zašto ništa nisam pričala.“
Potrajalo je koji tren dok sam se uverio da to ne kaže samo da me

razdraži. „O, ma daj! A šta si koji moj mislila da ću raditi? Da ću te
salomiti od batina?“

„Nisam rekla...“



„Pa šta je, onda? Ne možeš tek tako da zafrljačiš granatu, jebô te, a
onda mi se snebivaš. Kad sam ja u svome životu dao tebi ikakvog razloga
da me se plašiš?“

„Pa pogledaj se sad, nego šta! Vidi kakvo ti je lice, i pričaš kao da me
mrziš iz dna duše - ja ne volim kad neko grdi i viče i kad podilkani. Nikad
nisam volela. To znaš.“

Pre nego što sam stigao da se zaustavim, izustih:
„Kad tako kažeš, zvuči da sam isti ćale.“
„Ah, ne. Ne, Fransise. Znaš da nisam to mislila.“
„Pa taman ti posla da jesi. Nemoj tom stazom, Džeki.“
„I neću. Samo sam... Nisam imala hrabrosti da ti kažem. A za to sam

kriva ja, nisi ti. Izvini. Stvarno, stvarno izvini, ovaj.“ Nad nama se prozor
bučno otvori i iskoči kevina glava. „Džasinta Maki! Hoćeš li sedeti tu kao
kraljica od Sabe i čekati da ti sestra i ja prinesemo večeru na zlatnom
tanjiru, šta li?“

Doviknuh:
„Ja sam kriv, kevo. Izvukao sam je da popričamo. Opraćemo mi posle

sudove, može tako?“
„Hmmf. Dođe mi ovamo kao da je on tu gazda, sipa naređenja i kapom i

šakom, glanca mi tu, nešto kao, srebro i hoće da pere, sav se
uprepodobio..."Ali nije želela da diže preveliku frku, da slučajno ne
dohvatim Holi i ne odem. Uvukla je glavu, iako se čulo kako i dalje
postojano sipa grdnje, sve dok se prozor nije s treskom zatvorio.

Po Plejsu su počinjala da se pale večernja svetla. Nismo bili jedini koji
su mu ga dali svom snagom po božićnim ukrasima; kod Hernova je
izgledalo kao da je neko ispalio u njih iz bazuke čitavu Deda Mrazovu
pećinu, srebrne trake i irvase i treptave lampice što vise o tavanici, blesave
patuljke i anđele sladunjavih očiju pokačene po svakom vidljivom pedlju
zida, natpis „SREĆAN BOŽIĆ“ izveden na prozoru snegom u spreju. Čak
su i japiji bili postavili ukusno stilizovanu jeiku od svetlog drveta, u
kompletu sa čitava tri ukrasa očigledno švedske proizvodnje.

Pomislio sam kako bi bilo kad bih dolazio na isto ovo mesto svake
nedelje uveče, i gledao Plejs kako se kreće kroz prisni ritam godine.
Proleće i deca pred prvo pričešće, trčkaraju od kuće do kuće, hvale se
odećom i porede plen; letnji vetar, kombi sa sladoledom zvoni zvonom, a



sve devojke razigrano šetaju dekolte; novi irvas Hernovih iduće godine u
ovo vreme izaziva divljenje, a i sledeće. Takva pomisao me je pomalo
ošamutila, kao da sam se zagrejao od pića ili da se rvem sa ozbiljnim
gripom. Keva bi verovatno otprilike svake nedelje našla neki nov povod da
grdi.

„Fransise“, oprezno izusti Džeki. „Je li sad sve u redu?“ Imao sam
isplanirano prvorazredno zvocanje, ali misao da bih mogao ponovo
pripadati tom mestu rasplinula mi je sav zamah. Najpre Olivija, sad ovo:
kako starim, sve sam mekši.

„ Aha“, rekoh. „U redu je. Ali kad ti budeš imala decu, svakome ću
kupiti bubnjeve i bernardinca.“

Džeki me ošinu brzim, zabrinutim pogledom - nije očekivala da će se
tako lako izvući - ali zaključi da poklonu nije pametno gledati u zube. „Ma
beži tamo! Kad ih izbacim iz kuće, daću im tvoju adresu.“

Iza nas se otvoriše vrata hodnika: Šej i Karmel. U glavi sam se već bio
kladio sa sobom koliko će Šej uspeti da izdrži bez razgovora, a pogotovu
bez nikotina.

„O čemu to vas dvoje pričate?“, upita sedajući na svoje mesto navrh
stepenica.

„O Holi“, reče Džeki.
„Digao sam Džeki frku što ju je dovodila ovamo, a nije mi rekla“, kazah

ja.
Karmel tresnu dole niže mene.
„Uf! Bogo moj, ove stepenice su sve tvrđe, sreća te sam dobro

tapacirana, inače bih se razbila... Elem, Fransise, ne grdi Džeki.
Nameravala je da dovede Holi samo jednom, koliko da nas upozna, ovaj,
ali svi smo se toliko zaljubili u nju da smo terali Džeki da je opet dovodi.
To dete je lutka mala, majke mi. Trebalo bi da se ponosiš njom do neba.“

Okrenuh leđa ka ogradi kako bih mogao da ih držim na oku sve
izjednom, i pružih noge duž stepenice.

„I ponosim se.“ Pipajući gde su mu cigarete, Šej reče:
„A ni naše društvo nije je preobrazilo u zver. Ludo, jelda?“
Umilno odgovorih:
„Uveren sam da to nije zbog vašeg nedovoljnog truda.“
Na to će Karmel, uz oprezan kosi pogled koji njenim rečima dade upitan



ton:
„Dona umire od straha da se više neće viđati sa Holi.“
„Nema razloga da se ne viđa“, rekoh ja.
„Fransise! Ti to ozbiljno?“
„Razume se. Nisam toliko glup da se mešam među devetogodišnje

devojčice.“
„ Ah, pa to je sjajno! Njih dve su se opasno zbližile, stvarno; Doni bi

prepuklo srce. Da li to znači...?“ Nespretno, sitno trljanje nosa; pamtio sam
taj pokret, od pre milion godina. „Da li ćeš i ti još dolaziti, ovaj? Ili ćeš
samo dozvoljavati da Džeki dovodi Holi?“

„Ovde sam, zar ne?“, upitah.
„Ah, aha. I divno je videti te tu. Ali jesi li...? Znaš već. Jesi li se sad

vratio kući?“
Osmehnuh joj se.
„Divno je i tebe videti, Meli. Aha, biće me tu.“
„Iiisuse, Marijo i Josife, i bilo je krajnje vreme, jebô te“, reče Džeki i

zakoluta očima. „A zar nisi mogao na to da se odlučiš pre petnaest godina,
pa da mi uštediš silnu frku?“

„O, bajno“, kaza Karmel. „Jednostavno bajno, Fransise. Mislila sam...“
Opet onaj postiđeni mali pokret. „Možda sam samo dramila, dabome.
Mislila sam - kad se sve razreši, opet te neće biti. Zauvek, ovaj.“

„Takav mi je i bio plan, aha“, odgovorih. „Ali moram priznati:
ispostavilo se da mi otrzanje odavde pada teže nego što sam očekivao.
Pretpostavljam da je, kao što ti reče, lepo biti opet kod kuće.“

Šejove oči počivale su na meni, onaj uporni, bezizrazni, plavetni pogled.
Uzvratio sam mu odmah i uputio mu onaj svoj stari ogromni osmeh. Taman
mi je i odgovaralo da Šej bude kao na trnju. Ne baš na preoštrom trnju, još
ne; samo da oseti treperavu dopunsku nit nespokoja dok protiče to veče
koje je već i moralo biti prilično neprijatno. Zasad sam želeo samo da mu
posejem majušno seme poimanja, negde duboko u glavi: da je to tek
početak.

Stiven mi se više nije pleo, a Razbijač se hitro bližio cilju. Čim budu
prešli na sledeći slučaj sa spiska, ostaćemo samo ja i Šej, zauvek i doveka.
Mogao bih ga i godinu dana bacakati tamo-amo kao jo-jo pre nego što mu
dopustim da pouzdano shvati da ja znam, pa bih mu još godinu dana



nabacivao u nagoveštajima raznorazna zanimljiva rešenja koja sam smislio.
Imao sam pred sobom sve vreme ovoga sveta.

Šej pak nije imao toliko vremena. Ne moraš voleti svoju porodicu, ne
moraš čak provoditi ni vreme s njom da bi svakoga pojedinačno poznavao u
dušu. Šej je već startovao kao živčan, čitav život je proveo u okruženju od
kojeg bi i dalaj-lama prolupao, i radio neke stvari koje centralni nervni
sistem opliću dugogodišnjim noćnim morama. Od živčanog sloma mogao je
biti tek na koji korak. Mnogi su mi govorili - poneki čak u pohvalnom
smislu - da imam od Boga dar da ubijem ljude u pojam; a to što možeš
raditi nepoznatima nije ništa u poređenju sa onim što možeš raditi rodu
rođenom. Bio sam prilično siguran u to da bih, uz dovoljno vremena i
posvećenosti, mogao navesti Šeja da sam sebi veže omču oko vrata, a drugi
kraj kanapa za gelender broja 16, i skoči.

Šej je sedeo zabačene glave, žmirkajući, i posmatrao Hernove kako se
kreću po Deda Mrazovoj radionici. A onda mi reče:

„Meni deluje da si se već odomaćio.“
„Deluje ti, a?“
„Čuo sam da si prekjuče svraćao do Imelde Tirni.“
„Ja imam prijatelje na visokim položajima. Baš kao i ti, očigledno."
„Šta si tražio kod Imelde? Spiku ili ševu?“
„Eh, Šeju, pa nemoj me baš tako srozavati. Neki su malo boljeg ukusa,

znaš šta hoću da kažem?“ Namignuh mu, posmatrajući oštri sev u njegovom
oku kad je krenuo da se pita u sebi.

„Prestani, ti!“, obrati mi se Džeki. „Ne komentariši druge. Nisi ni ti
Bred Pit, za slučaj da ti to niko nije rekao.“

„Jesi li videla ti Imeldu u poslednje vreme? Ni u najbolje dane nije bila
nešto, ali u kakvom je sada stanju, Iiisuse dragi!“

„Jedan moj ortak ju je jednom odradio“, kaza Šej. „Pre neku godinu.
Kad joj je skinuo gaće, kaže, kao da se našao pred fotografijom ZZ Topa u
krupnom planu.“

Ja počeh da se smejem, a Džeki osu paljbu kreštavih grdnji, ali Karmel
se ne pridruži. Činilo mi se da čak nije ni čula taj poslednji deo razgovora.
Nabirala je suknju prstima i zurila u nju kao da je u nekom transu.

„Je li ti dobro, Meli?“, upitah.
Ona se lecnu i diže pogled.



„Ah, aha. Valjda. Samo je... Dabome, i sam znaš. Nekako je suludo. Zar
ne?“

„Jeste“, rekoh, „tačno.“
„Sve mislim: sad ću pogledati i on će biti tu, Kevin. Eto tu, ovaj, ispod

Šeja. Svaki put kad ga ne ugledam, zaustim da upitam gde je. Je li i s vama
isto?“

Pružih se i snažno je stisnuh za ruku. Sa iznenadnim plamsajem
grubosti, Šej reče:

„Glupi skot.“
„Šta to trabunjaš?“, oštro upita Džeki. Šej zavrte glavom i povuče dim

cigarete.
„I ja bih voleo isto to da znam“, rekoh ja.
Umeša se Karmel:
„Ništa nije mislio time da kaže. Jelda nisi, Šeju?“
„Sama dokuči.“
„A što ne zamisliš da smo i mi glupi, pa da nam lepo nacrtaš?“, upitah.
„Ko kaže da moram da zamišljam?“
Karmel briznu u plač. Na to Šej reče - ne neljubazno, ali ipak kao da je

to poslednje nedelje bar stotinu puta rekao - „Ah, Meli. Hajde sad.“
„Ne mogu da se uzdržim. Zar ne možemo da budemo dobri jedni prema

drugima, makar samo ovaj put? Posle svega što se desilo? Naš nesrećni
mali Kevin je mrtav. Neće se više vratiti. Zašto mi onda sedimo ovde i
kljujemo jedni druge u mozak?“

„Ah, Karmel, draga“, kaza Džeki. „Samo se peckamo. Ne mislimo to
ozbiljno.“

„Pričaj u svoje ime“, reče Šej.
„Mi smo porodica, srce“, kazah ja. „Tako se to radi u porodicama.“
„Drkoš je u pravu“, reče Šej. „Jednom i njemu to da se desi.“ Karmel je

plakala sve jače.
„Razmišljam kako smo svi sedeli ovde u prošli petak, sve petoro... Bila

sam na sedmom nebu, stvarno jesam. Ni pomislila ne bih da će nam to biti
poslednji put, znate? Mislila sam da je to tek početak.“

„Znam da jesi“, kaza Šej. „Ali hoćeš li da pokušaš da se sabereš? Meni
za ljubav, a?“

Ona obrisa suzu zglobom prsta, ali suze su i dalje navirale.



„Bog nek mi oprosti, ali znala sam da je Rouzi verovatno snašlo nešto
rđavo, zar nismo svi znali? Ali prosto sam pokušavala da ne razmišljam o
tome. Šta mislite, da nije ovo neka kazna za to?“ Svi izgovorismo,
istovremeno:

„ Ah, Karmel!“ Karmel pokuša još nešto da kaže, ali se upetlja u dirljiv
čvor između gutanja i ogromnog šmrktaja.

I Džekina brada počinjala je da deluje pomalo drhturavo duž ivice.
Svakoga trena i ona će se pretvoriti u džinovski izvor suza.

„Evo, reći ću vam zbog čega se ja osećam kao govno“, kazah. „Što
nisam bio ovde prošle nedelje uveče. One večeri kad je...“ Brzo zavrteh
glavom, uz ogradu, i ostavih nedorečeno.

„To nam je bila poslednja prilika“, izgovorih u sve mrklije nebo.
„Trebalo je da budem tu.“

Cinični Šejov pogled saopštavao je da on ne naseda na to, ali devojke
su se odreda pretvorile u ogromne oči, ugrizene usne, saosećanje. Karmel
iskopa maramicu i odloži preostalo plakanje za kasnije, sad kad je jednom
muškarcu potrebna pažnja.

„Ah, Fransise“, reče Džeki protežući se da me potapše po kolenu. „A
otkud si mogao to znati?“

„Nije u tome stvar. Nego u tome što sam najpre propustio dvadeset dve
godine s njim, a onda sam propustio i tih poslednjih nekoliko sati koje smo
uopšte mogli dobiti. Samo žalim...“ Odmahnuh glavom, nespretno potražih
još jednu cigaretu, i tek iz više pokušaja je zapalih. „Nije važno“, rekoh kad
sam konačno povukao nekoliko snažnih dimova da povratim vlast nad
glasom.

„Hajdete: pričajte mi. Pričajte o toj večeri. Šta sam propustio?“
Šej frknu, čime zaradi jednake besne poglede od devojaka.
„Sačekaj da se malo prisetim“, kaza Džeki. „Bilo je obično veče,

razumeš šta hoću da kažem? Ništa posebno. Jesam li u pravu, Karmel?“
Zurile su jedna u drugu, pomno razmišljajući. Karmel izduva nos.
„Meni se učinilo da je Kevin malo ispao iz koloseka“, reče. „Vama

nije?“
Šej zgađeno zavrte glavom i okrete se ka njima ramenom, distancirajući

se od svega. Džeki kaza:
„Meni je delovao super. On i Gav su išli napolje da igraju fudbal s



klincima.“
„ Ali pušio je. Posle večere. Kevin ne puši dok mu ne dogori do noktiju,

stvarno je tako.“
Dakle, tu smo. Privatnost u četiri oka manjkala je u kevinom prisustvu (

Kevine Maki, šta to vas dvojica tamo šuškate, ako je toliko zanimljivo,
onda dajte da i svi mi čujemo...). Ako je Kevinu bilo potrebno da
porazgovara sa Šejom - a nesrećni glupak bi tačno takvu priliku vijao pošto
sam ga ja prethodno otkačio; ništa lukavije ne bi njemu prošlo kroz glavu -
tad je izašao za njim na stepenice da ispuši cigaretu.

Kev se sigurno ponašao kao šeprtlja, upetljao se s cigaretom, mučio se i
mucao izbacujući nepovezane komadiće onog što mu je paralo duh. A
tolika nespretnost je Šeju dala u izobilju vremena da dođe k sebi i glasno se
nasmeje: Iiisuse sveti, čoveče, je l’ ti to ozbiljno hočeš da ubediš sebe da
sam Rouzi Dejli ubio ja? Sve si skontao naopačke. Ako želiš da znaš šta se
zaista desilo... Hitar pogled ka prozoru, gasi cigaretu o stepenice. Ali ne
sad; nemamo vremena. Da se nađemo posle, a? Ti se vrati kad budeš
otišao. Ne smeš da svračaš u moju gajbu, inače če keva da traži da čuje
šta smo to naumili, a pabovi dotle već neće raditi, nego da te sačekam u
broju šesnaest. Svakako se nećemo dugo zadržati.

Tako bih ja postupio da sam bio na Šejovom mestu, i bilo bi mi gotovo
jednako lako. Kevin se ne bi obradovao ponovnom odlasku u broj 16,
naročito po mraku, ali Šej je bio mnogo pametniji od njega, i neizmerno
spremniji na sve, a Kevina je uvek bilo lako zavrnuti. Nikad mu ne bi ni
nakraj pameti bilo da se plaši rođenog brata; ne u tom smislu. Za nekog ko
je odrastao u našoj porodici, Kevin je bio toliko bezazlen da me je bolelo.

Džeki kaza:
„Časna reč, Fransise, ništa se nije događalo. Baš kao danas. Svi su

igrali fudbal, a onda smo večerali i malo gledali televiziju... Kevin je bio
super. Ne smeš sebe da kriviš.“

„Je li zvao nekog telefonom?“, upitah. „Da li je njega neko zvao?“
Šejove oči blesnuše ka meni načas, uškiljene i procenjivačke, ali nije

progovorio. Karmel reče: „Dopisivao se s nekom devojkom - Ešling, tako
beše? Ja sam mu govorila da je ne zavlači, ali on je kazao da nemam ja
pojma, tako se to radi u današnje vreme... Mnogo se uobraženo ponašao
prema meni, jeste. Na to mislim kad kažem da je ispao iz koloseka. Tad



sam ga poslednji put videla, i...“ Glas joj je imao prigušen, bolan prizvuk.
Svakog trena mogla je opet briznuti u plač.

„Ni sa kim drugim?“
Obe odmahnuše glavom.
„Hmm“, izustih.
„Zašto, Fransise?“, upita Džeki. „Šta to menja stvar?“
„Kodžak je na tragu“, izgovori Šej u ljubičasto nebo. „Ko te voli,

srce?“10

„Da ovako to postavimo“, rekoh. „Čuo sam čitavu gomilu različitih
objašnjenja onog što je zadesilo Rouzi i što je zadesilo Kevina. I nijedno mi
se ni najmanje ne sviđa.“

„Nikome se i ne sviđa, dabome“, kaza Džeki.
Karmel je jednim noktom buškala podlupljenu farbu na ogradi.
„Dešavaju se nesrećni slučajevi“, reče. „Ponekad nešto naprosto krene

jezivo naopako; nema tu šta ni da se priča ni da se objašnjava. Znaš?“
„Ne, Meli, ne znam. Meni to izgleda baš poput svih ostalih objašnjenja

kojima su pokušali da me nakljukaju: ogromno i smrdljivo govno koje ni
izdaleka nije dostojno ni Rouzi ni Kevina. A nisam u raspoloženju da ga
gutam.“

Sa ubeđenošću koja joj je pritiskala glas kao kamen, Karmel reče:
„Ne postoji ništa što bi popravilo stvar, Fransise. Svi smo ranjeni u

dušu, i nema na ovome svetu objašnjenja koje bi to zalečilo. Zar ne bi
radije da se maneš svega?“

„Ja možda i bih, samo što mnogi drugi neće, a jedna od glavnih teorija i
mene proglašava za zlikovca broj jedan. Misliš da na to prosto ne bi trebalo
da obraćam pažnju? Upravo si ti i rekia da bi volela da dolazim ovamo i
nadalje. Promisli šta bi to značilo. Želiš da svaku nedelju provodim u ulici
koja misli da sam ubica?“

Džeki se pomeri na stepeniku. Reče:
„Ja sam ti već kazala. To su samo prazne priče. Splasnuće.“
„Dakle, ako zli krivac nisam ja, i ako to nije Kevin“, uzvratih, „reci mi

onda. Šta se dogodilo?“
Tišina je dugo potrajala. Deca su se začula pre nego što smo ih

ugledali: glasići što se prepliću, žuran, prigušen, neprekidan žamor, negde u
blesku izdužene večernje svetlosti na vrhu ulice. Iskoračila su iz tog bleska



kao splet crnih silueta, muškarci visoki kao bandere, deca rasplinuta i
treperava dok se preklapaju i razdvajaju. Ču se Holin glas:

„Tata!“, i ja digoh ruku da mahnem, iako nisam mogao da razaznam koji
je njen obris. Senke su skakutale ulicom pred njima i bacale pred naše noge
tajanstvena obličja.

„Dakle“, tiho reče Karmel, sebi u bradu. Udahnu vazduh, pa pređe
prstima ispod očiju, da proveri nema li tragova njenog plača.

„Dakle.“
„Prvom sledećom prilikom“, kazah, „obavezno ćete mi završiti tu priču

o tome šta je bilo prošle nedelje.“
Šej odgovori:
„Tad se smrklo, keva, ćale i ja smo pošli na spavanje, a Kev i Džeki su

krenuli kući.“ Na to baci cigaretu preko ograde i ustade. „Kraj“, reče.

Čim smo opet ušli u stan, keva se bacila punom parom na rad, da nas
kazni što smo je ostavili da se sama bori sa svojim strahotnim aparatima.
Radila je strašne stvari povrću i brzinom svetlosti izbacivala naredbe:

„Ti, Karmel-Džeki-Karmel-koja-već, hajde više kreći s tim krompirima -
Šeju, to stavi tamo, ne, klipane, tamo - Ešli, mila, obriši babi sto - a ti,
Fransise, uđi tamo i popričaj s tatom, sprema se za spavanje i voleo bi malo
društva. Hajde!“ Ošinula me je po glavi krpom za sudove, da me pokrene s
mesta.

Holi se privijala uz mene i pokazivala mi neku dranguliju od bojene
keramike koju je kupila za Oliviju u Božićnom selu, i podrobno
prepričavala kako se upoznala s Deda Mrazovim patuljcima, ali na to se
uredno udaljila i stopila s braćom i sestrama, što je, po mom mišljenju,
pokazivalo zdravu pamet. Razmatrao sam da i ja to isto uradim, ali keva
poseduje sposobnost takvog zvocanja da se to graniči sa supersilom, a i
krpu je opet naciljala u mom smeru. Sklonio sam joj se s puta.

U spavaćoj sobi je bilo hladnije nego u ostalim prostorijama stana, i
tiho. Ćale je ležao u krevetu, poduprt jastucima i naizgled ništa ne radeći
sem što je možda slušao glasove što dopiru iz drugih soba. Usled
sitničarske mekoće svega okolo njega - dekora u boji breskve, karnerića,
prigušenog sjaja podne lampe - nekako je čudnovato štrčao iz okruženja,
delovao jači, divljačniji. Videlo se zašto su se devojke tukle za njega: ugao



zabačene brade, arogantno isturene jagodice, nemirna plavetna iskra u
očima. Načas, pod tim prevrtljivim svetlom, opet je izgledao kao onaj
neobuzdani Džimi Maki.

Odavale su ga ruke. Izobličene - golemi otekli i na unutra iskrivljeni
prsti, beli i grubi nokti koji kao da već trunu - nikako nisu mirovale na
krevetu, ćudljivo su čupkale izvučene končiće jorgana. Soba je imala zadah
bolesti, lekova i nogu.

„Keva kaže da bi voleo da proćaskaš“, rekoh.
„Daj pljugu“, odgovori ćale.
I dalje je izgledao trezan, ali opet, moj ćale je čitav životni vek uložio u

izgradnju otpornosti na piće, i potrebno mu je podosta alkohola da je
savlada. Privukao sam stolicu kevinog toaletnog stočića do kreveta, ne
preblizu. „Mislio sam da ti keva ne da ovde da pušiš.“

„Ma nek se nosi kučka.“
„Lepo je videti da ljubav nije zamrla.“
„A možeš i ti da se nosiš. Daj pljugu.“
„Ni slučajno. Ti smeš da ljutiš kevu koliko god ti volja; ja nameravam

da se kod nje lepo kotiram.“
Na to se ćale iscerio, nimalo prijatno.
„E pa, srećno ti bilo“, reče, ali odjednom poprimi potpuno budan izraz, i

pogled mu se oštrije usredsredi na mom licu. „Zašto?“
„A što ne bih?“
„Nikad te u životu nije bolelo dupe da ti majka bude srećna.“
Slegoh ramenima.
„Moja malecka je luda za babom. Ako to znači da ću jedno popodne u

sedam dana provesti škrgućući zubima i uvlačeći se kevi, da nas Holi ne
vidi kako se čerupamo i koljemo, onda ću tako i raditi. Lepo me zamoli, pa
ću se možda i tebi uvlačiti, makar dok je Holi prisutna u prostoriji.“

Ćale stade da se smeje. Zavalio se u jastuke i toliko se jako smejao da
mu je smeh prešao u grčevit, dubok, sluzav kašalj. Zamahao mi je rukom,
grabeći vazduh, i pokazao na kutiju s papirnim maramicama na toaletnom
stočiću. Dodadoh mu ih. On se ishraknu, pljunu u maramicu, baci je u kantu
i promaši; ja je ne digoh. Kad je uspeo da progovori, reče:

„Mudo moje.“
„Hoćeš malo da razradiš to?“, upitah.



„Ne bi ti se svidelo.“
„Preživeću. Kad mi se poslednji put svidelo išta što je izašlo iz tvojh

usta?“
Ćale se s mukom proteže do noćnog stočića kako bi uzeo svoju čašu s

vodom ili čime već, pa natenane otpi.
„Sve to što pričaš o maloj“, reče brišući usta. „Mudo moje, od početka

do kraja. Ona je sjajna. Zabole je da li se ti i Džozi slažete, a to i ti znaš.
Nego imaš neke lične razloge da podiđeš majci.“

„Ponekad, ćale“, uzvratih, „ljudi nastoje da budu fini jedni prema
drugima. Bez ikakvog povoda. Znam da je tebi to teško da zamisliš, ali
veruj mi na reč: dešava se.“

On zavrte glavom. Onaj surovi osmeh bio mu se vratio na lice.
„Ne i tebi“, reče.
„Možda da, možda ne. Trebalo bi možda da imaš na umu da o meni ne

znaš ni koliko za crno ispod nokta.“
„I ne moram. Znam ti brata, i znam da ste vas dvojica vazda bili kao jaje

jajetu.“
Nisam stekao utisak da priča o Kevinu.
„Ja ne vidim sličnost“, kazah.
„Ma preslikani ste. Ni jedan ni drugi ništa u svome životu niste uradili

bez nekog prokleto dobrog razloga, i ni jedan ni drugi nikada nikom niste
rekli za razlog ako niste morali. Vama dvojici nisam mogao da se oduprem,
u svakom slučaju, to je sigurno.“

Zabavljao se. Znao sam da bi trebalo da držim jezik za zubima, ali
nisam mogao. Rekoh:

„Ja ni po čemu nisam kao ova porodica. Ni po čemu. I iz ove kuće sam
otišao da ne bih bio kao vi. Čitav prokleti život sam uložio da u to budem
siguran.“ Ćaletove obrve zajedljivo odskočiše.

„Čuj ga samo! Mi smo sad tebi ispod časti, je li? A bili smo ti dobri kad
smo ti dvadeset godina pružali krov nad glavom?“

„Šta da kažem na to? Ne palim se na bezrazložni sadizam.“
To mu opet izazva smeh, duboko, hrapavo struganje.
„Ne pališ se? Ja makar znam da sam skot. Misliš da ti nisi? Hajde:

pogledaj me u oči i kaži da ne uživaš što me vidiš u ovakvom stanju.“
„To je nešto posebno. Tvoja bolest nije mogla boljeg izabrati.“



„Vidiš? Ja se raspadam, a ti u tome uživaš. Krv nije voda, sinko moj.
Krv nije voda.“

„Ja nikad u životu nisam udario žensko čeljade“, rekoh. „Nikad u životu
nisam udario dete. Niti me je ćerka ikada u životu videla pijanog. Jasno mi
je da bi se time mogao ponositi samo neki ozbiljno bolesni đubroš, ali to je
jače od mene. Sve su to pojedinačni dokazi da nemam ni trun zajedničkog s
vama.“ Ćale me je posmatrao. A onda reče:

„Dakle, misliš da si bolji otac nego što sam ja ikad bio.“
„To mi i nije neki kompliment. Viđao sam pse lutalice koji su bolji

očevi nego što si bio ti.“
„Onda mi kaži ovo, i ništa više: ako si takav svetac, a mi takva gomila

govana, što se služiš tim detetom kao izgovorom da se muvaš ovde?“
Već sam bio pošao ka vratima kad začuh iza sebe:
„ Sedi.“ Ponovo je to zvučalo kao ćaletov nekadašnji glas, pun, jak,

mlad. Ščepao je petogodišnjaka u meni za gušu i bacio me natrag na stolicu
pre no što sam i bio svestan šta se dogodilo. Čim sam se tamo našao,
morao sam da se pretvaram da je to po mome izboru.

„Mislim da smo nas dvojica manje-više završili.“ Izricanje naredbe ga je
izduvalo: naginjao se napred, teško dišući i stežući rukama jorgan. Kratko
brekćući, izusti:

„To ću ti ja reći, kada smo gotovi.“
„Samo izvoli. Dokle god ne bude predugo trajalo.“
Čale pogura jastuke uspravnije iza leđa - ne ponudih se da pomognem:

od pomisli da bi nam lica bila tako blizu, podišli su me žmarci - i povrati
dah, polako. Pukotina na tavanici, u obliku trkačkih kola, još je bila tu, nad
njegovom glavom, ista ona u koju sam zurio kad se probudim ranim jutrom
pa ležim u krevetu i maštarim, i slušam Kevina i Šeja kako dišu, prevrću se,
mrmljaju. Zlatna svetlost bila je izbledela; kroz prozor se videlo nebo nad
stražnjim dvorištima kako poprima hladnu plavu boju dubokog mora.

Čale reče:
„Slušaj me. Ne preostaje mi još dugo da živim.“
„Ostavi to za kevu. Ona se bolje u to razume.“ Keva je bila na pragu

smrti otkako znam za sebe, većinom zahvaljujući tajanstvenim boljkama
njenog donjeg trapa.

„Nadživeće ona sve nas, iz čistog inata. Ja sumnjam da ću doživeti



idući Božić.“
Glumatao je, ležeći onako nauznak i pritiskajući rukom grudi, ali u

glasu mu se osećao prizvuk koji je potvrđivao da to makar delimično zaista
misli.

„Od čega planiraš da umreš?“, upitah.
„A šta tebe briga? Mogao bih goreti pred tobom, a ti se ne bi ni ispišao

na vatru da me spaseš.“
„Sasvim tačno, ali radoznao sam. Nisam znao da je smrtonosna boljka

kad si ništak.“
„Leđa su mi sve gore“, reče ćale. „Mnogo puta ne osećam noge. Pao

sam dvaput, prekjuče, samo dok sam ujutru pokušavao da nazujem patofne;
noge me izdale. Doktor kaže da ću pre leta biti u invalidskoj stolici.“

„Dopusti da tu malo nasumično pogađam. Da li je doktor isto tako
rekao da će ti se stanje ’leđa popraviti, ili makar prestati da se pogoršava,
ako ostaviš piće?“

Lice mu se zgroženo zgrči.
„Taj mali fićfirić je da se razboliš od njega. Treba njemu da se skine s

majčine sise i okusi neko pravo piće. Nekoliko krigli nikad nikom nije
naškodilo.“

„Nekoliko krigli piva, a ne votke. Ako ti piće toliko prija, od čega onda
umireš?“

„Život bogalja nije dostojan čoveka. Da budeš zaključan u kući, da ti
neko briše dupe, da te stavlja u kadu, diže iz kade; ja nemam vremena za ta
sranja. Ako tako završim, odoh.“

I opet je nešto unutar tog samosažaljivanja bilo ozbiljno. Verovatno zato
što u domu za nepokretne nemaju mini-bar, ali slagao sam se s njime u tom
krupnijem pitanju; bolje smrt nego pelene.

„Kako?“
„Imam ja svoje planove.“
„Promaći će mi nešto usput. Šta tražiš od mene? Jer ako tražiš

saosećanje, skroz si promašio čoveka. A ako želiš pomoć, mislim da već
čekaju u redu.“

„Ja od tebe ništa ne tražim, glupi nezahvalni skote. Pokušavam da ti
kažem nešto važno, samo još kad bi začepio gubicu dovoljno da me čuješ.
Ili previše voliš vlastiti glas, je li?“



Ovo će možda biti nešto najpatetičnije što sam ikad izjavio: duboko u
duši, neka trunka mog bića snažno se uhvatila za nadu da možda ima i nešto
vredno da kaže. Ipak je on moj tata. Kad sam bio mali, pre nego što sam
ukapirao za njega da je idiot svetske klase, on je bio najpametniji čovek na
svetu; znao je sve i svašta, mogao je jednom rukom pobediti Halka dok
drugom rukom diže koncertne klavire, njegovo osmehivanje obasjavalo je
čitav dan. A ako su mi nekada zatrebali dragoceni biseri očinske mudrosti,
to je bilo te večeri. Rekoh:

„Slušam.“
Ćale se pridiže, s mulcom, u krevetu.
„Muškarac mora da zna kad treba ostaviti nešto da počiva u miru.“
Ćekao sam, ali on me je pomno posmatrao, kao da očekuje nekakav

odgovor. Očigledno je to bilo sve prosvećenje koje ću izvući iz njega.
Došlo mi je da tresnem sebe po zubima što sam bio toliko glup da
očekujem nešto više.

„Super“, kazah. „Do neba ti hvala. Imaću to na umu.“
Ponovo sam ustao da krenem, ali jedna deformisana šaka polete i ščepa

me za ručni zglob, snažnije i mnogo jače nego što sam očekivao. Od
njegovog dodira na mojoj koži diže mi se kosa na glavi.

„Sedaj i slušaj. Ja tebi ovo pričam: u životu sam se nagutao silnih
govana, a nikad nisam pomislio da dignem ruku na sebe. Nisam ja slabić.
Ali prvi put kad mi neko bude stavio pelenu, odoh ja, jer tad za mene neće
preostajati borbe u kojoj bi pobeda bila vredna života. Moraš znati protiv
čega da se boriš, a šta da ostaviš u miru. Kapiraš me?“

„Evo šta bih ja da znam“, kazah. „Zašto ti uopšte odjednom daješ i pet
para na moj stav prema bilo čemu?“

Očekivao sam da će ćale opet nasrnuti, ali to se ne dogodi. Pustio mi je
zglob i stao da masira prste, razgledajući sebi ruku kao da je nečija tuđa.

„Uzmi ili poljubi pa ostavi“, reče. „Ja te ne mogu ni na šta naterati. Ali
ako ima nešto za šta žalim što nisam još davno naučio, to je to. Manje bih
štete naneo. I sebi i svima oko mene.“

Ovoga puta glasno sam se nasmejao ja.
„Dakle, priznajem da sam zapanjen. Jesam li ja to upravo čuo da ti

preuzimaš odgovornost za nešto? Mora biti da ipak umireš.“
„Ne zajebavaj. Vi ste sad odrasli; ako ćete sebi da uprskate život, sami



ste krivi, nisam ja.“
„Pa o čemu onda, dođavola, pričaš?“
„Samo kažem. Neke stvari su još pre pedeset godina krenule naopako, i

tako se i dalje kreću. Vreme je da se zaustave. Da sam imao pameti da ih
se manem još davno, štošta bi sad bilo drugačije. Bilo bi bolje.“

„Pričaš o onome što je bilo sa Tesi O’Bern?“, upitah.
„Ništa se ona tebe ne tiče, i vodi računa, nije ona za tebe ’Tesi’! Kažem

samo da nema razloga da mami opet kidamo srce za džab-džabe, sve
iznova. Da li me razumeš?“

Oči su mu bile žarko, uzrujano plave, pregusto zamračene tajnama da
bih ih dokučio. Bilo je u njima i nekih sasvim novih mekih mestašaca -
nikad pre nisam bio video da moj ćale brine da li će neko biti povređen - a
ta mestašca su mi govorila da se kroz vazduh te sobe valja nešto džinovsko
i opasno. Nakon duge ćutnje, rekoh:

„Nisam siguran.“
„Onda čekaj dok ne budeš siguran pre nego što uradiš nešto glupo.

Znam ja svoje sinove; oduvek sam vas znao. I dobro znam da i ti imaš svoje
razloge što si ovamo došao. Krij ih od ove kuće sve dok ne budeš prokleto
siguran da znaš na čemu si.“ U drugoj sobi keva je praskala zbog nečega, i
čulo se Džekino umirujuće mrmljanje.

„Ne znam šta bih dao kad bih mogao da saznam šta ti se upravo vrti po
glavi“, lcazah.

„Ja sam čovek samrtnik. Pokušavam da uredim ponešto pre nego što
odem. I govorim ti da se maneš toga. Ne treba nam da izazivaš ovde
nevolje. Vrati se poslu koji si i dosad radio, i ostavi nas na miru.“

Pre nego što sam uspeo da se zadržim, izlete mi:
„Ćale!“ Iznebuha ćale poprimi izgled razorenog čoveka. Lice mu je

imalo boju skvašenog kartona.
„Muka mi je i da te gledam“, reče. „Izlazi, i reci mami da crkavam za

šoljom čaja - i da ovog puta skuva pristojno jak, a ne kao onu pišaćku što
mi je jutros dala.“

Nisam bio raspoložen za svađu. Samo sam poželeo da dograbim Holi pa
da oboje brišemo odatle - kevi bi prsnula žila u glavi ako bismo izbegli
večeru, ali dovoljno sam bio razdražio Šeja za tu nedelju, a i ozbiljno sam
pogrešio u proceni svog praga tolerancije prema porodici. Već sam



pokušavao da odlučim gde je najbolje da se zaustavim, na putu do Liv,
kako bih mogao da uzmem Holi nešto za jelo pa da gledam to predivno
lišce sve dok mi se rad srca ne vrati na normalnu brzinu. Rekoh, sa vrata:

„Videćemo se iduće nedelje.“
„Ja ti kažem. Idi svojoj kući. Ne vraćaj se ovamo.“
Nije okrenuo glavu da me vidi dok odlazim. Ostavio sam ga takvog,

ispruženog na jastucima, zagledanog u mračno prozorsko staklo, dok
grčevito čupka otparane končiće onim izobličenim prstima.

Keva je bila u kuhinji, gde je mučki napadala nožem džinovski
poluskuvani but i čantrala Darenu, preko Karmel, zbog odeće („...nikad
neće naći posao, dokle god se švrćka odeven kao prokleti perverznjak,
nemoj posle da mi kažeš kako te nisam opomenula, nego ti njega da izvedeš
i dobro ga izlupaš po dupetu, pa onda da mu kupiš jedne ljudske platnene
pantalone...“). Džeki, Gavin i ostatak Karmeline porodice sedeli su u transu
ispred televizora, zijajući u tipa koji je, go do pasa, jeo nešto migoljavo,
prepuno pipaka. Holi nije bilo na vidiku. A ni Šeja.



21.
Ne mareći da li mi glas zvuči prirodno ili ne, upitah:
„Gde je Holi?“
Niko od ovih ispred televizora čak se i ne okrete. Keva dreknu iz

kuhinje:
„Sigurno je odvukla svog čika Šeja na sprat da joj pomogne oko

zadataka iz matematike - ako ćeš gore, Fransise, reci im da će večera biti
spremna za pola sata, a ja neću da ih čekam... Karmel O’Rajli, vraćaj se
ovamo i slušaj me! Neće mu dozvoliti ni da polaže te ispite ako se pojavi
obučen kao Drakula...“

Uzleteo sam uza stepenice kao perce. Uspon je trajao milion godina.
Visoko iznad, čuo se Holin glas, čavrljala je nešto, mila i srećna, i nesvesna
pretnje. Nisam ni disao sve dok se nisam našao u gornjem hodniku, ispred
Šejovog stana. Već sam hvatao zalet da razvalim ramenom vrata kad Holi
reče:

„Je li Rouzi bila lepa?“
Tako naglo zakočih da se umalo ne zalepih facom u vrata, kao u crtaću.
„Bila je, aha“, reče Šej.
„Lepša od moje mame?“
„Ja ne poznajem tvoju mamu, zaboravila si? Sudeći po tebi, međutim,

rekao bih da je Rouzi bila još malo pa kao tvoja mama. Ne sasvim, ali još
malo pa kao ona.“

Takoreći sam video kako se na to javlja onaj Holin nagoveštaj osmeha.
Zvučali su zadovoljni tako zajedno, opušteni; onako kako i treba da zvuči
stric sa svojom najdražom bratanicom. Šej, taj na sve spremni skot, zvučao
je miroljubivo.

„Tata je nameravao njome da se oženi“, reče Holi.
„Možda.“
„Jeste, nameravao je.“



„ Ali nije uspeo. Nego hajde ti ovamo da još jednom probamo: Tara ima
sto osamdeset pet zlatnih ribica, a u akvarijum može da stavi sedam; koliko
joj akvarijuma onda treba?“

„Nije uspeo zato što je Rouzi umrla. Napisala je svojoj mami i tati
pismo da ide u Englesku s mojim tatom, a onda ju je neko ubio.“

„To je bilo davno. Nemoj tu da mi skrećeš s teme. Ove ribice neće
same da uskoče u akvarijume.“

Kikot, a onda dugo zatišje, dok se Holi usredsređuje na deljenje, i
pokoji mrmor hrabrenja sa Šejove strane. Naslonih se uza zid do vrata,
povratih dah, pa se na silu trgoh da uspostavim vlast nad glavom.

Svaki mišić moga tela vapio je da bukne i zgrabi moje dete, ali
činjenica je glasila da Šej nije baš potpuno lud - makar ne još - i da Holi
nije ni u kakvoj opasnosti. I još nešto: pokušavala je da ga uvuče u
razgovor o Rouzi. Meni su bile poznate muke sa Holi i njenom
tvrdoglavošću, kojom je mogla da nadjača otprilike sve na ovoj planeti. Sve
što bude izvukla od Šeja, ide pravo u moj arsenal.

Holi pobedonosno reče:
„Dvadeset sedam! A u poslednji idu svega tri ribice.“
„Tako je, odlično. Svaka čast.“
„Da li je neko ubio Rouzi da se ne bi udala za mog tatu?“
Trenutak ćutnje.
„To on tako kaže?“
Smrdljivi mali govnar. Toliko sam snažno stegao ogradu da me je

zabolela ruka. Holi odgovori, takvim glasom da se osećalo da sleže
ramenima:

„Nisam ga pitala.“
„Niko ne zna zašto je Rouzi Dejli ubijena. A sad je prekasno da se

sazna. Šta je učinjeno - učinjeno je.“
Na to se Holi oglasi sa onom naglom, dirljivom, apsolutnom

samouverenošću kakvu devetogodišnja deca još poseduju:
„Moj tata će to saznati.“
„Saznaće, a?“, upita Šej.
„Aha. Tako je rekao.“
„Baš lepo“, kaza Šej, i da ne grešim dušu, uspeo je da izostavi gotovo

sav jed iz glasa. „Pa tvoj tata je u Čuvarima, dabome. Njemu je posao da



tako razmišlja. Dođi sad da pogledaš ovo: ako Dezmond ima trista
četrdeset dve bombone, i treba da ih podeli sa još osam drugova, koliko će
svaki dobiti?“

„Kad u knjizi piše ’bombone’, mi treba da napišemo ’kriške voća’. Zato
što bombone nisu zdrave. Meni je to glupo. Ionako su to nepostojeće
bombone.“

„Glupo je, tačno, ali rezultat je isti u oba slučaja. Koliko će kriški voća
dobiti svako, dakle?“

Ritmično struganje olovke - u toj fazi sam već čuo i najsićušnije zvuke
što dopiru iz tog stana, verovatno sam mogao čuti i njih dvoje kako trepću.

„A čika Kevin?“, upita Holi.
Još jedna najneprimetnija pauza pre nego što će Šej reći:
„Šta s njim?“
„Je li i njega neko ubio?“
Šej izgovori:
„Kevina“, a glas mu se steže u nezamislivi čvor svega i svačega što

nikada dotad nisam nigde bio čuo. „Ne. Kevina niko nije ubio.“
„To je izvesno?“
„A šta kaže tvoj tata?“
Opet ono sleganje ramenima.
„Pa rekla sam ti. Nisam ga pitala. Ne voli da priča o čika Kevinu. Zato

sam i htela tebe da pitam.“
„Kevin. Bože!“ Šej se zasmeja, hrapavo i bespomoćno. „Možda i jesi

dovoljno odrasla da ovo shvatiš, šta znam. A ako nisi, moraćeš da upamtiš,
i da ne zaboraviš sve dok ne odrasteš.

Kevin je bio dete. Nikad nije sazreo. Trideset sedam godina, a i dalje je
umišljao da će sve na svetu biti onako kako on misli da treba da bude;
nikad mu nije sinulo da svet možda funkcioniše i na neki svoj način, godilo
to njemu ili ne. Zato je i zabasao u ruiniranu kuću po mraku, jer je uzimao
zdravo za gotovo da će njemu sve biti super, a umesto toga ispao je kroz
prozor. Kraj.“ Osetio sam kako drvo ograde puca i uvija se pod mojom
rukom. Konačnost u njegovom glasu saopštavala je da će tako glasiti
njegova priča dok je živ. Možda je čak i verovao u nju, mada sam sumnjao
u to. Možda bi, prepušten samome sebi, nekada u nju poverovao.

„Šta znači ’ruinirana’?“



„Propala. Kuća koja se raspada. Opasna.“
Holi promisli o tome. A onda reče:
„Svejedno nije trebalo da umre.“
„Nije“, kaza Šej, ali glas mu beše izgubio vrelinu; odjednom je zvučao

naprosto iznureno. „Nije trebalo. Niko nije želeo da on umre.“
„ Ali neko jeste želeo da Rouzi umre. Je li tako?“
„Čak ni njenu smrt niko nije želeo. Ponekad se tako nešto jednostavno

desi.“
Holi prkosno uzvrati:
„Da se tata oženio njom, ne bi se oženio mojom mamom, pa ni ja ne bih

postojala. Drago mi je što je umrla.“
Svetlo u hodniku isključi se uz zvuk nalik pucnju - čak se nisam ni

sećao da sam ga uključio dok sam se peo - te ostah u pustoj tami, sa srcem
koje je lupalo kao ludo. I u tom času shvatih da nikada nisam rekao Holi
kome je Rouzina poruka bila upućena. Ona je tu poruku videla svojim
očima.

Otprilike časak potom shvatih i zašto je, posle sveg onog ljupkog i
srceparajuće dirljivog druženja s malim rođacima, donela danas i domaći iz
matematike. Bilo joj je potrebno da izdvoji Šeja nasamo.

Holi je bila isplanirala svaki korak. Ušla je u ovu kuću, zapucala pravo
ka čeličnim kljusima tajni i lukavim smrtonosnim napravama na koje je
imala pravo po rođenju, položila ruku na njih i proglasila ih svojima.

Krv nije voda, bezizrazno izgovori očev glas uz moje uvo; a zatim, s
bolno oštrim prizvukom smeha: Dakle, misliš da si bolji otac. A ja sam za
sve to vreme cedio svaku kap uvređenosti iz Olivijinog i Džekinog ružnog
postupka; ništa ni za trun drugačije njih dve nisu mogle uraditi, ni u jednom
trenu tog proteklog vremena, što bi nas poštedelo ovoga. Sve je bilo u meni.
Došlo mi je da zaurlam na mesec kao vukodlak i iščupam rođenim zubima
sebi vene da bih to izbacio iz krvi.

„Nemoj tako da govoriš“, reče Šej. „Nje više nema; zaboravi je. Pusti je
da počiva u miru, a ti produži sa svojom matematikom.“ Tiho šuškanje
olovke po papiru. „Četrdeset dva?“

„Ne. Računaj iz početka; nisi koncentrisana.“
Na to će Holi:
„Čika Šeju?“



„Mmm?“
„Samo još nešto. Znaš kad sam bila ovde, a tebi zazvonio telefon pa si

prešao u spavaću sobu?“
Doslovno se čulo kako se priprema i približava nečem krupnom. A isto

tako i Šej: u glasu su mu se rađali prvi začeci opreza:
„Aha?“
„Slomila mi se olovka i nisam mogla da nađem rezač zato što mi ga je

Kloi uzela na likovnom. Čekala sam sto godina, ali ti si pričao telefonom.“
Veoma blago, Šej upita:
„A šta si ti radila?“
„Ustala sam da potražim drugu olovku. U onoj komodi.“ Duga tišina,

samo neka žena što histerično blebeće dole s televizora, prigušena kroz sve
te debele zidove, meke tepihe i visoke tavanice. Šej reče: „I nešto si našla.“

Gotovo nečujno, Holi izusti:
„Izvini.“
Samo što nisam proleteo kroz ta vrata bez otvaranja. Samo su me dve

stvari zadržale ispred. Prva - to što je Holi imala devet godina. Verovala je
u vile, nije bila sigurna za Deda Mraza; koji mesec pre toga rekla mi je da
ju je, kad je bila mala, leteći konj nosio u šetnje nebom s prozora spavaće
sobe. Da bi njeno svedočenje uopšte postalo pouzdano oružje - ako bih,
nekad, poželeo da joj i neko drugi poveruje - morao sam imati osnova da ga
poduprem. Morao sam da čujem izjavu iz samih Šejovih usta.

Druga stvar - nije ni bilo svrhe, ne u tom trenu, da upadnem grmeći i
pucajući kako bih spasao svoju devojčicu od velikog zlog čike. Zurio sam
u svetli procep svetla oko vrata i slušao, kao da sam na milion kilometara
od njih, ili kao da sam za milion godina zakasnio. Tačno sam znao šta bi
Olivija pomislila, šta bi pomislilo svako ljudsko biće pri zdravoj pameti, a
ipak sam ostao nepomičan i prepustio Holi da obavi umesto mene taj
najprljaviji posao. Svojevremeno sam radio mnoge sumnjive stvari, i ni
zbog jedne od njih nisam imao nemiran san, ali ova je bila nešto posebno.
Ako postoji pakao, u njega će me odvesti taj trenutak tamo, u mračnom
hodniku.

Kao da s mukom diše, Šej reče:
„Jesi li rekla za to nekome?“
„Ne. Nisam čak ni znala šta je, tek sam pre neki dan zaključila.“



„Holi. Mila moja. Slušaj me. Umeš li da čuvaš tajnu?“
Holi odvrati, s nečim što je jezivo zazvučalo kao ponos:
„Videla sam je još pre sto godina. Pre mnogo, mnogo, mnogo meseci, a

nikad nisam ni zucnula.“
„To je tačno, nisi. Dobra si ti devojčica.“
„Eto vidiš?“
„Aha, vidim. Sad možeš i nadalje isto, zar ne? Da to čuvaš kao tajnu?“
Ćutnja.
Šej reče:
„Holi! Ako nekom to kažeš, šta misliš, šta će se dogoditi?“
„Upašćeš u nevolje.“
„Može biti. Nisam ništa ružno uradio - čuješ li me? - ali mnogi ne bi u

to poverovali. Mogao bih završiti u zatvoru. Želiš li ti to?“
Holin glas se rušio, propadao je u bezdan.
„Ne.“
„Tako sam i mislio. A čak i da ne završim u zatvoru, šta će biti? Šta

misliš, šta će tvoj tata reći?“
Nesiguran treptaj daha, bespomoćna devojčica.
„Pobesneće?“
„Poludeće od besa. I na tebe i na mene, što mu nismo ranije rekli. Više

te nikad neće puštati ovamo; neće ti dozvoljavati više da se viđaš s nama.
Ni sa babom, ni sa mnom, ni sa Donom. I debelo će se potruditi da tvoja
mama i tetka Džeki ovoga puta ne nađu načina da ga izmuvaju.“ Nekoliko
sekundi tišine, dok ona to pojmi. „Šta još?“

„Baba. Potrešće se.“
„Baba, i tvoje tetke, i sva tvoja braća i sestre. Rastrojiće se skroz. Niko

neće znati šta da misli. Neki ti čak neće ni verovati. Nastaće pravi rat.“ Još
jedna impresivna tišina. „Holi, mezimice moja. Da li to želiš?“

„Ne...“
„Naravno da ne želiš. Želiš da dolaziš ovamo svake nedelje i da

provodiš sa svima nama divna popodneva, jesam li u pravu? Želiš da ti
baba napravi za rođendan tortu, baš onako kao što je napravila Luizi, i da te
Daren uči da sviraš gitaru čim ti šake dovoljno porastu.“ Njegove reči su
klizile po njoj, meke i zavodljive, oplitale je i privlačile njemu. „Želiš da
svi ovde budemo zajedno. Da idemo u šetnje. Da spremamo večere. Da se



smejemo. Zar nije tako?“
„Aha. Kao prava porodica.“
„Tako je. A u pravim porodicama ljudi jedni druge čuvaju. Eto čemu

porodice služe.“
Holi je, kao svaki dobri mali Maki, uradila ono što joj je priroda

nalagala. Iako je to bio samo treptaj zvuka, u njemu se, odnekud iz dubine,
rađala neka nova vrsta ubeđenosti kad je rekla: „Nikome neću reći.“

„Ni tati?“
„Aha. Ni tati.“
„Dobra si“, reče Šej, tako nežno i tako blago da mrak pred mojim očima

proključa crvenilom. „Dobra si. Ti si čikino najzlatnije dete, zar ne?“
„Aha.“
„Biće to samo naša tajna. Obećavaš mi, dakle?“
Pomišljao sam na različite načine da nekog ubiješ a da ne ostaviš

tragove. A onda, pre nego što je Holi stigla da obeća, duboko udahnuh i
otvorih vrata.

Bio je to ljubak prizor. Šejov stan je bio uredan i oskudno namešten,
gotovo kao u kasarni: izlizane podne daske, izbledele maslinastozelene
zavese, pokoji komad bezličnog nameštaja, ničega na belim zidovima. Od
Džeki sam znao da on tu živi već šesnaest godina, još otkako je stara luda
gospođa Fild umrla, pa je stan ostao prazan, ali i dalje je izgledao kao
privremeno boravište. Mogao se spakovati i otići za manje od sat-dva, ne
ostavljajući traga za sobom.

On i Holi su sedeli za malim drvenim stolorn. Onako s rasprostrtim
knjigama, izgledali su kao kakva starinska slika: otac i kći u svojoj
mansardi, u kojem god veku želite, zajedno uneti u neku tajanstvenu priču.
U jezercu svetlosti što se slivaia iz visoke lampe, blistali su kao dva
dragulja u toj sumornoj sobi, Holina zlatna glavica i rubin-crveni
džemperčić na kopčanje, tamnozeleni Šejov džemper i modro-crni sjaj
njegove kose. Bio je stavio šamlicu pod sto, da Holi ne bi visile noge.
Činilo se da je to najnoviji predmet u toj sobi.

Ljupka slika potrajala je nepun tren. Tad su skočili kao dvoje krivih
pubertetlija koje su uhvatili kako zajednički duvaju; bili su jedno drugome
slika i prilika kad su im uspaničeno sevnule jednake plave oči. Holi izusti:

„Vežbamo matematiku! Čika Šej mi pomaže.“



Bila je jarkocrvena i krajnje prozirna, zbog čega mi je laknulo: već sam
pomišljao da se pretvara u kao led hladnokrvnu superuhodu. Rekoh:

„Da, pomenula si mi. Kako napredujete?“
„Lepo.“ Hitro je pogledala u Šeja, ali on me je samo pomno posmatrao,

bez ikakvog izraza na licu.
„Baš fino.“ Prošao sam nehajno iza njih i opušteno im zavirio preko

ramena. „Deluje mi dobro, odlično. Jesi li zahvalila stricu?“
„Aha. Sto puta.“
Izvih obrvu ka Šeju, a on reče:
„Jeste. Aha.“
„E pa, to je stvarno divno čuti. Ja sam veliki pobornik lepog ponašanja,

zaista.“
Holi je maltene poskakivala na stolici od nespokoja.
„Tata..."
„Holi, mila“, rekoh, „idi ti dole i dovrši matematiku kod babe. Ako te

pita gde smo čika Šej i ja, kaži da pričamo i da odmah silazimo. Važi?“
„Važi.“ Polako je počela da ubacuje pribor u školsku torbu.
„Ništa joj drugo neću reći. U redu?“
To je moglo biti upućeno i njemu i meni.
„U redu“, kazah, „znam da nećeš reći, ljubavi. Ti i ja ćemo pričati posle.

Sad idi. Tutanj.“
Holi završi s pakovanjem pa još jednom pogleda u njega i u mene - već

sam zamršeni splet istrganih osećanja na njenom licu, dok je pokušavala da
razume nešto veće od svega sa čime bi se i odrasla osoba izborila, izazva
mi želju da obogaljim Šeja. A onda je otišla. Pribila se načas ramenom uz
mene, dok je prolazila; poželeh da je stegnem u medveđi zagrljaj, ali samo
pređoh rukom preko njene meke glavice i na tren joj stisnuh potiljak.
Slušali smo je kako trči niz stepenice, lako kao vila po debelom tepihu, i
glasove što su se pojačali dočekujući je u kevinom stanu.

Zatvorih vrata za njom i rekoh:
„ A ja se pitao kako se toliko popravila u deljenju. Smešno, zar ne?“
„Nije ona retardirana“, reče Šej. „Samo joj je trebalo pomoći.“
„Oh, to znam. Ali ti si taj koji je uskočio. Mislim da je važno da čuješ

koliko ja to cenim.“ Jednim zamahom sklonih Holinu stolicu iz jasnog
jezerceta svetlosti lampe i van Šejovog dohvata, pa sedoh. „Lepo ti je



ovde.“
„Hvala.“
„U mome sećanju, gospođa Fild je ovde imala foto-tapete od slika pape

Pija i bazdelo je na bombone od karanfilića. Da se ne lažemo, sve drugo
može biti samo poboljšanje.“

Šej se polako opusti i zavali na naslon stolice, naizgled nehajno
opružen, ali mišići ramena bili su mu zgrčeni, kao u džinovske mačke
spremne za skok.

„A pazi moje ponašanje! Jesi li za neko piće? Viski, a?“
„A što da ne? Budi apetit pred jelo.“
Nagao se unatrag zajedno sa stolicom kako bi dohvatio kredenac i

izvadio flašu i dve čaše.
„Led?“
„Daj i led. Da ispijemo kako valja.“
U oku mu je sevnula zabrinutost što će morati da me ostavi samog, ali

nije imao izbora. Odneo je čaše u kuhinju: otvaraju se vrata friza, iskaču
kocke leda. Viski je bio vrlo dobar, „tirkoneli“, singl malt.

„Imaš ukusa“, rekoh.
„Šta, iznenađen si?“ Šej se vratio mućkajući kockice po čašama, da

rashladi staklo. „I nemoj da bi tražio da ti mešam s nečim.“
„Ne vređaj me.“
„Dobro je. Svako ko ovo meša, ne zaslužuje ga.“ Nasuo nam je po tri

prsta i gurnuo čašu po stolu ka meni. „ Slainte“11, reče, digavši svoju.
„Za nas“, relcoh. Čaše zveknuše jedna o drugu. Viski se slio niz grlo

kao tečno zlato od ječma i meda. Sav bes ispari iz mene istog trena; postao
sam hladan, pribran i spreman kao i na svakom drugom zadatku. Na
čitavom svetu nikog više nije bilo osim nas dvojice koji smo se posmatrali
preko klimatavog stola, pod golom lampom što je bacala po Šejovom licu
senke nalik ratničkim bojama i gomilala ih po svim uglovima. Bilo je
potpuno prisno, bezmalo umirujuće, kao da smo taj trenutak čitavog života
uvežbavali.

„Dakle“, kaza Šej. „Kako je kad si kod kuće?“
„Ludilo. Ne bih to menjao ni za šta na svetu.“
„Reci mi: jesi li bio ozbiljan kad si rekao da ćeš ubuduće dolaziti? Ili si

samo hteo da oraspoložiš Karmel?“



Uputih mu osmeh od uva do uva.
„Da li bih ja to radio? Ne, mislio sam ozbiljno, jeste. Jesi li oduševljen i

uzbuđen?“
Krajičak Šejove usne izvi se naviše.
„Karmel i Džeki misle da je to zato što ti je nedostajala porodica. Snaći

će ih šok u nekom trenutku.“
„Povređuješ me. Hoćeš da kažeš kako me nije briga za moju porodicu?

Za tebe možda i nije. Ali za ostale?“
Šej se nasmeja u čašu.
„Tačno. Nemaš ovde šta da tražiš.“
„Imam za tebe novost: svako uvek ima negde šta da traži. Ne zamaraj,

međutim, time tu lepu glavicu. Imao nemao šta da radim, biću ovde
dovoljno često da se Karmel i Džeki raduju.“

„Lepo. Podseti me da ti pokažem kako da vodiš ćaleta u klozet.“
„Pošto ti nećeš mnogo biti ovde dogodine“, rekoh. „Nećeš moći s

obzirom na radnju s biciklima i ostalo.“
Nešto zaplamsa u dubini Šejovih očiju.
„Aha. Tako je.“
Digoh čašu ka njemu.
„Pošteno. Rekao bih da jedva čekaš da počneš.“
„I zaslužio sam.“
„Jesi, naravno. Evo, međutim, u čemu je stvar: ja ću dolaziti i odlaziti,

ali neću se baš doslovno doseliti ovamo.“ Razgaljeno prođoh pogledom po
njegovom stanu. „Neki od nas imaju svoj život, razumeš šta hoću da
kažem?“

Opet onaj plamsaj, ali glas mu osta staložen.
„Nisam od tebe tražio nikud da se doseljavaš.“
Slegoh ramenima.
„Hm, pa neko će morati da bude ovde. Možda to nisi znao, ali ćale... On

nije baš raspoložen za odlazak u neki dom.“
„A ni ja od tebe nisam tražio mišljenje o tome.“
„Naravno da nisi. Samo ću jednu reč reći pametnome: rekao mi je da

ima neke planove za nepredviđen slučaj. Ja bih mu na tvom mestu
prebrojavao tablete.“

Iskra se primi, razgore se.



„Čekaj časkom. Ti meni pokušavaš da kažeš koje su moje dužnosti
prema ćaletu? Ti?“

„Hriste bože, ne. Samo ti prenosim informaciju. Ne bih voleo da ga
doveka nosiš na duši ako bi krenulo naopako.“

„Šta bre na duši? Broj mu tablete sam ako hoćeš da se broje. Ja sam
sve vas pazio, čitavog života. Više nije na mene red.“

„Znaš šta?“, upitah. „Kad-tad moraćeš da se maneš te predstave da si
čitav život proveo kao nečiji viteščić u sjajnom oklopu. Nemoj me
pogrešno shvatiti, zabavno je to da se gleda, ali postoji jedna tanka linija
između samozavaravanja i samoobmane, a ti upravo skakućeš po njoj.“

Šej zavrte glavom.
„Nemaš ti pojma“, reče. „Ni ovolišno pojma, jebo te.“
„Nemam?“, kazah ja. „Kevin i ja smo onomad malčice popričali o tome

kako si nas pazio. Znaš šta se vratilo u sećanje - Kevinovo, ne moje
sećanje? Ti kad si nas zaključao u suterenu broja šesnaest. Kevu je bilo
dve, možda tri godine, koliko? Prošlo je trideset godina, a on i dalje nije
voleo tamo da ulazi. Od te noći se baš osećao kao neko kog lepo paze,
jeste.“

Šej se zabaci unatrag, na stolici koja se opasno nakosila, i prasnu u
smeh. Svetlost lampe mu je pretvarala oči i usta u bezoblične tamne
šupljine.

„Od te noći“, reče. „Iiisuse moj, aha. Želiš da znaš šta se dogodilo te
noći?“

„Kevin se upiškio. Bio je takoreći u katatoničnom stanju. Ja sam ruke
ogulio do kostiju pokušavajući da odvalim daske s prozora kako bismo
izašli. Eto šta se dogodilo.“

Šej reče:
„Ćaleta su tog dana najurili s posla.“
Ćaleta su redovno jurili s posla kad smo mi bili mali, sve dok ljudi

manje-više nisu prestali da ga uopšte i uzimaju. Takvi dani nikome nisu bili
omiljeni, naročito kad se zna da je obično dobijao nedeljnu zaradu na ime
nenajavljenog otkaza. Šej reče:

„Već je kasno, njega još nema kod kuće. Tad nas keva sve smesti u
krevet - to je bilo kad smo nas četvoro spavali na dušecima u stražnjoj
spavaćoj, pre nego što se rodila Džeki pa su devojke prešle u drugu sobu -



i sere, usta ne zaklapa: ovog puta zaključaće mu vrata, može da spava u
slivniku, gde mu je i mesto, nada se da će ga neko omlatiti, i pregaziti, i
strpati u zatvor, sve odjednom. Kevin kmezi jer hoće svog tatu, jedini đavo
bi ga znao zašto, a ona mu veli - ako ne umukne i ne zaspi, tata više nikad
neće doći kući. Ja pitam šta ćemo onda, a ona kaže: ’Ti ćeš biti muško u
kući, ti ćeš morati nas da paziš. Ionako bi to radio bolje od tog govnara.’
Ako je Kevin imao dve godine, koliko sam imao ja? Osam, je l’ tako?“

„Zašto mi se odnekud javljalo da ćeš u ovoj priči ti ispasti mučenik?“,
rekoh.

„Dakle, keva odlazi: lepo sanjajte, dečice. Ne znam u koje doba noći,
ćale dolazi i razvaljuje vrata. Ja i Karmel jurimo u dnevnu sobu, a on tamo
baca porcelan od venčanja u zid, sve komad po komad. Kevi lice sve
krvavo, vrišti na njega da prestane i grdi ga svim imenima pod kapom
nebeskom. Karmel potrči i uhvati se za njega, on je raspali da odleti preko
sobe. Počne da viče da smo mu mi usrana deca upropastili život, trebalo je
sve da nas podavi kao mačiće, da nas prekolje, da opet bude slobodan
čovek. I veruj mi: od reči do reči je to istinski i mislio.“ Šej nasu sebi još
prst-dva viskija i mahnu bocom ka meni. Zavrteh glavom.

„Ponuđen-počašćen. Krene on tako u spavaću sobu da nas sve pobije na
licu mesta. Keva skoči na njega da ga zadrži, vrišti na mene da izvedem
mališane. Ja sam muško u kući, je li tako? Dakle teglim tvoje dupe iz
kreveta i govorim ti da moramo da idemo. Ti psuješ i kukumavčiš: zašto,
neću, nisi mi ti gazda... Znam da keva ne može još dugo da drži ćaleta, zato
te šljepim, uzmem Kevina pod mišku, i odvučem te odatle za okovratnik
majice. A kuda da vas vodim? U najbližu murijašku stanicu?“

„Imali smo susede. Čitav tovar suseda, štaviše.“
Lice mu obasja vatra golog gađenja.
„Aha. Da širimo prljav veš pred čitavim Plejsom, da im damo dovoljno

sočnog skandala da se slade dok su živi. To bi ti uradio?“ On nakrete dobar
gutljaj pića i zabaci glavu, kriveći lice, da ga proguta. „Verovatno bi, svi vi
biste. A ja, ja sam se stideo svog života. Čak i sa osam godina imao sam
više ponosa.“

„I ja sam ga imao sa osam godina. Sad kad sam odrastao ćovek,
ponešto mi je teže da tvoj postupak zaključavanja mlađe braće u smrtnu
klopku posmatram kao nešto čime se treba ponositi.“



„To je bilo najbolje što sam mogao za vas da uradim. Misliš da je tebi i
Kevinu bilo teško te noći? Samo je trebalo da ostanete sklonjeni dok se
ćale ne obeznani i dok ja ne dođem po vas. Ja bih sve na svetu dao da sam
mogao ostati u tom lepom bezbednom suterenu s vama, ali nisam mogao:
morao sam ovamo da se vratim.“

„Onda mi pošalji račun od psihoterapeuta“, rekoh. „To hoćeš?“
„Ne tražim ja od tebe nikakvo usrano sažaljenje. Samo ti kažem: ne

očekuj od mene da se bacam u neku tešku grižu savesti zato što si ti pre
milion godina morao da provedeš nekoliko minuta u mraku.“

Na to odgovorih:
„Molim te, reci mi samo da ti ova pričica nije i opravdanje što si ubio

dvoje ljudi.“
Zavladala je vrlo duga tišina. A onda Šej reče: „Koliko si dugo

prisluškivao pred vratima?“
„Nisam morao ni jednu jedinu reč da čujem“, uzvratih. Časak potom, on

kaza: „Holi se sprema nešto da ti kaže.“ Ne odgovorih.
„I ti ćeš joj poverovati.“
„Hej, ona je moje dete. Priznajem da sam mek prema njoj.“ On odmahnu

glavom. „Nikad to nisam rekao. Samo kažem da je ona dete.“
„To ne znači da je glupa. Niti da je lažov.“
„Ne znači. Ali joj podaruje ogromnu, bujnu maštu.“
Ljudi su mi vređali svašta, od muževnosti do majčinih genitalija, i nikad

nisam ni okom trepnuo, ali od pomisli da bi trebalo da odbacim Holinu reč
zbog Šejove opet je počeo da mi skače pritisak. Pre no što je to stigao da
primeti, rekoh: „Da nešto raspravimo: nije potrebno da mi Holi išta kaže.
Tačno znam šta si uradio Rouzi i Kevinu. Znam to već mnogo duže nego što
misliš.“

Prođe časak-dva i Šej se opet zabaci na stolici, doseže rukom kredenac
i izvadi paklicu cigareta i pepeljaru: ni on nije davao da ga Holi vidi kako
puši. Natenane je skinuo celofan s paklice, lupnuo vrhom cigarete po stolu,
pripalio. Razmišljao je, preuređivao misli u glavi i uzmicao da dobro
osmotri nove šare koje sad stvaraju.

Najzad reče:
„Imaš tri različite stvari. Tu je ono što znaš. Tu je ono što misliš da

znaš. I tu je ono što možeš da iskoristiš.“



„Ma nije valjda, Šerloče. Dakle?“
Videh da se lomi u sebi, videh da mu se položaj ramena menja i

otvrdnjava.
„Dakle, razjasniću ti da ne bude zabune“, reče. „U onu kuću nisam ušao

da bih ti povredio žensku. Nisam na to ni pomislio dok se nije desilo. Znam
da bi ti voleo da sam sad ja tu neki zli nitkov; znam da bi ti se to divno
uklopilo u sve u šta si uvek verovao. Ali nije tako bilo. Nije bilo ni
najmanje tako prosto.“

„Onda me uputi. Radi čega si kog đavola tamo ulazio?“
Šej se navali laktovima na sto i otrese pepeo s cigarete, posmatrajući

narandžasti žar kako seva i jenjava.
„Od prve nedelje zaposlenja u radnji s biciklima“, kaza, „ja sam od

plate štedeo svaku paru. Čuvao je u jednom kovertu, zalepljenom iza onog
Farinog postera, sećaš ga se? Da mi ga ne maznete ti ili Kevin, ili ćale.“

„Ja sam svoj čuvao u rancu“, rekoh. „Zalepio sam ga selotejpom unutar
postave.“

„ Aha. Nije bilo mnogo, kad dam kevi i popijem koju kriglu, ali jedino
tako sam čuvao sebe da ne odlepim u toj kući: govorio sam sebi, svaki put
kad ga prebrojim, da ćeš, kad budem uštedeo dovoljno sebi za gajbu, ti biti
dovoljno odrastao da paziš klince.

Karmel bi ti pomagaia - ona je pouzdana žena, Karmel, uvek je takva
bila. Vas dvoje biste se sjajno snašli dok Kevin i Džeki ne odrastu dovoljno
da se sami paze. Ja sam samo želeo sopstveno tiho mestašce, gde mogu da
mi dolaze drugari. Gde mogu da dovedem devojku. Gde mogu da se
naspavam kao čovek, a ne da kunjam na pola oka zbog ćaleta. Malčice mira
i tišine.“

Ta stara, izlizana čežnja u njegovom glasu još malo pa bi mi izazvala
sažaljenje prema njemu, da ga nisam znao kao zlu paru.

„Gotovo da sam stigao dotle“, reče. „Ovolišno mi je falilo. Po Novoj
godini, prva mi je namera bila da krenem da tražim gajbu... A onda se
Karmel verila. Znao sam da će hteti da venčanje bude brzo, čim uspeju da
dobiju pozajmicu od kreditnog udruženja. Nisam je ni krivio: zasluživala je
priliku da se iščupa, isto kao ja. Bog mi je svedok da smo je oboje
zasluživali. A to je značilo da ostaješ ti.“

Uputio mi je umoran, mračan pogled preko ruba čaše. U njemu nije bilo



bratske ljubavi, kao da me je jedva i prepoznavao; gledao je u mene kao u
neki ogroman teški predmet koji mu se neprekidno stvara nasred puta i
udara ga u cevanice, u najgorim mogućim trenucima.

„Jedino“ reče, „što ti to nisi tako sagledavao, zar ne? I samo sam
odjednom otkrio da i ti planiraš da odeš - pa još u London, ništa manje; ja
bih se zadovoljio Ranelom. Ko jebe porodicu, a? Ko jebe što je na tebe red
da preuzmeš odgovornost, ko jebe moju priliku da se izvučem. Našem
Fransisu samo je bitno da dobije svoju jebačicu.“

„Meni je bilo bitno da Rouzi i ja budemo srećni“, kazah. „Postojala je
pristojna šansa da budemo dvoje najsrećnijih ljudi na kugli zemaljskoj. Ali
ti nas nisi mogao prosto prepustiti tome.“

Šej se nasmeja, izbacivši dim kroz nos.
„Verovao ili ne“, reče, „umalo vas nisam prepustio. Nameravao sam da

te ubijem od batina pre nego što pođeš, onako ljudski, pa da te pošaljem na
trajekt tako modrog, u nadi da će te i Britanci na onoj tamo strani fino
udesiti zato što im deluješ sumnjivo. Ali jesam nameravao da te pustim.
Kevin bi kroz tri godine imao osamnaest, bio bi sposoban da se stara o kevi
i Džeki; računao sam da mogu još toliko izdržati. Ali tad..

Oči mu kliznuše u stranu, ka prozoru i tamnim krovovima, ka
iskričavom kič-festivalu Hernova.

„Ćale je to uradio“, reče. „Iste one noći kad sam saznao za tebe i Rouzi:
to je bila ona noć kad je poludeo nasred ulice, ispred kuće Dejlijevih, i kad
su došli Čuvari i tako dalje... Izgurao bih te tri godine istog starog istog. Ali
on je bio sve gori. Ti nisi tu bio; nisi video. Bilo mi je svega do guše. A ta
noć kap previše.“

Ja se vraćam kući s noćne šljake za Vigija, hodam kao po vazduhu;
svetla blešte i glasovi mrmore duž čitavog Plejsa, Karmel čisti razbijeni
porcelan, Šej sakriva oštre noževe. Sve vreme sam znao da je ta noć bila
važna. Dvadeset dve godine smatrao sam da je upravo ona gurnula Rouzi
preko ruba. Ali nikad mi nije palo na um da su neki drugi bili mnogo bliže
rubu nego ona.

„I tako si rešio da pokušaš da zastrašiš Rouzi i navedeš je da me
otkači“, rekoh.

„Ne da je zastrašim. Samo da joj kažem da odstupi. Odlučio sam, aha.
S punim pravom.“



„Umesto da se meni obratiš. Kakav to čovek svoje probleme rešava
tako što se ostrvi na devojku?“

Šej odmahnu glavom.
„Ganjao bih ja tebe da sam mislio da će to išta koristiti - misliš da sam

voleo da laparam s nekom upišuljom o porodičnim stvarima, samo zato što
te je skleptala za muda? Ali poznavao sam te. Ti nikada ne bi sam otišao u
London. Još si bio klinac, balava klipančina; nisi imao ni mozga ni hrabrosti
da nešto tako krupno smisliš sam. Znao sam da London mora biti zamisao
tvoje ljubljene Rouzi. Znao sam da bih te mogao ubeđivati da ostaneš dok
ne omutavim, a ti bi svejedno otišao kud god ti ona kaže. I znao sam da bez
nje ne bi nikada odmakao dalje od Grafton strita. Zato sam nju i potražio.“

„I našao.“
„Nije bilo teško. Znao sam koje noći krećete, i da će ona morati da

svrati u broj šesnaest. Ostao sam budan, gledao te kako odlaziš, a onda
izašao na zadnja vrata, pa udario preko zidova.“

Povukao je dim cigarete. Oči su mu kroz pramenje dima izgledale
uškiljeno i pomno, prisećao se.

„Možda bih se sekirao da će mi promaći, ali video si se ti, kroz prozore
na spratu. Čekao si kod ulične svetiljke, s rancem i celokupnom opremom,
spreman za bekstvo od kuće. Baš ljupko.“

Poriv da mu saspem zube u grlo ponovo je počinjao da jača, negde
duboko, u krajnjim zakucima moje glave. Ta noć je bila naša, moja i
Rouzina: naša tajna - svetlucavi mehur koji smo zajedno, mesecima rada,
gradili, da u njemu otplovimo. Šej ga je svojim grubim prstima sveg
uprljao. Osetio sam se kao da me je gledao kako se sa njom ljubim.

„Došla je istim putem kud i ja, kroz dvorišta“, reče on. „Ja sam se
povukao u jedan ugao pa pošao za njom gore u sobu na spratu, mislio sam
da ću je prepasti, ali maltene nije ni poskočila. U svakom slučaju je imala
petlje; to joj priznajem.“

„Aha“, kazah. „Imala je.“
„Nisam je zastrašivao. Samo sam joj rekao. Da ti imaš odgovornost

prema svojoj porodici, znao to ili ne. Da za koju godinu, čim Kevin
dovoljno odraste da preuzme brigu, vas dvoje možete da zapucate kuda god
vam volja: u London, u Australiju, briga me. Ali dotad ti je mesto ovde. Idi
kući, rekao sam joj. Ako ti se ne sviđa da počekaš koju godinu, nađi sebi



drugog tipa; ako ti se ide u Englesku, srećan ti put. Samo ostavi Fransisa na
miru.“

„Ne mogu zamisliti Rouzi koja lepo reaguje na tvoje izdavanje naredbi“,
rekoh.

Šej se nasmeja, oštrim malim frktajem, i zgnječi cigaretu.
„Ma nije valjda! Ti baš voliš jezičave, a? Prvo mi se smejala, rekla mi

da kući idem ja, jer spavanje godi lepoti, pa ako se ne ispavam, dame me
neće voleti. Ali kad je skopčala da sam ozbiljan, prsla je. Nije pojačala ton,
hvala ti bože, ali je svejedno žešće podivljala.“

Nije govorila glasno makar delom zato što je znala da sam ja na svega
koji metar odatle, da čekam, slušam, odmah tu preko zida. Da je zavrištala
da joj priteknem u pomoć, stvorio bih se tamo na vreme. Ali takva je bila
Rouzi: nikad joj ne bi palo na um da zove u pomoć. Smatrala je sebe i te
kako sposobnom da se sama izbori sa ovim drkadžijom.

„Još kao da je gledam kako stoji tamo, čita mi bukvicu: gledaj ti svoja
posla i ne gnjavi mene, nije naš problem ako ti sebi ne umeš da stvoriš
život, tvoj brat u svako doba vredi za deset takvih kao što si ti, ograničeni
gade, bla-bla-bla... Učinio sam ti uslugu, spasao sam te da ne slušaš to dok
si živ.“

„Pobrinuću se da ti pošaljem zahvalnicu“, kazah. „Reci mi nešto: šta je
bilo uzrok, na samom kraju?“

Šej ne upita: Uzrok čemu? Bili smo već prevazišli takve igre. S
dronjcima istog tog starog bespomoćnog gneva upletenim u okrajke glasa,
on reče:

„Pokušavao sam da je urazumim rečima. Do te mere sam bio očajan:
pokušavao sam da joj objasnim kakav je ćale. Kako je kad te tako nešto
dočekuje kod kuće, svakog dana. Šta nam sve radi. Samo sam želeo da me
čuje na minut. Razumeš me? Samo da me čuje, jebô te.“

„A ona nije htela da sluša. Iiisuse moj, sram je bilo.“
„Pokušala je da prođe pored mene. Ja sam stajao na vratima, ona mi je

rekla da joj se mičem s puta, ja sam je zgrabio. Samo da ne bi izašla, ovaj.
A dalje...“ Zavrteo je glavom, pogled mu je leteo po tavanici. „Nikad nisam
tukao neku devojku, nikad to nisam poželeo. Ali prokletnica nije htela da
umukne, nije htela da stane... Stvarno je bila oštrokonđa, prava, vraćala je
više nego ravnom merom; posle sam sav bio izgreban i modar. Umalo da me



gadura razvali kolenom u jaja, i ostalo.“
Oni ritmični udari i cvilež koji su me naveli da se iscerim nebu, misleći

na Rouzi.
„A ja sam samo hteo da miruje i da me sasluša. Ščepao sam je, gurnuo

je uza ziđ. Jednog trena šutirala me je u cevanice i pokušavala oči da mi
iskopa..

Muk. A onda Šej izgovori, obraćajući se senkama što su se nakupljale
po uglovima.

„Nikad mi nije bila namera da se tako završi.“
„Jednostavno se desilo.“
„Aha. Jednostavno se desilo. A kad sam shvatio...“
Još jedno brzo, trzavo odmahivanje glavom, još jedan muk. Potom kaza:
„Dakle tad. Kad mi se razbistrilo u glavi. Nisam mogao tamo da je

ostavim.“
Usledio je suteren. Šej je bio jak, ali i Rouzi je morala biti teška; misli

su mi bolno zapinjale o zvuke dok ju je snosio stepenicama, zvuke mesa i
kostiju po cementu. Baterijska lampa, poluga i betonski blok. Šejovo
izbezumljeno disanje, pacovi što se radoznalo vrzmaju po daljim uglovima,
sa odraženom svetlošću u očima. Oblik njenih prstiju, labavo zgrčenih na
vlažnom prljavom podu.

„Poruka“, rekoh. „Jesi li joj prepipao džepove?“
Njegove ruke što šetaju po njenom mlitavom telu: želeo sam da mu

zubima iščupam grkljan. Možda je to i znao. Usna mu se zgađeno povuče
naviše.

„Jebô te, za šta me ti smatraš? Nisam je dodirivao, samo koliko da je
prenesem. Poruka je bila na podu sobe na spratu, gde ju je sama ostavila -
upravo je to i radila kad sam ušao i napao je. Bio sam je pročitao.
Zaključio sam da druga polovina može tu da ostane, za svakog kome nije
jasno kud je nestala. Ličila je na...“ Nečujan izdisaj, bezmalo smeh. „Ličila
je na prst sudbine. Na božje proviđenje. Na znak.“ „Zašto si prvu polovinu
čuvao?“

Sleganje ramenima.
„A šta bih s njome radio? Stavio sam je u džep, da je se posle otarasim.

A onda, posle, zaključio sam da nikad nećeš saznati. Nikad se ne zna šta će
kad dobro doći.“



„I dobro ti je došla. Mili bože, zaista ti je dobro došla. Je li ti i to ličilo
na znak?“

Oglušio se o ovo moje pitanje.
„Ti si i dalje bio na vrhu ulice. Računao sam da češ tu čučati još sat-

dva, pa odustati. I zato sam otišao kući.“ Onaj dugi trag šuškanja, pokreta
kroz stražnja dvorišta, dok sam ja čekao i počinjao da osećam strah.

Život bih dao da sam ga mogao pitati za neke stvari. Šta je poslednje
izgovorila; da li je znala šta joj se dešava; da li se bojala, da li ju je bolelo,
da li je na kraju pokušala da me dozove. Ali čak i da je bilo makar i
najmanje nade da će mi odgovoriti, ne bih mogao naterati sebe da ga
upitam.

Umesto toga rekoh:
„Sigurno si žestoko ispizdeo što se više nisam pojavio kod kuće. Ipak

sam odmakao dalje od Grafton strita. Ne baš do Londona, ali dovoljno
daleko. Iznenađenje: potcenio si me.“

Šejova usta se zgrčiše.
„Pre će biti da sam te precenio. Mislio sam da ćeš, čim te prođe

zaslepljenost pičkom, skopčati da si potreban svojima.“ Sedeo je istegnut
napred, iznad stola, isturene brade, a glas mu je postajao sve zategnutiji. „A
i bio si nam dužan. Ja i keva i Karmel, sami smo te hranili i odevali, čuvali
te, čitavog života. Uskakali smo između tebe i ćaleta. Ja i Karmel smo se
odrekli školovanja da bi ti mogao da se obrazuješ. Imali smo prokleto
pravo da to tražimo od tebe. Ona, Rouzi Dejli, nije imala prava da nam se
meša u to.“

„Dakle“, rekoh, „to ti je dalo pravo i da je ubiješ.“
Šej se ugrize za usnu i ponovo pođe rukom ka cigaretama. Bezizrazno

izgovori:
„Zovi to kako hoćeš. Ja znam šta se dogodilo.“
„Svaka čast. A ono što se dogodilo Kevinu? Kako bi to nazvao? Da li je

to bilo ubistvo?“
Šejovo lice se zatvori, uz zveket, kao gvozdena kapija.
„Kevinu nikada ništa nisam uradio“, kaza. „Nikada. Ne bih povredio

rođenog brata.“
Glasno se nasmejah.
„Baš lepo. A kako je onda ispao kroz prozor?“



„Pao je. Bio je mrak, on je bio pijan, tamo nije bezbedno.“
„Pazi kad si u pravu, nije bezbedno. A Kevin je to znao. Dakle, šta je

tražio tamo?“
Sleganje ramenima, prazan plavetan pogled, škljocanje upaljača.
„Otkud bih ja to znao? Čuo sam da neki misle da je posredi bila

njegova griža savesti. A mnogi misle da je trebalo da se sastane s tobom.
Ja, međutim, zaključujem da je možda otkrio nešto što mu nije dalo mira, pa
je pokušavao da uhvati neki smisao.“

Bio je previše bistar da pomene poruku koja se našla u Kevinovom
džepu, i dovoljno bistar da ipak navede priču upravo na tu stranu. Moj
poriv da mu razbijem zube jačao je iz trena u tren. Rekoh:

„Tako glasi tvoja priča i ti ne odstupaš od nje.“
Konačnim tonom, kao vrata koja su se zalupila, Šej izgovori:
„Pao je. Eto, to se dogodilo.“
„Dopusti sad da ti ja ispričam svoju priču“, kazah. Uzeh jednu Šejovu

pljugu, nasuh sebi opet malo viskija, pa se zavalih, natrag u senku. „Jednom
davno, davno, živela tri brata, baš kao u bajci. I jedne kasne noći, najmlađi
se probudi i vidi da je nešto drugačije: sam je u spavaćoj sobi. Oba mu
brata nema. Ništa strašno, bar ne u to vreme, ali dovoljno neobično da se
toga seti ujutru, kad se kući vratio samo jedan brat. Drugi je otišao zauvek
- ili makar na dvadeset dve godine.“

Šejovo lice se ne promeni; ni mišić mu ne zaigra. Ja produžih:
„Kad se zabludeli brat konačno vratio kući, bilo je to zato što je tražio

jednu umrlu devojku, i našao ju je. Tad se najmlađi vratio unatrag u sećanju
i shvatio da pamti tu noć kad je nastradala. Bila je to noć kad oba brata
nisu bila tu. Jedan je izašao da joj pruži ljubav, te noći. Drugi je izašao da
je ubije.“

Šej reče:
„Već sam ti rekao: nikad mi nije bila namera da je povredim. A ti misliš

da je Kev bio dovoljno bistar da sve to poveže? Sigurno me zavitlavaš.“
Jetki prasak u njegovom glasu pokazivao je da nisam jedini koji

obuzdava srdžbu, a to je bilo lepo znati.
„Nije mu bilo potrebno da bude genije“, kazah. „A to je nesrećniku i

razorilo mozak, dok je povezivao. Nije želeo da poveruje, zar ne?
Jednostavno nije mogao podneti pomisao da je njegov rođeni brat ubio



devojku. Ja bih rekao da je svoj poslednji dan na ovoj zemlji proveo
dovodeći sebe do ludila pokušajima da nađe neko drugo objašnjenje. Zvao
me je desetak puta, u nadi da ću mu ja naći to objašnjenje, ili da ću makar
čitavo to ludilo preuzeti s njegovih pleća.“

„Znači, u tome je čitava stvar? Osećaš se krivim što se nisi javio na
pozive svog mlađeg brata, pa tražiš načina da optužbu svališ na mene?“

„Ja sam tvoju priču saslušao. Sad ti meni dozvoli da završim svoju. U
nedelju uveče, Kevinu je glava već bila u raspadu. A kao što si već rekao,
pre svega, nije baš ni bio najpametniji. Jedino što je uspeo da smisli,
grešnik, bilo je ono direktno, ono časno: da razgovara s tobom, kao
muškarac s muškarcem, i da vidi šta ti imaš da kažeš. I kad si mu rekao da
ćeš ga čekati u broju šesnaest, nesrećni glupak je mirno ušao tamo. Reci mi
nešto, šta misliš, da nisu njega usvojili? Ili je kriva samo neka mutacija
gena?“

„On je bio zaštićen“, reče Šej. „Eto šta je kod njega bilo posredi.
Čitavog života.“

„Ne, te poslednje nedelje nije bio. U nedelju je bio dozlaboga ranjiv, a
mislio je da je bezbedan kao planina. Ti si mu održao istu tu nadobudnu
pridiku - kako ono beše? - o odgovornosti prema porodici i o tvojoj gajbi,
baš kao što si i meni. Ali Kevinu to ništa nije značilo. On je samo znao
činjenice, gole i čiste: ti si ubio Rouzi Dejli. A za njega je to bilo previše.
Šta ti je to rekao kad ti je toliko gurnuo prst u oko? Da nije planirao meni
da kaže, čim uspe da me dobije? Ili se nisi čak ni potrudio da saznaš, nego
si samo prešao na delo i ubio i njega?“

Šej se pomeri na stolici, divljačnim pokretom zarobljene zveri,
odsečnim i brzim.

„Nemaš ti pojma, je li tako? Ni ti ni on nikad niste imali.“
„Onda samo napred, uputi me. Prosveti me. Za početak, klcako si ga

naveo da proturi glavu kroz prozor? Simpatičan mali trik; voleo bih da
čujem kako si to izveo.“

„Ko kaže da sam to izveo?“
„Pričaj mi, Šeju. Umirem od radoznalosti. A kad si čuo da mu se

lobanja rascopala, jesi li ostao još malo gore, ili si zapucao pravo u stražnje
dvorište da mu tutneš onu poruku u džep? Je li još mrdao kad si tamo
sišao? Je li ječao? Da li te je prepoznao? Preklinjao za pomoć? Jesi li



stajao u tom vrtu i gledao ga kako umire?“
Šej je sedeo poguren nad stolom, ukrućenih ramena i oborene glave, kao

čovek koji se bori sa snažnim vetrom. Tiho izusti:
„Kad si ti otišao, dvadeset dve godine bile su mi potrebne da opet

ugrabim priliku. Dvadeset dve proklete godine. Možeš li zamisliti na šta su
ličile? Vas četvoro, svi odreda, imate svoj život, ženite se i udajete, rađate
decu, srećni ste kao svinje u brlogu. A ja ovde, ovde, prokleto ovde...“
Vilice su mu se stiskale, a prst se zarivao u sto, bez zastanka. „I ja sam
mogao sve to imati. I ja sam mogao..."

Donekle je povratio vlast nad sobom, povratio dah uz hripanje, pa
snažno povukao dim cigarete. Ruke su mu se tresle.

„Sad mi se opet ukazala prilika. Nije prekasno. Još sam mlad; mogu da
razradim tu prodaju bicikala, da kupim sebi gajbu, da zasnujem vlastitu
porodicu - još me vole žene. Niko mi neće pogaziti tu priliku. Niko. Ovoga
puta neće. Neće opet.“

„ A Kevin je bio na pragu da to učini“, rekoh.
Još jedan izdisaj, nalik na životinjsko šištanje.
„Svaki prokleti put kad se primaknem izlasku odatle, tako blizu da već

osećam ukus slobode, pojavi se neki moj brat da me povuče natrag.
Pokušao sam da mu to kažem. Nije me razumeo. Prokleta tupa budala,
razmaženo derište koje je naviklo da mu sve pada s neba, on pojma nije
imao...“ Presekao je rečenicu na tom mestu, zavrteo glavom i mučki
zdrobio cigaretu.

„Dakle, jednostavno se dogodilo“, kazah. „Opet. Baš si malerozan, je
li?“

„Dešavaju se sranja.“
„Može biti. I možda bih čak i naseo na to da nije jednoga: da nije one

poruke. To ti nije tek tako iznebuha sinulo kad je Kevin ispao kroz prozor:
gle-gle, znam šta bi mi sad baš dobro došlo, ona ceduljica koju sam čuvao
dvadeset dve godine. Nisi odštrapacirao kući da je doneseš, nisi se izložio
opasnosti da te neko vidi kako izlaziš iz broja šesnaest i vraćaš se u njega.
Već je bila kod tebe. Sve si bio isplanirao.“

Šejove oči se pokrenuše i susretoše moj pogled, a buktale su plavetnom
vatrom, potpaljene neugasivom mržnjom koja me maltene odbaci udarcem,
onako na stolici.



„Imaš ti neke hrabrosti, đubrošu, znaš li to? Neke proklete drske
hrabrosti zbog koje se postavljaš iznad mene. Čak i iznad mene.“

Polako, po uglovima, senke su se zgrušavale u lepljive tamne grudve.
Šej reče:

„A ti si mislio da ću zaboraviti, samo zato što bi tebi tako odgovaralo?“
„Ne znam o čemu pričaš“, rekoh.
„Znaš, znaš. To što me nazivaš ubicom...“
„Da ti malo pomognem savetom. Ako ne voliš da te nazivaju ubicom,

ne ubijaj ljude.“
„...a sve vreme znaš ti, i znam i ja: nisi ništa drugačiji od mene.

Glavonja došao ovamo sa značkom i policijskim pričama i prijateljima
murijašima... Možeš ti zavaravati koga god hoćeš, možeš i sebe, samo
napred, ali nemoj mene zavaravati. Isti si kao i ja. Preslikan.“

„Ne, nisam. Evo u čemu je razlika: ja nikada nikog nisam ubio. To ti je
previše složeno da shvatiš?“

„Zato što si ti tako fin momak, a, takav svetac? Kakav tovar govana,
muka mi je od tebe... Nije to moral, nije to svetost. Jedini razlog što nikada
nikog nisi ubio jeste to što ti je kita veća od pameti. Da te ne zaluđuje
pička, sad bi bio ubica.“

Muk, samo senke što ključaju i nadimaju se po uglovima, i televizor
koji maloumno tandrče u prizemlju. Na Šejovim usnama počivao je
majušan, jeziv osmeh. Prvi put u životu i ja da ne budem sposoban da
smislim ama baš ništa što bih rekao.

Ja sam imao osamnaest godina, on devetnaest. Bio je petak uveče i ja
sam ćerdao svoju socijalnu pomoć u Kosu, iako nisam tamo želeo da
budem. Želeo sam da negde igram sa Rouzi, ali to je bilo kad je Met Dejli
već udario ćerki zabranu da prilazi makar i blizu sinu Džimija Makija. I
tako sam voleo Rouzi potajno, i svake nedelje mi je bilo sve teže da to
krijem, i da udaram glavom o zidove kao zatočena životinja koja traži
načina da promeni nešto, bilo šta. U one noći kad više nisam mogao da
izdržim, napijao sam se koliko mi novčanik dozvoli, a onda zapodevao
kavgu s momcima starijim od mene.

Sve je teklo po planu, i upravo sam bio došao do šanka da uzmem šestu
ili sedmu, i privlačio sam šank-stolicu da se naslonim dok čekam da mi
natoče - šanker je bio na drugom kraju, sav unet u neku raspravu o trkama -



kad mi je u vidno polje uletela nečija ruka i izmakla stolicu van mog
dohvata.

Odlazi, rekao je Šej prebacivši nogu preko stolice. Odlazi kući.
Odjebi. Sinoć sam išao kući.
Pa? Idi opet. Ja sam prošlog vikenda dvaput.
Sad je na tebe red.
Samo što nije stigao kući. Polazi.
Nateraj me.
A to bi izazvalo samo da nas obojicu izbace. Šej me još načas

odmeravao, proveravajući da li to ozbiljno mislim; zatim me je ošinuo
pogledom punim gnušanja, skliznuo sa stolice i nakrenuo još gutljaj iz
krigle. U po glasa, divljačno, tobož nikome određenom, izustio je: Da
imamo iole muda, bilo ti, bilo ja, ne bismo trpeli to sranje...

Ja sam kazao: Otarasili bismo ga se.
Šej je zakočio u pola pokreta, usred dizanja kragne, i zapiljio se u mene.

Da ga izbacimo, šta?
Ne. Keva bi ga samo opet vratila. Svetinja braka i ostala govna.
Pa šta onda?
Tako kako sam rekao. Da ga se otarasimo.
Časak potom: Ti to ozbiljno?
Jedva sam i sam toga bio svestan dok mu nisam video izraz na licu.

Aha. Ozbiljno.
Oko nas je čitav pab brujao, do tavanice pun buke, toplih mirisa i

muškog smeha. Majušni krug između nas dvojice još je bio kao led. Ja sam
bio potpuno trezan.

Ti si o tome već razmišljao.
Samo mi reci da ti nisi.
Šej je povukao stolicu ka sebi i opet seo, ne odvajajuči oči od mene.
Kako?
Nisam ni trepnuo: jedan trzaj uzmicanja, i on bi sve odbacio kao dečju

glupost, izašao, i odneo sa sobom svu priliku koja nam se pružila. Kući
dolazi trešten - koliko puta nedeljno? Stepenice se raspadaju, tepih je
iscepan... Kad-tad moraće da se saplete i skotrlja niz sva četiri niza, i da
razbije glavu. Srce mi je bilo u podgrlcu već samo zato što sam čuo
sopstveni glas kako to izgovara.



Šej je dobro potegao iz krigle, pomno promislio, pa obrisao usta
nadlanicom. Pad možda ne bi bio dovoljan. Da završi posao.

Možda bi, možda ne bi. Ali bio bi dovoljan da objasni zašto mu je
glava razlupana.

Šej me je posmatrao s mešavinom sumnje i, prvi put u životu,
poštovanja. A što ti to meni prićaš?

Toje posao za dva čoveka.
Hoćeš reći, nisi mogao sam to da izguraš.
Možda bi se opirao, možda bi morao da se prenese, neko bi se mogao

probuditi, možda bi nam trebao alibi... Kad to radi jedan, više je nego
verovatno da će usput nešto krenuti naopako. A kad rade dvojica...

Potkačio je stopalom nogu susedne stolice i povukao je ka nama. Sedi.
Kuća može i da pričeka deset minuta.

Stigla mi je krigla, pa smo seli tako, nalakćeni na šank, pijući i ne
gledajući jedan u drugoga. Posle nekog vremena, Šej je rekao: Godinama
pokušavam da smislim kako da se iščupam.

Znam. I ja.
Ponekad, rekao je. Ponekad mi se čini da ću možda, ako ne nađem

izlaz, odlepiti.
To je bilo nešto najbliže prisnoj bratskoj ispovesti u našem životu.

Zapanjio sam se koliko je osećaj bio lep. Rekao sam: Ja već odlepljujem.
Nema tu više možda. Prosto osećam.

Klimnuo je glavom, neiznenađen. Aha. I Karmel.
A ponekad ni Džeki ne izgleda kako treba. Otkako je popila one batine.

Sva je pogubljena.
Kevin se dobro drži.
Zasad. Koliko mi vidimo.
Šej je rekao: Biće to nešto najbolje što i za njih možemo da učinimo.

Ne samo najbolje. Već jedino.
Konačno su nam se oči susrele. U pabu je bilo bučnije; nečiji glas je

izleteo izgovarajući udarni deo priče i čitav ugao je prasnuo u bahat, prljav
smeh. Ni on ni ja nismo ni trepnuli. Šej je rekao: Jesam o ovome već
razmišljao. Nekoliko puta.

Ja o tome razmišljam godinama. Lako je razmišljati. Ali uraditi...
Aha. Skroz nešto deseto. Bilo bi... Šej je zavrteo glavom. Beonjače su



mu sevale, nozdrve igrale svaki put kad udahne.
Upitao sam: A hoćemo li biti sposobni?
Ne znam. Ne znam.
Još jedno dugo zatišje, dok smo obojica u glavi premotavali svako

svoje najdraže trenutke očinsko-sinovlje ljubavi. Aha, izgovorili smo
istovremeno. Bićemo.

Šej je pružio ruku ka meni. Lice mu je bilo belo, išarano rumenim
pečatima. Dogovoreno, izgovorio je, ubrzano dišući. Dogovoreno. Ja sam
za. Ti?

I ja sam za, odgovorio sam i pljesnuo šakom i stegao njegov dlan.
Idemo zajedno.

Stisli smo ruke, snažno kao da pokušavamo jedan drugog da povredimo.
Osećao sam kako taj trenutak narasta, širi se, talasa se ka svakom uglu.
Bilo je to ošamućujuće, mučno slatko osećanje, kao da si se napucao neke
droge za koju znaš da će te pretvoriti u doživotnog bogalja, ali toliko ti je
lepo kad se uradiš da samo razmišljaš kako ćeš je još dublje skrkati sebi u
vene.

To proleće je u našem životu bilo jedino razdoblje kad smo se Šej i ja
dobrovoljno približili jedan drugome. Na svakih nekoliko večeri nalazili
smo sebi lep povučen ugao u Kosu i razgovarali: pretresali smo plan kako
bismo ga sagledali iz svakog ugla, brusili mu grube ivice, odbacivali sve
što ne bi funkcionisalo i kretali iznova. I dalje smo se mrzeli kao dušmani,
ali to je izgubilo važnost.

Šej je iz večeri u veče obrlaćivao Nulu Mangan iz Koper lejna: Nuala je
bila gabor i retard, ali njena keva je imala najlepši ustakljeni pogled u kraju,
i posle nekoliko nedelja Nuala je pozvala Šeja kod sebe na čaj, a on je iz
ormarića u kupatilu maznuo lepu punu šaku valijuma. Ja sam proveo sate u
biblioteci Ajlak centra, čitajući medicinske knjige i nastojeći da zaključim
koliko valijuma treba sipati ženi od devedeset kila ili sedmogodišnjem
detetu da bi pouzdano prespavali određenu količinu okršaja, jedne noći, a
ipak se probudili onda kad ti zatrebaju. Šej je potegao čak u Balifermot,
gde ga niko ne poznaje i gde ga policajci neće zapitkivati, da kupi varikinu.
Ja sam dobio iznenadan napad uslužnosti i počeo svake večeri da pomažem
kevi kad sprema poslastice - ćale je dobacivao ružne opaske o tome kako
se pretvaram u pederka, ali svakog dana bili smo sve bliže cilju i te opaske



je sve lakše bilo prečuti. Šej je na poslu zdipio pajser i sakrio ga ispod one
daske, zajedno s pljugama. Dobro je to išlo nama dvojici. Imali smo dara.
Bili smo dobar tim.

Nazovite me izopačenim, ali oduševljavao me je taj mesec našeg
planiranja. Imao sam ponešto frke sa spavanjem, povremeno, ali najveći deo
mog bića ludo se provodio. Kao da sam arhitekta, ili reditelj filma: neko ko
posmatra dugoročno, neko ko ima plan. Prvi put u životu ja sam radio na
nečem ogromnom i složenom što će se, ako uspem ispravno da isteram do
kraja, potpuno, potpuno isplatiti.

A onda je neočekivano neko ponudio ćaletu dvonedeljan posao, što je
značilo da će poslednje večeri doći u dva noću, s takvim procentom
alkohola u krvi da će svakom policajcu odmah zatrti sumnje u korenu, tako
da nismo imali nikakvih opravdanja da još čekamo. Bili smo na pragu
konačnog odbrojavanja: još dve nedelje.

Alibi smo tako uvežbali da smo ga i u snu mogli izdeklamovati.
Porodična večera, krunisana ukusnim patišpanjem sa šerijem, zahvaljujući
mojoj novoj domaćinskoj žici - u šeriju se valijum rastvarao bolje nego u
vodi, a i bolje mu se prikrivao ukus, a pojedinačno poslužen kolač značio je
i pojedinačno odmerene doze. Zatim u diskać u Grouvu, tamo na severnoj
strani, u potrazi za svežim ribnjakom ljupkih dama u kom ćemo pecati; u
ponoć nas izbacuju, što upadljivije, zato što smo bili bučni i nepodnošljivi, i
što smo promuvali sopstveno pivo; kući idemo peške, zastajemo usput da
dopijemo svoje prošvercovane konzerve uz obalu kanala. Kod kuće smo
oko tri, kad bi trebalo da je valijumu počelo da slabi dejstvo, i dočekuje
nas potresni prizor našeg voljenog oca koji leži udno stepenica u lokvi
sopstvene krvi. Onda sledi uveliko prekasno raznošenje vesti, pomamno
lupanje na vrata sestara Harison, izbezumljeno pozivanje hitne pomoći
telefonom. Otprilike sve to, osim zastanka radi okrepljenja, ostvariće se.

Verovatno bi nas uhvatili. Prirodno nadareni ili ne, ipak smo bili
amateri: previše smo koječega prevideli, i previše je koječega moglo poči
naopako. Pa čak i u to vreme upola sam toga bio svestan. Ali nije me bilo
briga. Ukazivala nam se prilika.

Bili smo spremni. Ja sam u mislima već proživljavao svaki dan svoga
života kao neko ko je ubio rođenog oca. A onda smo Rouzi Dejli i ja jedne
večeri otišli u Galigan i ona je rekla Engleska.



Nisam rekao Šeju zašto tako naglo odustajem. Isprva je mislio da
zbijam neku bolesnu šalu. Postepeno, kako je shvatao da sam ozbiljan,
raspomamio se. Pokušao je da me zastraši, pokušao da mi preti, čak je
pokušao i da me preklinje. Pošto ništa nije upalilo, zgrabio me je za šiju,
izvukao me iz Kosa i premlatio me - nedelju dana nisam mogao da hodam
uspravno. Takoreći se nisam ni branio; duboko u sebi, zaključivao sam da
ima pravo. Kad se najzad izmorio i skljokao se pored mene u toj uličici,
jedva sam ga video od krvi, ali mislim da je možda i plakao.

Rekoh: „Ovde nismo da bisino o tome pričali.“
Šej me takoreći i ne ču. Kaza: „Isprva sam mislio da si se samo

poplašio: da ti je popustila petlja sad kad se sve bliži. Mesecima sam to
mislio, sve dok nisam popričao sa Imeldom Tirni. A tad sam shvatio.
Nikakve to veze nije imalo s petljom. Tebe je uvek bilo briga samo za ono
što ti želiš. A čim si našao lakši način da to ostvariš, ostalo kod tebe nije
zavređivalo ni pet para. Tvoja porodica, ja, sve što nam duguješ, sve što
smo se zarekli: ni pet para.“

„Samo da proverim da li sam ispravno razumeo“, odgovorih. „Ti meni
sad kenjaš zato što nikog nisam ubio?“

Usna mu se opet zadizala od strašnog gađenja: taj izraz njegovog lica
hiljadama sam puta viđao, kad smo bili klinci, a ja pokušavam da držim
korak s njim.

„Ne pravi se pametan. Kenjam ti jer misliš da si zbog toga bolji od
mene. Slušaj šta ti govorim: možda tvoji drugari murijaši svi odreda veruju
da si i ti pozitivac, možda i ti sam sebi možeš isto to da kažeš, ali ja znam
bolje: znam šta si.“

„Brale, zaričem ti se, nemaš ti ni najblaže predstave o tome šta sam ja“,
uzvratih.

„Nemam? Za ovoliko znam: upravo zato si i stupio u policiju. Zbog
onog što umalo nismo uradili, tog proleća. Zbog osećanja koje ti je to
izazivalo.“

„Spopala me iznenadna potreba da se iskupim za zlu prošlost? Divno ti
stoji ta srceparajuća žica, ali varaš se. Izvini što sam te razočarao.“

Šej se glasno nasmeja, tako sirovo i naglo da mu blesnuše zubi, i na
trenutak je opet ličio na onog nehajnog, neprijatnog balavca.

„Da se iskupiš, malo sutra. Ne liči to na našeg Fransisa, ni za milion



godina. Ne: čim imaš legitimaciju iza koje možeš da se skriješ, možeš se i
provući sa čime god želiš. Reci mi, detektive. Umirem od želje da znam. S
čime si se sve provukao u tom poslu?“

„Ovo moraš da primiš k znanju kroz tu tvoju tvrdu lobanju“, rekoh.
„Sva ta tvoja ako’ i ’ali’ i ’takoreći’ ne znače ama baš ništa. Ja ništa nisam
uradio. Mogu ući u svaku policijsku stanicu u ovoj zemlji, ispovediti do u
slovce šta smo planirali tog proleća, i nevolju bih sebi natovario jedino time
što zamajavam policiju bez razloga. Nije ti to crkva; ne ide se u pakao
samo zato što si gajio ružne misli.“

„Zar? Samo kaži da te to nije promenilo, taj mesec koji smo proveli u
planiranju. Kaži da se posle njega nisi osećao drugačijim. Hajde.“

Ćale je uvek govorio, nekoliko sekundi pred prvi udarac, da Šej nikad
ne zna kad da stane. Glasom koji je trebalo da ga navede da odstupi,
izgovorih:

„Pa tako ti slatkog mladenca Isusa na nebesima, ne pokušavaš valjda
mene da optužiš za to što si uradio Rouzi?“

Opet onaj grč usne, na pola puta između tika i keženja.
„Samo ti kažem. Nemam namere da sedim u rođenoj kući i posmatram

te kako mi upućuješ taj nadobudni pogled, a ovamo se ni za dlaku od mene
ne razlikuješ.“

„Aha, brale, razlikujem se. Možda smo svojevremeno i vodili neke
zanimljive razgovore, ti i ja, ali kad to svedemo na konkretne činjenice,
činjenica glasi da ja nikada prstom nisam takao ćaleta, i činjenica glasi da
si ti ubio dvoje ljudi. Nek sam i blesav, ali ja tu vidim neku razliku.“

Vilice mu se ponovo snažno stisnuše.
„Ja Kevinu ništa nisam uradio. Ništa.“
Drugim rečima, isteklo je vreme ispovesti. Poćutavši koji časak, rekoh:
„Možda se ja tu gubim, ali stičem utisak da od mene očekuješ samo da

klimnem glavom, nasmešim se i odem. Učini mi jednu veliku uslugu: reci
da se varam.“

Ono treperenje mržnje vratilo se u Šejove oči, čisto i bezumno kao
letnje munje u daljini.

„Osvrni se oko sebe, detektive. Zar nisi primetio? Tačno si tamo odakle
si i počeo. Opet si potreban svojoj porodici, i dalje si nam dužan, a ovog
puta ćeš i platiti svoj deo duga. Jedino s tom razlikom što ovog puta imaš



sreće. Ako ti se ne sviđa da boraviš ovde i obavljaš svoje obaveze, sad
nam je potrebno samo da odeš.“

Odgovorih:
„Ti i na trenutak pomišljaš da ću te pustiti nekažnjenog posle ovoga? Pa

ti si luđi nego što sam mislio!“
Pokretne senke pretvoriše mu lice u masku divlje zveri.
„Je li? Da vidimo kako ćeš to dokazati, svinjo. Kevin nije ovde da kaže

kako sam te noći izašao. Tvoja Holi je boljeg kova nego ti, ona neće
ocinkariti svoj rod; sve i da joj uvrneš ruku, ti možeš prihvatiti kao
jevanđelje sve što to dete kaže, ali drugi možda neće biti tako raspoloženi.
Odjebi i vraćaj se svojim kerovima, i teraj drugare da ti ga duvaju dok ti
malo ne odlakne. Nemaš ti ništa.“

„Ne znam odakle ti ta pomisao da nameravam išta da dokazujem“,
rekoh. A onda zakucah sto Šeju u trbuh. On zastenja i prevrte se unatrag,
sto preko njega, čaše, pepeljara i boca s viskijem zatandrkaše na sve strane.
Šutnuh stolicu u stranu i bacih se na njega. I to je bio trenutak kad sam
shvatio da sam u taj stan došao da bih ga ubio.

Sekund potom, kad je ščepao bocu i naciljao me u glavu, shvatih da i on
mene pokušava da ubije. Izmakoh se u stranu i osetih kako mi puca
slepoočnica, ali kroz vatromet zvezda uspeh da ga ščepam za kosu, pa
stadoh da mu udaram glavu o pod sve dok se nije poslužio stolom da me
odgurne sa sebe. Pao sam svom težinom, tresnuvši na leđa; on skoči na
mene i zakotrljasmo se, udarajući u bolne tačke svime što smo imali. Bio je
snažan jednako koliko i ja, i istovetno besan, a ni on ni ja nismo se smeli
pustiti. Bili smo zagrljeni čvrsto kao ljubavnici, stisnuti obraz uz obraz. Ta
bliskost, ti naši u prizemlju, tih devetnaest godina vežbe, sve nas je to
ućutkalo da smo bili gotovo nemi: jedino se čulo naše snažno, suspregnuto
disanje i tupi udarci kad zamah pogodi metu. Osećao sam miris „palmoliv“
sapuna, pravo iz našeg detinjstva, i vreli miris životinjske jarosti.

Raspalio me je kolenom u jaja i zagrabio dalje od mene, pokušavajući
da se osovi na noge, ali ne uspe u tome, a i ja sam bio brži. Udario sam mu
kragnu, prevrnuo ga na leđa i zviznuo ga odozdo u vilicu. Kad mu se
razbistrio vid, ja sam već klečao jednim kolenom na njegovim grudima, s
pištoljem u ruci, upirući mu cev u čelo, tačno između očiju.

Šej je ležao nepomičan kao kamen. Izgovorih: „Osumnjičeni je



obavešten da je uhapšen pod sumnjom da je počinio ubistvo i u skladu s
time je upozoren. On je odgovorio rekavši mi da, citiram, odjebem, citat
završen. Objasnio sam mu da će postupak teći glatkije ako bude pokazao
volju za saradnju, i zatražio da pruži obe ruke radi stavljanja lisica.
Osumnjičeni se na to razbesneo i napao me, udario me u nos, videti
priloženu fotografiju. Ja sam pokušao da se povučem iz te situacije, ali
osumnjičeni je preprečio izlaz. Izvadio sam oružje i upozorio ga da se
odmakne. Osumnjičeni je odbio.“

„Rođenog brata“, izusti Šej, tiho. Bio se ujeo za jezik; kad je
progovorio, na usnama mu je zaklobučala krv. „Pogani mali skote.“

„Gle ko mi kaže, jebô te“ Udar gneva takoreći me je odigao s poda.
Tek kad sam video kako mu u očima sevnu strah, shvatih da umalo nisam
povukao obarač. „Osumnjičeni me i dalje zlostavlja i bez prestanka
ponavlja, citiram, ubiću te, citat završen, i govori, citiram, ne idem u
prokleti zatvor, radije ću umreti, citat završen. Pokušao sam da ga smirim
ubeđujući ga da se situacija može razrešiti mirnim putem, i ponovo od njega
zatražio da pođe sa mnom u stanicu kako bismo to raspravili u
nadgledanom okruženju. On je bio u stanju velike uzbuđenosti i činilo se da
ne razume šta mu govorim. U tom trenutku sam počeo da se brinem da je
osumnjičeni pod dejstvom ili neke droge, verovatno kokaina, ili neke
duševne bolesti, pošto se ponašao iracionalno i delovao je krajnje
promenljivo...“

Stiskao je vilice.
„ A povrh svega ćeš me još predstaviti i kao ludaka. Sigurno me kao

takvog i pamtiš.“
„Uradiću sve što će završiti posao. Bezbroj puta sam pokušao da

ubedim osumnjičenog da sedne, kako bih povratio vlast nad situacijom, ali
bez pozitivnog ishoda. Osumnjičeni se sve više uzbuđivao. U jednom
trenutku je šetkao tamo-amo, mrmljao nešto sebi u bradu i udarao pesnicom
po zidu i po sopstvenoj glavi. Najzad je osumnjičeni zgrabio... Da ti
dodelimo nešto ozbiljnije od boce: ne želiš da ispadneš pičkica. Šta imamo
ovde?“ Dobro sam pogledao po sobi: kutija sa alatom, dabome, uredno
gurnuta pod komodu. „Kladim se da tamo imaš francuski ključ, jesam li u
pravu? Osumnjičeni je iz otvorene kutije sa alatom dohvatio dugačak ključ,
vidi priloženu sliku, i ponovio pretnju da će me ubiti. Ja sam mu naložio da



baci oružje i pokušao da se izmaknem izvan dometa udarca. On je produžio
da napreduje ka meni i naciljao da me udari u glavu. Izbegao sam udarac,
ispalio metak upozorenja osumnjičenom preko ramena - ne brini se, dobro
ću paziti da ne pogodim tvoj lepi nameštaj - i upozorio ga da, ako me opet
bude napao, neću imati drugog izbora do da ga ubijem...“

„Nećeš to uraditi. Hoćeš da kažeš svojoj Holi kako si ubio njenog čika
Šeja?“

„Holi neću reći ni jednu jedinu reč. Biće joj potrebno da zna jedino to
da više nikad neće prići ovoj šugavoj, smrdljivoj porodici. A kad bude
odrasla i kad više gotovo ne bude ni pamtila ko si ti bio, objasniću joj da si
bio skot i ubica, i da si dobio tačno ono što si zaslužio.“ Na njega je kapala
krv iz moje slepoočnice, krupne kapi su mu natapale džemper i prskale mu
po licu. Ni on ni ja nismo obraćali pažnju na to. „Osumnjičeni je ponovo
pokušao da me udari ključem, ovoga puta uspešno, vidi medicinski izveštaj
i priloženu fotografiju povrede u predelu glave, zato što će ovo, veruj mi u
to, srdašce, biti lutka od povrede u predelu glave. Udarac me je nagnao da
refleksno povučem obarač. Da nisam bio delimično ošamućen od udarca,
verujem da bih bio u stanju da ispalim metak koji neće biti smrtonosan.
Međutim, takođe verujem da mi je u tim okolnostima pucanj iz oružja bio
jedini izlaz, te da bi mi se život našao u najozbiljnijoj opasnosti da sam se
još koji sekund uzdržao od upotrebe oružja. Potpis, detektiv narednik
Fransis Maki. A s obzirom na to da nemamo nikog ko bi osporio moju
ljupku, urednu zvaničnu veziju, šta misliš, u šta će poverovati?“ Šejove oči
bile su za hiljadu kilometara prebacile svaki osećaj za oprez. „Muka mi je
od tebe“, izusti. „Svinjo prevrtljiva.“ I pljunu mi krv u lice.

Pred očima mi prasnu svetlost, bodući kao sunce koje se lomi kroz
rasuto staklo, zaslepi me, osetih kako nemam težinu. Bio sam ubeđen da
sam povukao obarač. Tišina je bila ogromna, širila se i širila sve dok nije
pokrila čitav svet, i više nijedan zvuk nije ostao sem ritmičnog šuma mog
ubrzanog disanja. U pogledu te neizmerne, opijene slobode kao da letim, tih
divljih, čistih visova od kojih samo što mi se ne raspukoše grudi, ništa se u
mom životu nije moglo porediti s tim trenutkom.

A onda svetlost poče da gasne, ledena tišina uzdrhta i rastvori se,
ispunjavajući se grajom oblika i zvukova. Šejovo lice se rađalo preda
mnom kao brza fotografija na beloj osnovi: izubijano, izbečeno,



okrvavljeno, ali i dalje tu.
Ispustio je jeziv zvuk, možda i smeh.
„Rekao sam ti“, kaza. „Rekao sam ti.“ Kad je ponovo zagrabio rukom

tražeći bocu, obrnuh pištolj i raspalih ga drškom posred glave.
Oglasio se odvratnim zvukom nalik povraćanju, i omlitavio. Stavio sam

mu lisice odnapred, uredno i čvrsto, proverio da li diše, pa ga pridigao i
naslonio uz ivicu kauča da se ne zaguši krvlju. Onda sam odložio pištolj i
našao mobilni. Bilo je nezgodno obaviti poziv: rukama sam razmazao krv
po čitavoj tastaturi, a iz slepoočnice mi je kapalo po ekranu, pa sam
neprekidno morao da brišem telefon o košulju. Jednim uvom sam
osluškivao neću li začuti stopala što gruvaju uz stepenice, ali čulo se samo
slabo, dementno trućanje televizora; on je i prikrio sve udare i jektaje koji
su se slučajno probili kroz pod. Nakon nekoliko pokušaja, uspeh da
pozovem Stivena.

Javio se sa izvesnom razumljivom opreznošću:
„Detektive Maki?“
„Iznenađenje, Stivene. Imam našeg momka. Obuzdanog, vezanog

lisicama, i nimalo radosnog zbog toga.“
Muk. Hitrim koracima sam kružio po sobi, jednim okom motreći na

Šeja, drugim tražeći po uglovima nepostojeće Šejove pomoćnike; nisam
mogao mirovati. „S obzirom na okolnosti, bilo bi veoma, veoma dobro da
zvanično privođenje ne obavim ja. Mislim da si zaslužio prvo hapšenje, ako
ga želiš.“

To mu je razbudilo pažnju.
„Želim.“
„Ali čisto da znaš, mali, ovo ti nije poklončić iz snova koji ti je Deda

Mraz ostavio u božićnoj čarapi. Razbijač Kenedi će poludeti u meri koju ja
tek izdaleka mogu da naslutim. Glavni svedoci smo ti ja, devetogodišnje
dete i izuzetno besna propala ženska koja će poricati da išta zna, čisto iz
principa. Šanse da izvučeš priznanje otprilike su ti ravne nuli. Mudro bi bilo
da mi ljubazno zahvališ, uputiš me da pozovem centar Jedinice za ubistva, i
da se vratiš tome što već radiš nedeljom uveče. Ali ako igranje na sigurnu
kartu nije tvoj stil, onda možeš pravo ovamo, da obaviš svoje prvo hapšenje
pod optužbom za ubistvo, i da se upneš iz petnih žila da od toga izgradiš
slučaj. Jer to jeste pravi vinovnik.“



Stiven čak i ne pričeka. Odmah reče:
„Gde ste?“
„Fejtful plejs broj osam. Pozvoni na najviše dugme interfona i otvoriću

ti ja. Ovo mora da se obavi veoma, veoma diskretno: bez podrške, bez
buke; ako dolaziš svojim kolima, parkiraj se na dovoljnoj udaljenosti da ih
niko ne vidi. I požuri.“

„Stižem za petnaestak minuta. Hvala, detektive. Hvala vam.“ Bio je
odmah tu iza ugla, na poslu. Ni slučajno ga nije mogao Razbi ovlastiti za
prekovremeni rad na tome: Stiven je našem slučaju poklanjao usamljeni
poslednji pokušaj. „Bićemo ovde“, rekoh. „I još nešto, detektive Morane.
Svaka ti čast.“ Prekinuo sam vezu pre nego što je stigao da razveže jezik i
nađe neki odgovor.

Šejove oči bile su otvorene. S mukom izusti:
„Tvoje novo pseto, a?“
„Ovo je bila jedna od policijskih zvezda u usponu. Za tebe samo

najbolje.“
On pokuša da sedne, lecnu se, pa se opet skljoka uz kauč.
„Trebalo je da znam da si našao nekog da ti viri iz dupeta. Sad više

nema Kevina da to radi.“
„Hoće li ti biti lakše na duši ako se dohvatimo jedan na jednoga? Jer

ako je tako, ja ću se razludeti, ali na tvom mestu bih smatrao da smo bar za
nekoliko koraka premašili tačku na kojoj bi to išta promenilo.“

Šej obrisa usta vezanim rukama i razgleda pruge krvi po njima s
nekakvom čudnom, odsutnom radoznalošću, kao da su ruke nečije tuđe. „I
zaista ćeš ovo uraditi“, reče.

Dole se otvoriše vrata, grunuše jedan preko drugog glasovi, keva zaurla:
„Šejmuse! Fransise! Večera samo što nije. Silazite da perete ruke!“
Promolih se na stepenište, orlovskim okom motreći na Šeja i držeći se

na bezbednom rastojanju od ograde i kevine linije vidika.
„Silazimo odmah, kevo. Samo da popričamo.“
„Možete i ovde da popričate! Ili biste da svi sedimo oko stola i čekamo

vas dok vama ne bude zgodno?“
Za trun utišah glas i unesoh u njega bolnu notu.
„Samo nam... Obojici nam je nužno da porazgovaramo. O koječemu,

znaš već. Možemo li još koji minut, mama? Je li u redu tako?“



Ćutnja. A onda, preko volje:
„Hajdete onda. Odložiću za još deset minuta. Ako vas dotad nema...“
„Hvala, mama. Najozbiljnije. Carica si.“
„Kako da ne, kad nekom nešto trebam, onda sam carica, a ostalo

vreme...“ Glas joj utihnu vraćajući se u stan, i dalje gunđav.
Zatvorih vrata, za svaki slučaj namakoh rezu, izvadih telefon i snimih i

njemu i sebi lice iz različitih umetničkih uglova. Šej upita: „Ponosiš se
svojim delom?“

„To je predmet lepote. I moram ti odati počast, i tvoje delo nije nimalo
rđavo. Ovo, međutim, ne slikam sebi za spomenar. Slikam čisto za slučaj da
odlučiš da kukaš na policijsku brutalnost i pokušaš da uvališ u govna
policajca koji te je uhapsio, u nekom trenutku. Ptičica!“ On mi uputi pogled
koji bi zgulio kožu nosorogu s rastojanja od deset koraka.

Čim sam zabeležio kako stoje stvari, pođoh ka kuhinji - maloj, goloj,
besprekornoj i depresivnoj - i pokvasih krpu da obrišem njome i njega i
sebe. Šej trznu glavom, uzmičući od nje.

„Skloni se. Nek vide tvoji ortaci šta si uradio, ako se već toliko
ponosiš.“

„Iskreno, dragi moj“, uzvratih, „baš me zabole za moje ortake. Viđali su
i mnogo gora moja dela. Ali kroz koji minut provešće te ovim stepenicama i
kroz čitav Plejs, pa mi je sinulo da ne mora baš sav komšiluk da zna šta se
ovde događa. Samo pokušavam da svedem pozorište na minimum. A ako to
nije u tvom stilu, obavezno mi kaži, i s radošću ću ti udeliti još koji udarac,
da dopunim.“

Šej ne odgovori na to, ali začepi i osta miran dok sam mu brisao krv s
lica. U stanu je vladala tišina, samo su odnekud dopirali bledi odlomci
muzike kojoj nisam mogao da prepoznam melodiju, i nemirni vetar je
švrljao duž strehe iznad nas. Nisam pamtio da sam ikad pre tako izbliza
zagledao Šeja, toliko izbliza da zapazim sve one pojedinosti koje se samo
roditelji i zaljubljeni muče da uoče: jasne, grube obrise kostiju pod
njegovom kožom, prve tačkice popodnevne brade, zamršene šare njegovih
borica oko očiju, guste trepavice. Krv je bila počela da mu se skoreva po
bradi i oko usta. Na jedan čudan trenutak ulovih sebe u pokušaju da budem
nežan.

Nisam mnogo mniogao da mu pomognem u pogledu modrica na očima i



čvoruge na vilici, ali kad sam završio, bio je najmanje za nekoliko koraka
bliži pristojnom izdanju. Presavih krpu i uzeh da brišem vlastito lice.

„Kako je sad?“
Jedva me i okrznu pogledom. „Ma predivan si.“
„Verovaću ti na reč. Kao što rekoh, zabole me briga šta će Plejs viđeti.“
To ga je nateralo da me propisno pogleda. Časak potom upre prstom,

gotovo preko volje, u krajičak svojih usta.
„Tu imaš.“ Ponovo istrljah obraz i izvih obrvom ka njemu. On klimnu

glavom.
„U redu“, kazah. Krpa je bila umazana ogromnim mrljama krvi koje su

se širile, bojeći u grimiz sva ona mesta koja je oživljavala voda, upijena u
prevoje. Već mi je otežavala u rukama. „U redu. Sačekaj časkom tu.“

„Kao da mogu da biram.“
Bezbroj puta sam isprao krpu nad sudoperom, bacio je u kantu da je

tamo kasnije potraži istražni tim, pa dobro oribao ruke. Onda sam se vratio
u dnevnu sobu. Pepeljara je ležala pod stolicom, usred rasutog sivog
pepela, cigarete su mi bile u uglu, a Šej tamo gde sam ga i ostavio. Sedoh
na pod naspram njega, kao da smo dva klinca na žurki, i spustih pepeljaru
između. Zapalih dve cigarete i jednu mu zadenuh među usne.

Šej snažno povuče, žmureći, i pusti glavu da mu padne unazad na kauč.
Ja se navalih na zid. Posle nekog vremena, on upita:

„Zašto nisi pucao u mene?“
„Ti se to žališ?“
„Ne pravi se glup. Samo pitam.“
Odlepih se od zida - za to je bio potreban napor, mišići su počinjali da

mi se koče - i posegoh ka pepeljari.
„Pretpostavljam da si sve vreme bio u pravu“, kazah. „Kad se zađe u

samu srž, pretpostavljam da sam sad policajac.“
On klimnu glavom ne otvarajući oči. Sedeli smo tako u tišini i slušali

ritam našeg disanja, i onu jedva čujnu neuhvatljivu muziku što je dopirala
odnekud, pomerajući se samo da se nagnemo napred i otresemo pepeo. Od
svih naših zajedničkih trenutaka, ovi su bili nešto najbliže miroljubivim.
Kad je urliknuo interfon, doživeo sam ga bezmalo kao ometanje.

Pritisnuo sam dugme brzo, pre nego što neko opazi Stivena kako čeka
napolju. Potrčao je uz stepenice lako kao što Holi trči niz njih; reka glasova



iz kevinog stana ne izmeni se.
„Šeju, upoznaj detektiva Stivena Morana“, rekoh. „Detektive, ovo je

moj brat Šejmus Maki.“
Klinčevo lice je govorilo da je do tog zaključka već bio došao. Šej je

gledao u Stivena bez ikakvog izraza u otečenim očima, bez radoznalosti,
bez ičega osim nekog prečišćenog umora zbog kog moja kičma požele da
klone već samo dok sam ga posmatrao.

„Kao što se vidi“, rekoh, „bilo je malčice raskoraka u mišljenjima.
Možda bi voleo da ga pregledaju zbog kontuzija. Ja sam ovo snimio radi
kasnije reference, ako ti zatrebaju slike.“ Stiven je pažljivo odmeravao
Šeja, od glave do pete, ne propuštajući ni centimetar. „Mogao bih, aha.
Hvala. Hoćete odmah da vam vratim vaše? Mogu da mu stavim moje.“

Pokazivao je na lisice.
„Ne planiram nikoga više večeras da hapsim“, odgovorih. „Vratićeš mi

neki drugi put. Sad je tvoj, detektive. Još mu nisu pročitana prava; to
prepuštam tebi. Ne savetujem ti da budeš aljkav s tehnikalijama, uzgred
budi rečeno. Pametniji je nego što izgleda."

Pokušavajući delikatno to da sroči, Stiven upita:
„A šta mi...? Ovaj... znate. Kakav razložan povod imamo za hapšenje

bez naloga.“
„Po mojoj proceni, ova priča će verovatno imati srećniji svršetak ako ne

prospem baš sav dokazni materijal pred osumnjičenim. Ali imaj poverenja,
detektive, ovde nije posredi samino suparništvo među braćom koje se
otrglo kontroli. Pozvaću te za jedno sat vremena pa ću te u potpunosti
uputiti. Dotad bi ovo trebalo da te podstakne: pre pola sata mi je u
potpunosti ispovedio oba ubistva, zajedno s dubljim motivima i
pojedinostima o načinu smrti kakve može da zna samo ubica. On će poricati
dokle bude mogao, ali srećom, čuvam za tebe još mnoge druge slatke
đakonije; ovo ti je tek za predjelo. Misliš li sad da ti je to dovoljno?“

Stivenovo lice je pokazivalo da on gaji određene sumnje u tu ispovest,
ali i da je dovoljno pametan da u to ne zalazi.

„To je sasvim dosta. Hvala vam, detektive.“
U prizemlju, keva se razdra: „Šejmuse! Fransise! Ako mi večera zagori,

kunem se da ću vas gadno kazniti!“
„Moram da bežim“, rekoh. „Učini mi nešto: sačekaj ovde još malo. Dete



mi je dole, i više bih voleo da ovo ne gleda. Daj mi vremena da je odvedem
pre nego što pođeš. U redu?“

Obraćao sam se zapravo obojici. Šej klimnu glavom, ne gledajući u nas.
Stiven reče:
„Nema problema. Biće nama udobno, a?“ Nakosi tad glavu ka kauču i

pruži ruku da povuče Šeja da ustane. Sekund potom, Šej je prihvati.
„Srećno“, rekoh. Zakopčah rajsferšlus jakne preko okrvavljene košulje,

pa smakoh s čiviluka crni kačket - „M. Konahi Bicikli“ - da sakrijem njime
posekotinu na glavi. A onda ih ostavih tu.

Poslednje što sam video bile su Šejove oči, preko Stivenovog ramena.
Niko me nikad nije tako gledao, ni Liv, ni Rouzi: kao da me prozire do dna
duše, ne trudeći se čak, i tako da nijedan kutak ne ostane skriven, da
nijedno pitanje ne ostane bez odgovora. Ni reč nije izustio.



22.
Keva je bila sve otrgla od televizora i na silu povratila oblik božićnoj

idili: kuhinja je bila zakrčena ženskadijom, parom i glasovima, muški su
kao stado saterivani tamo-amo uz pomoć podmetača za šerpe i činija,
vazduh je skakutao od cvrčanja mesa i mirisa pečenih krompira. Zavrtelo
mi se u glavi. Imao sam utisak kao da me godinama tu nije bilo.

Holi je postavljala sto, s Donom i Ešlijem; čak su ređali i salvete s
kočopernim anđelima i pevali „Zvone zvonca, Betmen rondza“. Dopustio
sam sebi otprilike četvrt sekunde da ih posmatram, koliko da sačuvam
njihovu sliku u sećanju. A onda sam položio ruicu Holi na rame i rekao joj
na uvo: „Mila, moramo da idemo.“

„Da idemo? Ali...“
Bila je zinula od uvređenosti, toliko zapanjena da ju je još trenutak

delio od spremnosti da uleti u svađu. Sevajući očima, dadoh joj roditeljski
znak za vanrednu situaciju prvog stepena, i ona splasnu.

„Uzmi svoje stvari“, rekoh. „Brzo, odmah.“
Holi tresnu punu šaku pribora na sto i odvuče se ka hodniku, što je

sporije mogla a da prođe bez grdnje. Dona i Ešli blenuli su u mene kao da
sam pao s Marsa. Ešli uzmače.

Keva proturi glavu iz kuhinje, razmahujući džinovskom viljuškom za
serviranje kao badljem za stoku. „Fransise! Da l' si mogao u poslednjem
trenutku! Je li i Šejmus s tobom?“

„Ne. Kevo...“
„Ja sam ti mama, a ne keva. Idi nađi brata, pa uđite tamo i pomozite ocu

da se digne za večeru, dok se nije ugljenisala od vašeg razvlačenja. Hajde!“
„Kevo! Holi i ja moramo da idemo.“
Keva samo zinu. Na trenutak je štaviše ostala bez teksta. A onda se

obruši kao sirena za vazdušnu opasnost. „Fransise Džozefe Maki! Ti to
mene zavitlavaš. Iz ovih stopa mi reci da me zavitlavaš.“



„Izvini, kevo. Zapričao sam se sa Šejom, izgubio osećaj za vreme, znaš
kako to ide. Sad kasnimo. Moramo da brišemo.“ Kevina brada, prsa,
stomak naduše se, spremni za boj. „Zabole me dupe koliko je sati, večera je
spremna, i vi iz ove sobe ne idete dok je ne pojedete. Sedaj za taj sto.
Naređujem ti.“

„Neće moći. Još jednom oprosti zbog čitave frke. Holi...“ Holi je stajala
na vratima, s jaknom koja je visila, dopola navučena na jednu ruku,
razrogačenih očiju. „Školsku torbu. Odmah.“ Keva me raspali viljuškom po
ruci, dovoljno jako da ostane modrica.

„Da se nisi usudio da me ignorišeš, sunce li ti tvoje! Je l' ti to hoćeš da
me trefi infarkt? Je l’ si zato došao ovamo, što si hteo da gledaš mamu kako
ti pada mrtva pred tobom?“

Oprezno, jedno po jedno, i ostali su se pomaljali na vratima kuhinje iza
nje da vide šta se to zbiva. Ešli se provuče oko keve i sakri se u Karmelinu
suknju. Ja rekoh:

„To mi nije bilo prioritet u rasporedu, ali hej, ako ti tako voliš da
provedeš veče, ja te ne mogu sprečiti. Holi, rekao sam odmah."

„E pa, ako je to jedino što će te usrećiti, onda izvoli, idi, i nadam se da
ćeš biti zadovoljan kad umrem. Hajde, gubi se odavde. Tvoj siroti brat mi
je slomio srce, ionako nemam više za šta da živim...“

„Džozi!“, začu se iz sobe jarosno rikanje. „Šta se to dešava, u pizdu
materinu?“, i neizbežna eksplozija kašljanja. Upravo smo bili do guše u
svim postojećim razlozima iz kojih je trebalo da držim Holi na rastojanju od
te jame pune govana, a tonuli smo sve brže.

„...a ja se tu još, uprkos svemu, satirem da za sve vas napravim lep
Božić, dan i noć provedoh za šporetom...“

„Džozi! Prestani da se dereš, jebem ti!“
„Tata! Ovde ima dece!“, oglasi se Karmel. Držala je ruke preko

Ešlijevih ušiju i izgledala kao da želi da se sklupča i umre.
Kevin glas je već bio kreštav, a i dalje se pojačavao. Takoreći sam

osećao kako od nje dobijam rak. „...a ti, ti đubre malo nezahvalno, tebe
mrzi i da svrtiš dupe da večeraš s nama...“

„Pobogu, kevo, svakako je to iskušenje, ali mislim da ću ga preskočiti.
Holi, budi se! Školska torba. Idemo.“ Mala je već počinjala da izgleda kao
kontuzovana od granate. Čak i u najgorim trenucima Olivija i ja smo uvek,



uvek uspevali da grublje obračune sprovedemo van dometa Holinog sluha.
„Bože me prosti, čuj to, samo čuj kako se izražavam, pred tom decom -

e sad vidiš na šta me navodiš?“
Još jedan udarac viljuškom. Presretoh Karmelin pogled iznad kevine

glave, kucnuh po satu i užurbanim, tihim tonom rekoh:
„Sporazum o starateljstvu“ - bio sam prilično siguran da se Karmel

nagledala filmova u kojima bezosećajni bivši muževi kinje svoje hrabre
bivše žene neodgovornim i nemarnim odnosom prema sporazumu o
starateljstvu nad detetom. Oči joj se raširiše. Prepustih njoj da taj pojam
objasni kevi, zgrabih Holi za mišicu, dohvatih torbu, i izvedoh je odatle,
brzo. Dok smo hitali stepenicama („Napolje, marš napolje, da ti nisi došao
ovamo da nas sve poremetiš, brat bi ti još bio živ...“). Ulovih čak i ritam
Stivenovog glasa nad nama, smiren i ravnomeran, dok je vodio lep uljudan
razgovor sa Šejom.

A onda smo izašli iz broja 8, u noć, u svetlost ulične lampe, u tišinu.
Ulazna vrata se zalupiše za nama.

Napunih pluća do dna hladnim vlažnim večernjim vazduhom i izustih:
„Isuse mili.“ Bio sam u stanju da mirne duše ubijem nekog za cigaretu.
Holi mrdnu ramenom da se izmakne od mene, i istrže mi torbu iz druge

ruke.
„Izvini zbog svega onog tamo. Stvarno izvini. Nije trebalo da budeš

tamo i da tome prisustvuješ.“
Holi me ne udostoji odgovora, čak ni pogleda. Marševskim korakom

zaputi se kroz Plejs, čvrsto stisnutih usana, a brade isturene pod
buntovničkim uglom koji me je upozoravao da ću se naći u grdnoj nevolji
čim sebi budemo priuštili malčice privatnosti. U Smits roudu, treća u nizu
od mojih, opazih Stivenova kola, nabudženu tojotu koju je u voznom parku
detektivskih automobila očigledno odabrao da ne bi štrčala u okruženju.
Imao je dobro oko; ja sam je uočio samo zahvaljujući napadno opuštenom
tipu zavaljenom na suvozačkom sedištu, a koji nikako nije hteo da pogleda
u mom pravcu. Stiven se, kao pravi mali izviđač, za sve pripremio.

Holi se baci na svoje dečje sedište i zalupi vrata tako jako da samo što
ne ispadoše iz ležišta.

„Zašto smo morali da idemo?“ Iskreno nije imala pojma. Ona je
situaciju sa Šejom prepustila tatinim sposobnim rukama; po njenom



mišljenju, to je značilo da je sve rešeno, završeno, gotovo. Među mojim
glavnim ambicijama vezanim za njen prolazak kroz život, ili makar još neku
godinu života, bila je i težnja da ne otkrije da to ne funkcioniše baš tako.

„Mila“, rekoh. Nisam upalio motor; nisam bio siguran da li sam u stanju
da vozim. „Saslušaj me.“

„Večera je spremna! Stavili smo tanjire za tebe i mene!“
„Znam. I ja bih voleo da smo mogli ostati.“
„Pa zašto..“
„Znaš kakav si razgovor vodila sa čika Šejom? Neposredno pre nego

što sam sišao?“
Holi prestade da se pomera. Ruke su joj još bile gnevno prekrštene na

grudima, ali misli su joj vrele, iza potpuno bezizraznog lica, ne bi li
dokučile šta se to dešava.

„Otprilike“, izusti.
„Šta misliš, da li bi mogla da prepričaš taj razgovor nekom drugom?“
„Tebi?“
„Ne, ne meni. Nego jednom momku s kojim radim, zove se Stiven. On

je svega koju godinu stariji od Darena i veoma je fin.“ Stiven je pominjao
sestre; samo se ponadah da je bio dobar prema njima. „Zaista mora da čuje
o čemu ste pričali ti i tvoj čika.“

Holine trepavice zatreperiše.
„Ne sećam se.“
„Mila, ja znam da si rekla da to nećeš nikome odati. Čuo sam te.“
Hitar, oprezan sev plavih očiju.
„Šta si čuo?“
„Da se kladimo da sam čuo otprilike sve.“
„Pa onda, ako si čuo, onda ti kaži tom tvom Stivenu.“
„Ne može tako, srećice. Mora to da čuje neposredno od tebe.“ Pesnice

su počinjale da joj se stežu uz džemper.
„Teška posla. Njemu ne mogu da kažem.“
„Holi“, rekoh. „Moraš da pogledaš u mene.“ Časak zatim, njena glava

se okrete, nevoljno, za centimetar-dva u mome smeru. „Sećaš se kad smo
pričali o tome da ponekad moramo reći nekome neku tajnu zato što taj ima
prava da je zna?“

Sleganje ramenima.



„Pa?“
„Pa to je takva tajna. Stiven pokušava da otkrije šta se dogodilo Rouzi.“

Kevina sam izostavio: već smo za nekoliko svetlosnih godina bili premašili
sve ono s čime dete sme da se bori. „To mu je posao. A da bi ga obavio,
mora da čuje tvoju priču.“

Još složenije sleganje ramenima.
„Briga me.“
Samo na tren, taj tvrdoglavi nagib njene brade podsetio me je na kevu.

Borio sam se protiv svakog instinkta u njoj, protiv svega što je u njen
krvotok doteklo iz mojih vena. Kazah:

„Mora da te bude briga, mila. Čuvanje tajne jeste važno, ali postoje
trenuci kad je iznalaženje istine mnogo važnije. Kad nekog ubiju, gotovo
uvek nastupi takav trenutak.“

„Lepo. Onda taj tvoj Stiven može da ide i da davi nekog drugog, a mene
da ostavi na miru, jer ja mislim da čika Šej nije uradio ništa ružno.“

Zagledao sam se u nju, napetu i nakostrešenu, sipala je iskre kao divlje
mače saterano u ugao. Samo koji mesec pre toga uradila bi ono što tražim
od nje, bespogovorno, a svejedno bi sačuvala netaknutu veru u svog divnog
čika Šeja. Kao da je svaki put kad je vidim zategnuto uže postajalo sve
tanje, a ponor dublji, dok nije postalo neumitno da kad-tad izgubim
ravnotežu i promašim gazište samo jednom, odnoseći i sebe i nju u dubinu.

Trudeći se da mi glas zvuči staloženo, rekoh:
„U redu, pametnice. Onda da te pitam nešto. Današnji dan si isplanirala

prilično brižljivo, jesam li u pravu?“
Opet onaj plavetni sev.
„Ne.“
„Ma daj, ptičice. Nemoj da se kačiš s pogrešnim čovekom kad je to u

pitanju. Takav je moj posao, da tačno takve stvari planiram; znam kad
vidim nekog drugog da to radi. Davno još, kad smo ti i ja prvi put pričali o
Rouzi, ti si počela da razmišljaš o toj poruci koju si videla. Zato si me i
pitala za nju, lepo i kao uzgred, a kad si otkrila da mi je bila devojka, znala
si i da ju je sigurno ona napisala. Tad si i počela da se pitaš zašto čika Šej
čuva poruku od neke pokojne devojke skrivenu u fioci. Reci mi ako
grešim.“

Bez reakcije. Ovo posađivanje Holi na klupu za svedoke toliko me je



izmaralo da sam poželeo da skliznem sa sedišta i zaspim na podu kola.
„Dakle, obrađivala si me sve dok me nisi navela da te danas dovedem

kod babe. Ostavila si zadatak iz matematike za poslednji čas, iako si imala
čitav vikend, da bi ga mogla poneti i iskoristiti da se pomoću njega nađeš
nasamo sa čika Šejom. A onda si i njega obrađivala dok ga nisi navela da
progovori o toj poruci.“

Holi je snažno grizla usnu iznutra.
„Ne grdim te; čitav taj posao izvela si vrlo impresivno. Samo hoću da

postavimo činjenice kako treba.“
Sleganje ramenima.
„Pa šta s tim?“
„Evo, dakle, mog pitanja. Ako smatraš da tvoj čika Šej nije učinio ništa

ružno, čemu onda tolika frka? Što mi prosto ne kažeš šta si našla i
omogućiš mi da popričam s njim o tome?“ Sebi u krilo, toliko tiho da se
gotovo ne čije:

„Nije se to ništa tebe ticalo.“
„Bogme, jeste me se ticalo, zlato moje. I znala si da me se tiče. Znala si

da je Rouzi neko do kog je meni bilo stalo, znala si da sam detektiv, znala si
da pokušavam da otkrijem šta joj se dogodilo. To sve znači da me se ta
poruka veoma ticala. A pre svega, niko od tebe nije ni tražio da to čuvaš
kao tajnu. Dakle, zašto mi nisi rekla ako već nisi znala da u tome ima nečeg
sumnjivog?“

Holi pažljivo izvuče nit crvene vune iz rukava džempera, rasteže je
između prstiju i razgleda je. Načas pomislih da će odgovoriti, ali umesto
toga ona upita:

„Kakva je bila Rouzi?“
„Bila je hrabra“, odgovorih. „Bila je tvrdoglava. Bila je vesela.“ Nisam

bio siguran kuda vodi taj razgovor, ali Holi me je posmatrala iskosa,
pomno, kao da je to važno. Pod mutnom žutom svetlošću uličnih svetiljki
oči su joj bile tamnije i zamršenije, teže za čitanje. „Volela je muziku,
pustolovine, nakit, drugarice. Imala je krupnije planove od svih koje sam ja
znao. Kad je njoj do nečeg bilo stalo, nije se predavala, pa grmelo-sevalo.
Tebi bi se dopala.“

„Ne, ne bi.“
„Verovala ili ne, ptičice, dopala bi ti se. I ti bi se dopala njoj.“



,Jesi li nju voleo više nego mamu?“
Ah!
„Ne“, rekoh, i to tako jasno i prosto da uopšte nisam ni bio siguran da li

je laž. „Nju sam voleo na drugačiji način. Ne više od mame. Već samo
drugačije.“

Holi je zurila kroz prozor, motajući onaj komad vune oko prstiju i
pomno razmišljajući o nečemu svome. Nisam je prekidao. Gore na uglu,
družinica dece jedva nešto malo starije od nje gurala se međusobno sa zida,
kezila se i blebetala poput majmunčića. Ulovih okom žar cigarete i sjaj
konzervi s pivom.

Napokon Holi reče, stegnutim, ravnim glasićem:
„Je li Rouzi ubio čika Šej?“
„Ne znam“, kazah. „Nije na meni da to zaključujem, a ni na tebi. To je

posao sudije i porote.“
Pokušavao sam da joj olakšam duši, ali njene pesnice se stisnuše i ona

raspali njima po kolenima.
„Tata, ne, ne mislim to, briga me šta će ko zaključiti! Mislim zaista. Da

li je to bio on?“
Odgovorih:
„ Aha. Prilično sam siguran da je on to učinio.“
Još jedna ćutnja, ovog puta duža. Majmunčići na zidu prešli su na

utrljavanje čipsa jedni drugima u lice, i bučali su u znak bodrenja. Najzad
Holi izusti, i dalje istim onim stegnutim glasićem: „Ako kažem Stivenu o
čemu smo čika Šej i ja pričali..."

„Aha?“
„Šta će onda biti?“
„Ne znam“, rekoh. „Moraćemo da sačekamo kako bismo saznali.“
„Hoće li u zatvor?“
„Moguće je. Zavisi.“
„Od mene?“
„Delimično. A delimično i od mnogih drugih ljudi.“
Glas joj zadrhta, samo za trunčić.
„Ali on mi nikad nije uradio ništa ružno. Pomaže mi da uradim domaće,

i pokazao je meni i Doni kako da rukama pravimo senke na zidu.
Dozvoljava mi da srknem malo od njegove kafe.“



„Znam, zlato. On je tebi bio dobar stric, i to je važno. Ali radio je i neke
druge stvari.“

„Ja ne želim da zbog mene ide u zatvor.“
Pokušah da joj ulovim pogled.
„Mila, saslušaj me. Šta god da se dogodi, to neće biti tvojom krivicom.

To što je Šej uradio - uradio je sam. Nisi uradila ti.“
„Svejedno će biti besan. I baba, i Dona, i tetka Džeki. Svi će me mrzeti

što sam ga odala.“
Titranje u njenom glasu postajalo je sve pomamnije.
„Uznemiriće se, aha“, rekoh. „I postoji šansa da ti to malčice zamere,

samo isprva. Ali čak i ako se to desi, proći će ih. Svi oni znaju da ni za šta
od toga nisi ti kriva, baš kao što znam i ja.“

„To nije izvesno. Možda će me mrzeti zauvek i doveka. Ne možeš se
zakleti.“

Oči su joj bile iskolačene, unezverene. Zažalih što nisam udario Šeja još
jače kad sam imao priliku.

„Ne“, rekoh. „Ne mogu.“
Holi obema nogama raspali u naslon suvozačkog sedišta.
„Ne želim ovo! Hoću da se svi sklone i ostave me na miru! Želim da

nikad nisam ni videla tu glupu poruku!“
Još jedan udarac od kog se sedište zaljulja unapred. Nije me bilo briga,

nek mi razlupa kola u paramparčad ako će joj od toga biti makar malo
lakše, ali udarila je dovoljno snažno da i sebe povredi. Obrnuh se, hitro, i
postavih ruku između njenih nogu i naslona sedišta. Ona ispusti divljačan
bespomoćan zvuk i besno se okrete, pokušavajući da šutne sedište a da ne
udari mene, ali ja je uhvatih za gležnjeve i ne pustih je.

„Znam, ljubavi. Znam. Ni ja ne želim ništa od toga, ali to nam je što nam
je. I do neba bih voleo da mogu reći da će sve biti kako treba čim ti budeš
kazala istinu, ali ne mogu to reći. Ne mogu obećati čak ni to da će ti
laknuti; možda hoće, ali isto tako bi se na kraju mogla osetiti još i teže.
Samo ti mogu ovo reći; treba to da uradiš, kako god bilo. Kod nekih stvari
u životu nemamo izbora.“

Holi se bila opet skljokala na sedište. Duboko je udahnula i pokušala
nešto da kaže, ali umesto toga samo pritisnu ruku preko usta i zaplaka.

Već sam hteo da izađem i uđem pozadi kako bih je snažno zagrlio. I tad



mi sinu baš u pravi čas: ona nije detence koje kmeči, čekajući da je tata
uzme u naručje i sve udesi. To je ostalo za nama, u Fejtful plejsu.

Zato samo pružih ruku i uhvatih Holi za slobodnu šaku. Ona se steže za
mene kao da pada. Sedeli smo tako, ona s glavom naslonjenom na prozor i
sva se tresući od ogromnih nemih jecaja, dugo. Iza nas se začuše muški
glasovi kako razmenjuju šture opaske, zatim se zalupiše vrata automobila, i
Stiven ode odatle.

Ni ona ni ja nismo bili gladni. No svejedno sam naterao Holi da jede,
pojela je nekakav naizgled radioaktivan kroasan sa sirom koji smo usput
uzeli u Sentri, više radi mene nego radi sebe. Potom sam je odvezao
Oliviji.

Parkirao sam se ispred kuće i okrenuo se da pogledam Holi. Ona je
sisala pramen kose i zurila kroz prozor krupnim, nepomičnim, snenim
očima, kao da su je umor i prevelik teret bacili u trans. Negde usput je iz
torbe iskopala Klaru.

„Nisi završila domaći iz matematike“, rekoh. „Hoće li gospođa O’Donel
da divlja zbog toga?“

Načas je Holi izgledala kao da je zaboravila ko je gospođa O’Donel.
„O! Baš me briga. Ona je glupača.“
„Verujem ti da jeste. Zato nema razloga da slušaš glupaču kako ti i oko

ovoga zanoveta, povrh svega drugog. Gde ti je sveska?“ Ona je nađe,
sporim pokretima, i predade mi je. Otvorih je na prvoj praznoj stranici i
napisah: Poštovana gđo O’Donel, molim vas da ne zamerite Holi što nije
dovršila domaći iz matematike. Ovog vikenda joj nije bilo dobro. Ako je to
problem, slobodno me pozovite. Veliko hvala. Frenk Maki. Na levoj
stranici ugledah Holina okrugla, mukotrpno ispisana slova: Ako Dezmond
ima 342 kriške voća...

„Evo ti“, rekoh vraćajući joj svesku. „Ako ti bude dizala frku, daj joj
moj broj telefona i reci joj da odstupi. U redu?“

„Aha. Hvala ti, tata.“
„Tvoja majka treba da zna za ovo“, kazah. „Dopusti mi da ja preuzmem

objašnjavanje na sebe.“
Holi zaklima glavom. Vrati svesku u torbu, ali osta ćutljiva,

otkopčavajući i zakopčavajući pojas sedišta.



„Šta te muči, ptičice?“, upitah.
„Ti i baba ste bili zli jedno prema drugome.“
„Aha. Jesmo.“
„Kako to?“
„Nije trebalo takvi da budemo. S vremena na vreme, međutim, prosto

idemo jedno drugome na živce. Niko na svetu ne može te izludeti kao
rođena porodica.“

Holi ugura Klaru u torbu i zagleda se u nju, milujući joj jednim prstom
izlizanu njušku.

„Kad bih ja uradila nešto ružno“, reče, „da li bi ti slagao policiju kako
ne bih upala u nevolju?“

„Aha“, rekoh. „Lagao bih i policiju, i papu, i predsednika sveta dok ne
ostanem bez glasa, ako bi tako trebalo zbog tebe. To ne bi bilo lepo, ali
svejedno bih tako uradio.“

Holi me nasmrt prepade proturivši se između sedišta, obisnuvši mi se
oko vrata i pritisnuvši obraz uz moje lice. Zagrlih je toliko čvrsto da sam joj
osetio udare srca uz moja prsa, hitre i lake kao u divlje zverčice. Milion je
stvari trebalo da joj kažem, i sve su bile vrhunski važne, ali nijedna nije
htela da mi navre iz usta.

Najzad Holi uzdahnu, krupno, drhtavo, i raspetlja se iz zagrljaja. Izađe iz
kola i uprti torbu na leđa.

„Ako već moram da pričam sa tim tvojim Stivenom“, reče, „zar ne može
u sredu? Jer ja bih da idem kod Emili da se igramo.“

„To je savršeno u redu, mila. Koji god dan ti odgovara. Napred, sad.
Stižem te za koji čas; samo moram nekog da pozovem telefonom.“

Holi klimnu glavom. U ramenima joj se videla neka iznurena
malaksalost, ali dok je koračala stazom, malčice je zatresla glavom i
skupila snage. Kad je Liv otvorila vrata, raširenih ruku, ta uska leđanca bila
su prava i snažna kao čelik.

Ja sam ostao tamo gde sam, zapalio cigaretu i otprilike polovinu
izvukao u jednom cugu. Kad sam bio siguran da ću uspeti smireno da
progovorim, pozvao sam Stivena.

Bio je negde gde je veza bila šugava, verovatno u dubinama one
košnice u Ubistvima, u Dablinskom zamku.

„Ja sam“ rekoh. „Kako napreduješ?“



„Nije loše. Kao što ste i rekli, sve poriče, pa i to onda kad se uopšte
potrudi da mi nešto odgovori; uglavnom neće da priča, sem kad me pita
kakvog je ukusa vaše dupe.“

„Šarmantan je on tip. To nam je porodično. Ne daj mu da te zbari.“
Stiven se nasmeja.
„Ah, ma kakvi, ne nerviram se ja. Nek priča šta god mu je volja; na

kraju dana ja sam taj koji ide kući kad završimo razgovor. Nego, recite: šta
to vi imate? Imate li štagod od čega bi postao malo razgovorniji?“

Bio je sav pun naboja, spreman da gura dokle god bude potrebno, a glas
mu je prštao od novostečene samouverenosti. Pokušavao je da zvuči
taktično skrušeno, ali u dubini duše klinac je slavio kao nikad u životu.

Ispričah mu sve što sam znao i kako sam do čega došao, sve do
poslednjeg odvratnog, smrdljivog detalja: informacija je municija, a Stivenu
nisu nužni ćorci u zalihama. Na kraju rekoh:

„Drage su mu naše sestre, naročito Karmel, i moja ćerka Holi. Koliko
znam, to je sve. Mene mrzi do srži, i Kevina je mrzeo, ali nije rad to da
prizna, i mrzi sopstveni život. Stravično je ljubomoran na svakog ko ne mrzi
svoj život, a tu gotovo izvesno spadaš i ti. A kao što si verovatno zaključio
po koječemu, prilično je prgav.“

„U redu“, kaza Stiven, gotovo sam za sebe; misli su mu jurile trista na
sat. „U redu, aha. Biće mi to korisno.“

Mali se pretvarao u čoveka po mome ukusu.
„Aha, biće. I još nešto, Stivene: sve do ove večeri, on je mislio da mu

još samo trunčić fali da se izvuče. Mislio je da će kupiti radnju s biciklima
u kojoj radi, da će šutnuti ćaleta u neki dom, iseliti se, i najzad se domoći
života kakvim vredi živeti. Pre samo nekoliko sati, činilo mu se da je čitav
svet njegov.“

Muk, i načas se zapitah da nije Stiven to shvatio kao poziv da uključi
saosećanje. A onda reče:

„Ako uz pomoć toga ne uspem da ga navedem da progovori, onda i ne
zaslužujem da mi progovori.“

„Tako se otprilike i meni čini. Samo napred, mali. Obaveštavaj me.“
Stiven na to reče:
„A sećate li se...“ - i tu veza pošašavi i njegov glas se pretvori u zbrku

nepovezanih hrapavih šumova. Čuh samo: „...sve što imaju..." a onda se



veza prekide i ništa se više nije čulo osim besmislenog pištanja.
Spustih prozor i ispuših još jednu. Božićne dekoracije i ovde su cvetale

- po vratima venčići, nakrivo zaboden natpis „DEDA MRAZE, MOLIM TE,
SVRATI OVAMO“ u nečijem vrtu - a noćni vazduh beše dovoljno hladan i
staklast da konačno podseti na zimu. Bacih pikavac i duboko udahnuh. A
onda se otisnuh ka Olivijinim vratima i zazvonih.

Liv otvori u papučama, već umivena za spavanje.
„Rekao sam Holi da ću svratiti da joj poželim laku noć“, kazah.
„Holi spava, Frenk. U krevetu je već sto godina.“
„Ah! Dobro.“ Zavrteh glavom, pokušavajući da je razbistrim. „Koliko

sam dugo sedeo tamo napolju?“
„Toliko da sam zadivljena kako gospođa Ficju nije zvala Čuvare. U

poslednje vreme stalno joj se priviđa da se neko šunja.“ Osmehivala se,
međutim, i to što nije bila ljuta zbog mog prisustva tu ispuni me smešnim
malim talasom topline. „Ta žena je oduvek bila lujka. Sećaš se onda kad
smo...“ Tad videh u Livinim očima povlačenje i pribrah se dok još nije
kasno. „Slušaj, da li je u redu da svejedno uđem na nekoliko minuta? Da
zveknem šolju kafe, razbistrim glavu pre nego što pođem kući, možda i da
na brzinu popričamo o Holi? Obećavam da neću zloupotrebiti tvoje
gostoljubije.“

Očigledno se i videlo po meni kako mi je, ili makar dovoljno da se
uključe Livini dugmići za sažaljenje. Časak potom ona klimnu glavom i
otvori vrata širom.

Uvela me je u oranžeriju - po uglovima prozorskih stakala počinjao je
da se hvata mraz, ali grejanje je bilo uključeno i u prostoriji je bilo udobno i
toplo - a onda je otišla do kuhinje da skuva kafu. Svetla su bila prigušena;
skidoh Šejov kačket i gurnuh ga u džep jakne. Mirisao je na krv.

Liv donese kafu na poslužavniku, uz lepe šoljice i bokalčić s pavlakom.
Sedajući u svoju naslonjaču, reče:

„Izgledaš kao da si preživeo vrlo nezgodan vikend.“
Nisam mogao naterati sebe da to uradim.
„Porodica“, izustih. „A ti? Kako Dermo?“
Usledila je tišina, dok je Olivija mešala kafu i rešavala se kako na to da

odgovori. Naposletku uzdahnu, sićušnim zvukom koji nije bio namenjen
mojim ušima. Reče:



„Kazala sam mu da mislim da ne bi trebalo više da se viđamo.“
„ Ah!“, rekoh ja. Taj hitri, slatki udar radosti, pravo kroz sve mračne

slojeve što su se stezali oko moga mozga, zateče me nespremnog. „Neki
poseban razlog?“

Elegantno, sitno sleganje ramenima.
„Smatrala sam da nismo jedno za drugo.“
„A je li se Dermo složio s tim?“
„Ionako bi se složio vrlo brzo. Bio bi mu potreban još svega koji

izlazak. Ja sam bila samo malčice brža.“
„Po običaju“, rekoh. Nisam to rekao pokvareno, i Liv se malo osmehnu,

naniže u šoljicu. „Žao mi je što nije ispalo kako treba.“
„Eh... Ponešto dobiješ... A ti? Izlaziš li ti s nekom?“
„U poslednje vreme ne preterano.“ Olivija koja je šutnula Dermota - to

je bio najlepši dar koji mi je život poklonio nakon dužeg vremena: mali, ali
savršenog oblika; grabi dok možeš! - i znao sam da ću razbiti svoju sreću
ako još samo malo zagrabim za njom, ali nisam se mogao uzdržati. „Neke
večeri, možda, ako budeš slobodna i ako nađemo bebisiterku, da li bi volela
na večeru? Nisam siguran da mogu da iznesem na plećima Koteriju, ali
verovatno mogu da nađem i nešto bolje nego što je Burger king.“

Livine obrve se izdigoše i lice joj se okrete ka meni.
„Je l’ ti to misliš... Šta u stvari misliš? Kao da izlazimo na sudar?“
„Ovaj“, rekoh, „aha, valjda. U velikoj meri kao da izlazimo na sudar.“
Duga ćutnja, dok joj je kroz oči promicalo sve i svašta.
„Stvarno sam slušao šta si one noći kazala, znaš“, rekoh. „O tome kako

ljudi jedni drugima razore mozak. I dalje ne znam da li se slažem s tobom,
ali pokušavam da se ponašam kao da si u pravu. Iz sve snage pokušavam,
Olivija.“

Liv zabaci glavu, posmatrajući mesec kako plovi pored prozora.
„Kad si prvi put uzeo Holi na vikend“, reče, „umirala sam od straha.

Okom nisam trenula za sve vreme dok nije bila kod kuće. Ja znam da si
mislio da sam ti vikende uskraćivala iz čiste pakosti, ali to nikakve veze
nije imalo s time. Bila sam ubeđena da ćeš je uzeti i ukrcati se u avion, i da
neću više videti ni nju ni tebe.“

„To je i meni prolazilo kroz glavu“, rekoh.
Videh kako joj ramenima prominu drhtaj, ali glas joj osta staložen.



„Znam. Ali ti to nisi uradio. Ne zavaravam se da je to bilo meni za
ljubav; delom nisi otišao zato što bi to značilo da moraš napustiti svoj
posao, ali većinom zato što bi time povredio Holi, a ti to ne bi učinio. Zato
si ostao ovde.“

„Aha“, rekoh. „Hm. Pa trudim se koliko mogu.“ Bio sam manje ubeđen
nego Liv da se ostajanje ovde pokazalo kao najbolje rešenje za Holi. To
dete mi je moglo pomagati da vodim bar na Krfu, i crneti na suncu, i biti
razmaženo mezimče svih meštana, umesto što smo je potegli kasetnom
bombom čitave šire familije.

„Na to sam i mislila onomad. Ljudi ne moraju da povređuju jedni druge
samo zato što se vole. Ti i ja smo jedno drugo unesrećili zato što smo sami
tako odlučili, a ne zato što je to bila nekakva neumitna sudbina.“

„Liv“, rekoh. „Moram nešto da ti kažem.“
Pri dolasku sam veći deo puta uložio u pokušaje da iznađem neki manje

dramatičan način da to uradim. Ispostavilo se da takvog načina nema.
Izostavio sam sve što sam mogao, ostalo sam ublažio, ali kad sam završio,
Olivija je zurila u mene iskolačenim očima, drhtavim prstima pritiskajući
usta.

„Blagi bože“, izustila je. „O, blagi bože. Holi.“
Što sam mogao samouverenije, rekoh:
„Biće s njom sve u redu.“
„Sama-samcita sa... Bože, Frenk, pa mi moramo da... Šta ćemo...“
Mnogo je, mnogo vremena bilo proteklo otkako me je Liv videla

drugačijeg, ne samo uravnoteženog i blistavog, savršeno opremljenog
oklopom. Takva, ranjena i uzdrhtala, divlja u potrebi da nekako zaštiti svoje
mladunče, razlomila me je. Nisam bio toliko glup da je zagrlim, ali sam se
sagao i obujmio joj šakom prste.

„Ššš, dušo. Ššš, biće sve kako treba.“
„Je li joj pretio? Plašio je?“
„Ne, dušo. Jeste se zabrinula, zbunila, bilo joj je neprijatno, ali prilično

sam siguran da se nijednog trenutka nije osetila ugroženom nekom
opasnošću. Mislim da nije ni bila ugrožena. Na neki svoj nezamislivo
sjebani način, on nju stvarno voli.“

Livin mozak je već grabio ka budućnosti. „Koliko je jak slučaj? Hoće li
morati da svedoči?“



„Nisam siguran.“ Oboje smo znali uslovni niz koji sledi: ako javni
tužilac odluči da pokrene optužbu, ako se Šej ne izjasni kao kriv, ako sudija
zaključi da je Holi sposobna da da tačan niz događaja... „Međutim, ako bih
morao da se kladim, onda aha. Kladio bih se da će morati.“

Olivija opet izusti:
„Blagi bože.“
„Neće to biti još neko vreme.“
„Nije u tome stvar. Gledala sam šta vešt advokat radi svedocima. Ja

sam to radila. Ne želim da to neko radi Holi.“
Nežno kazah:
„Ti znaš da mi tu ništa ne možemo. Jednostavno moramo verovati da će

s njom biti sve u redu. Ona je jako dete. Uvek je takva bila.“ U jednom
magnovenju, setih se kako smo sedeli u toj oranžeriji u letnje večeri, i
gledali nešto ljutito i majušno kako skakuće u Olivijinom stomaku, spremno
da zauzme svet.

„Jeste, jaka je ona. Ali to nije bitno. Nijedno dete na svetu nije za to
dovoljno jako.“

„Holi će biti, zato što nema drugačijeg izbora. A ti, Liv... ti to već i
sama znaš, ne smeš pričati s njom o slučaju.“

Olivijina ruka istrže se iz moje, glava joj polete naviše: bila je spremna
da brani svoj porod.

„Njoj će biti neophodno da s nekim priča o tome, Frenk. Ne smem ni da
pomislim kako sve ovo deluje na nju, neću dati da samo guta i ćuti...“

„Dobro, samo ne smeš ti biti ta s kojom će pričati, niti to smem biti ja.
Stav suda je da si ti tužilac: pristrasna si. Jedan nagoveštaj da si je u
nečemu poučavala, i ode čitav slučaj u vetar.“

„Znaš kako me briga za slučaj! A sa kim drugim će pa pričati? Savršeno
dobro znaš da socijalnoj radnici ništa neće reći; kad smo se razveli, toj ženi
nije htela ni reč da gukne - ne dam da je ovo doživotno uništi. Ne dam.“

Taj njen optimizam, vera da nije već sve svršeno, zari mi se pravo pod
rebra i steže me.

„Znam“, rekoh. „Znam da nećeš dati. Nego ovako: pomozi Holi da priča
onoliko koliko joj je neophodno. Samo se pobrini da za to niko nikad ne
sazna. U to spadam i ja. Važi?“

Olivija stisnu usne, ali ništa ne reče.



„Znam da ni to nije idealno rešenje“, kazah.
„Ja sam mislila da se ti vrlo vatreno suprotstavljaš tome da ona krije

tajne.“
„I suprotstavljam se. Ali malčice je prekasno da nam to sad bude na

prvom mestu, pa koji đavo sad uopšte i ima veze.“
S hrapavim prizvukom iscrpenosti u dubini glasa, Liv izusti:
„Pretpostavljam da to u prevodu znači: A lepo sam ti govorio.’“
„Ne“, rekoh, i istinski sam to mislio. Ulovih iznenađenje u brzom obrtu

njene glave ka meni. „Apsolutno ne. Znači da smo oboje usrali stvar, ti i ja,
i da nam je sad najpametnije da se usredsredimo na ograničavanje štete. A
ja imam poverenja da češ ti tu obaviti prilično impresivan posao.“

Lice joj je i dalje bilo zabrinuto i umorno, kao da je samo čekala kad ću
preći u napad. „Ovoga puta nema skrivenih značenja“, kazah. „Kunem ti se.
Jednostavno mi je u ovom trenutku drago što to dete ima tebe za majku.“

Zatekao sam Liv nespremnu; oči joj blesnuše i pobegoše od mojih,
nemirno se promeškolji u naslonjači.

„Trebalo je da mi kažeš čim si stigao. Pustio si me da je smestim u
krevet kao da je sve normalno...“

„Znam da jesam. Procenio sam da bi joj večeras pomoglo malčice
normalnog.“

Ona se ponovo pomeri, oštro.
„Moram da proverim kako je.“
„Ako se probudi, zvaće nas. Ili će sići.“
„Možda i neće. Odmah se vraćam...“
I nestade, odjuri uz stepenice tiho kao mačka. U toj maloj rutini bilo je

nečeg iščašeno umirujećeg. Nekada smo kroz nju prolazili i po deset puta
na noć, kad je Holi bila beba: jedan kmek sa monitora, i Olivija je morala
da proveri da li i dalje spava, koliko god je ja puta ubeđivao da to dete ima
sasvim fina pluća i da će i te kako umeti da nas obavesti ako joj ustrebamo.
Liv se nikada nije bojala naprasne detinje smrti, niti da će Holi ispasti iz
kreveca i udariti glavom o neku od već standardnih roditeljskih babaroga.
Jedino se brinula da se Holi ne probudi usred noći i ne pomisli da je sama-
samcita.

Vraćajući se, Olivija reče:
„Čvrsto spava.“



„Dobro je.“
„Izgleda smireno. Razgovaraću s njom ujutru.“ Svom težinom se

spustila u naslonjaču i sklonila kosu s lica.
„Je li ti dobro, Frenk? Nisam stigla da pitam, o, bože, ali mora da ti je

večeras...“
„U redu sam“, rekoh. „Mada bi trebalo da bežim. Hvala ti na kafi. Bila

mi je potrebna.“
Liv nije dalje terala. Samo upita:
„Jesi ii dovoljno budan da voziš do kuće?“
„Nije mi to problem. Videćemo se u petak.“
„Pozovi sutra Holi. Čak i ako ne smatraš da treba da pričaš s njom o...

svemu ovome. Obavezno je pozovi.“
„Naravno. I nameravao sam.“ Istresoh ostatak kafe i ustadoh. „Čisto da

znam“, rekoh. „Pretpostavljam da sudar sad ne dolazi u obzir.“
Olivija me je dugo gledala u oči. A onda reče:
„Moraćemo mnogo da pazimo da ne razbudimo u Holi neke nade.“
„Možemo to da izvedemo.“
„Jer ja ionako ne vidim da to ima neke šanse da nas nekud odvede.

Teško posle... O, bože. Posle svega.“
„Znam. Samo bih voleo da pokušam.“
Olivija se pomeri u naslonjači. Mesečina joj drugačije obasja lice, pa

joj oči nestaše u senci i samo su joj se videle ponosite, prefinjene krivine
usana.

„Tek koliko da znaš da si pokušao sve što se moglo. Bolje ikad nego
nikad, pretpostavljam.“

„Nije tako“, rekoh. „Jer ja bih zaista, zaista voleo da izađem s tobom.“
Osećao sam kako me još posmatra, iz senke. Najzad progovori:
„I ja bih to volela. Hvala što si me pozvao.“
Nastupio je jedan delić sekunde kad umalo nisam poleteo ka njoj,

umalo nisam pružio ruke da uradim ne znam ni ja šta: da je zgrabim, da je
stegnem uza se, da kleknem na mermerne ploče i zarijem lice u njeno toplo
krilo. Obuzdah se stiskajući zube tako jako da mi je već pucala vilica. Kad
sam uspeo opet da se pomerim, uzeh poslužavnik da ga ponesem u kuhinju
i odoh.

Olivija se ne pomače. Sam sam izašao; možda sam i rekao laku noć, ne



sećam se. Sve do kola sam je osećao iza sebe, kao jasnu belu svetlost što
postojano gori u mračnoj oranžeriji. Bilo je to jedino što me je nosilo do
kuće.



23.
Ostavio sam svoje na miru dok je Stiven sabirao materijal za slučaj,

dok je iznosio protiv Šeja optužbu za dvostruko ubistvo, dok je Visoki sud
odbijao Šeju kauciju. Kad sam se vratio na posao, Džordž mi, Bog mu
svako dobro dao, ni reč nije rekao; čak me je bacio u novu i sumanuto
zamršenu operaciju, u koju je bila upletena i Litvanija, i kalašnjikovi, i
nekoliko zanimljivih tipova po imenu Vitautas, a na kojoj sam mirne duše
mogao raditi i sto sati nedeljno ako baš osetim potrebu, što mi se i desilo.
Jedinicom su kolale glasine po kojima je Razbijač uložio krajnje uvređenu
žalbu na moje uopšteno prenebregavanje protokola, a Džordž izronio iz
svog uobičajenog polukomatoznog stanja taman koliko da ga zatrpa
pipavom papirologijom dovoljnom za nekoliko godina rada, uz zahtev za
daljim informacijama u tri primerka.

Kad sam zaključio da je emocionalna plima moje porodice možda opala
za stepen-dva, odabrao sam jedno veče i ranije se vratio s posla, oko deset.
Sve što sam imao u frižideru utrpao sam između dva parčeta hleba i pojeo.
Onda sam poneo na balkon cigaretu i čašu najfinijeg „džejmsonsa“, i
pozvao Džeki.

„Iiisuse“, rekla je. Bila je kod kuće, u pozadini se čuo televizor. Glas
joj je bio prazan od iznenađenja; nisam mogao da odredim šta se još u
njemu krije. Onda se obratiia Gavinu: „Fransis.“

Nerazumljivo Gavovo mrmljanje, zatim buka teievizora tihne jer se
Džeki udaljava od njega. Tad reče:

„liisuse, mislila sam da nećeš... Nego, kako ti guraš?“
„Borim se nekako. Ti?“
„Eh, pa zna se. Znaš i sam.“
Upitah:
„Kako je keva?“
Uzdah.



„Eh, pa nije baš sjajno, Fransise.“
„U kom smislu?“
„Malčice se usukala, i užasno je ćutljiva - a ti znaš da to ne liči na nju.

Više bih se radovala kad bi sipala grdnje i šakom i kapom.“
„Ja sam se bojao da će zbog nas doživeti srčani udar.“ Pokušao sam da

to izgovorim kao da se šalim. „Trebalo je da znam da nam neće priuštiti to
zadovoljstvo.“

Džeki se ne nasmeja.
„Karmel mi je pričala da je bila sinoć kod njih“, reče, „s Darenom, i

Daren slučajno oborio ono porcelansko čudo - znaš onog momčića s
cvećem, na polici u dnevnoj sobi? Razbio ga u paramparčad. Precrkao je od
straha, ali mama ni reč nije rekla, samo je počistila i bacila u kantu.“

„Biće njoj dobro na duže staze“, kazah. „Jaka je keva. Potrebno je nešto
jače da nju slomi.“

„Jeste, aha. Ali ipak.“
„Znam. Ipak.“
Ču se kako neko zatvara vrata, u slušalicu huknu vetar: Džeki je izašla

da razgovor produži napolju, radi privatnosti.
„Stvar je u tome“, reče, „što ni ćaletu nije baš najbolje. Ne ustaje iz

postelje, još otkako je...“
„Ma nek se nosi. Pusti ga tamo da trune.“
„Znam, aha, ali nije u tome stvar. Mama ne može da se izbori sama, ne

može s njim takvim. Ne znam šta će raditi. Ja sam tamo stvarno koliko god
mogu, isto tako i Karmel, ali Karmel ima klince i Trevora, a ja radim. Pa i
kad smo tamo, dabome, nismo dovoljno jake da ga dignemo a da ga ne
zaboli, a on i ne želi da mu mi ženske pomažemo oko kupanja i ostalog.
Šej...“ Glas joj utihnu. Rekoh: „Šej je sve to radio.“

„Aha.“
Upitah:
„Da dođem ja malo da pripomognem?“
Zavladao je trenutakpreneražene tišine. „Da dođeš...? Ah, ne; ne,

Fransise. Ne treba.“
„Dovlačim guzicu sutra, ako misliš da je to pametno. Ja sam se držao

podalje jer sam zaključio da bih izazvao više štete nego koristi, ali ako
grešim...“



„Ah, ne; rekla bih da si u pravu. Ne mislim to u ružnom značenju, nego
samo...“

„Ne, ukapirao sam. Tako sam i mislio.“
Džeki reče:
„Kazaću im da si se raspitivao.“
„Kaži im. A ako se usput išta promeni, samo me obavesti, važi?“
„Hoću, važi. Hvala što si se ponudio.“
„A Holi?“, upitah.
„Šta hoćeš da kažeš?“
„Da li će ona biti dobrodošla kod keve odsad pa nadalje?“
„Ti hoćeš da dolazi kod mame? Ja bila ubeđena...“
„Ne znam, Džeki. Još nisam dotle stigao. Verovatno ne želim, ne. Ali

hoću tačno da znam na čemu je.“
Džeki uzdahnu, sitno, tužno, drhtavo.
„Dabome, to niko i ne zna. Neće znati dok... znaš već. Dok se malo ne

razreši stvar.“ Dok Šeja ne izvedu na sud i ne proglase nevinim, ili dok ga
ne osude i ne strpaju u zatvor na dvostruku doživotnu, a što će u oba
slučaja makar delimično zavisiti od toga kakve će dokaze protiv njega
izneti Holi.

„Ne mogu sebi priuštiti da toliko čekam, Džeki“, rekoh. „Niti hoću
priuštiti sebi da mi se tu prenemažeš. Mi pričamo o mom detetu.“

Još jedan uzdah.
„Da budem iskrena, Fransise, na tvom mestu ja bih je još malčice držala

po strani. Zarad nje same. Svi su sluđeni, svima su živci na izmaku, kad-tad
će neko reći nešto što će joj povrediti osećanja - ne namerno, ali... Pusti to
zasad. Šta misliš, hoće li biti u redu tako? Da joj neće preteško pasti,
ovaj?“

„S time mogu da se izborim“, kazah. „ Ali evo u čemu je stvar, Džeki.
Holi je potpuno ubeđena da je kriva za to što se desilo Šeju, i da čitava
porodica tako misli, čak i kad ona ne bi bila kriva. Ako je ne budem puštao
kod keve - ne kažem da će meni to teško pasti, veruj mi na reč - samo će
postati još ubeđenija. Iskreno, zabole me onoliko da li je to sto posto istina
i da li su je svi u porodici proglasili za gubavu, ali meni je potrebno da zna
da si ti u tome izuzetak. Dete je skroz potreseno, a već je izgubilo dovoljno
ljudi za čitav život. Mora da zna da si ti i dalje u njenom životu, da ne



nameravaš da je napustiš, i da je, pre svega, ne kriviš automatski za to što
nam se svima srušilo nebo na glavu. Da li bi nešto od toga bilo problem?“

Džeki je već ispuštala prestrašene, saosećajne zvuke.
„Ah, bože me sačuvaj i sakloni, srce malo siroto, kako bih nju mogla

kriviti - pa nije se bila ni rodila kad je sve ovo počelo! Izgrli je u moje ime i
kaži joj da ću prvom prilikom skoknuti do nje da je vidim makar nakratko.“

„Dobro je. Tako sam i mislio. Međutim, nema veze šta ću joj ja reći:
ona to mora da čuje od tebe. Možeš li da je zovneš, taman da se dogovorite
kad bi mogla s njom da se nađeš? Ublaži malo dušu jadnom detetu. Važi?“

„Hoću, naravno. Nego znaš šta, daj da ja to odmah obavim, grozi mi se
pomisao da sedi tamo i sekira se i uzrujava...“

„Džeki“, rekoh. „Sačekaj časkom.“
„Aha?“
Došlo mi je da zavalim samome sebi šljagu po potiljku što to pitam, ali

navrlo je iz mene.
„Reci mi nešto, dok smo još na toj temi. Da li ćeš se i meni javljati i

nadalje? Ili se to odnosi samo na Holi?“
Zastoj je potrajao samo delić sekunde, ali bio je dovoljan.
„Ako to nije izvesno, srce, mirim se s tim. Jasno mi je zašto bi ti bilo

mučno. Samo bih voleo da znam potanko; smatram da bismo tako uštedeli
silno vreme i frku. Da li ti to zvuči pošteno?“

„Aha. Zvuči. O, bože, Fransise...“ Kratko grabljenje vazduha, maltene
grč, kao da ju je neko udario u stomak. „Naravno da ću se javljati.
Naravno da hoću. Samo mi... možda mi treba još malo vremena. Nekoliko
nedelja, šta znam, ili... Neću da te lažem: u glavi mi je rasulo. Ne znam šta
ću sa sobom. Može potrajati dok ne...“

„Zvuči smisleno“, rekoh. „Veruj mi, poznato mi je to osećanje.“
„Izvini, Fransise. Od srca, od srca izvini.“
Glas joj je zvučao tanko i očajno, iskidano do poslednjeg končića.

Samo bi mnogo veći đubroš od mene imao srca da je dodatno pozledi.
„Takav ti je život, mala“, kazah. „Nisi ti kriva ništa više nego Holi.“
„Jesam kriva, ipak. Da je, pre svega, nisam vodila mami...“
„Ili da je ja nisam doveo baš tog dana. Ili još bolje, da Šej nije... Dakle,

razumemo se.“ Ostatak rečenice raspreo se u prazni prostor između nas. „Ti
si učinila najviše što si mogla; više od toga nema kud. Idi i sabiraj glavu,



srce. Bez žurbe. Zovi me kad budeš gotova.“
„Hoću. Bogom ti se kunem, hoću. A ti, Fransise... čuvaj se, dotad.

Ozbiljno, znaš.“
„Važi. I ti se čuvaj, zlato moje. Videćemo se još.“ Neposredno pre nego

što je prekinula vezu, začuo se opet taj Džekin brzi, bolni udisaj. Nadao
sam se da će otići Gavinu i pustiti ga da je zagrli, umesto da stoji napolju u
tami, i da plače.

Nekoliko dana iza toga, otišao sam u Džervis i kupio jedan od onih
king-kong-sajz televizora kakve kupuje samo onaj kome u lični kosmos
nikad nije prodrla pomisao da štedi za nešto iole važnije. No imao sam
utisak da puka elektronika, koliko god upečatljiva, neće sprečiti Imeldu da
me šutne među noge, pa sam se zato parkirao na kraju Halous lejna i ostao
da čekam da Izabela dođe kući odatle gde se već muvala po čitav dan.

Bio je hladan, siv dan, nebo natušteno od susnežice ili snega koji su
čekali da počnu, po baricama se hvatala tanka ledena pokorica. Izabela je
naišla Smits roudom, brzim korakom, oborene glave i u tankoj, šatro
brendiranoj jakni, u koju se uvijala da se zaštiti od vetra što je brijao. Nije
me ugledala sve dok nisam izašao iz kola i stao pred nju.

„Izabela, je li tako?“, upitah.
Ona se oprezno zapilji u mene.
„A ko pita?“
„Ja sam onaj kreten što vam je razlupao televizor. Drago mi je što smo

se upoznali.“
„Odjebi ili ću vrištati.“
Pljunuta majka u pogledu karaktera. Mala mi je prosto izazivala neki

osećaj miline. Rekoh:
„Spusti malo loptu, Penelopi Pitstop. Ovog puta nisam došao da vam

pravim frku.“
„Pa šta onda hoćeš.“
„Doneo sam vam nov televizor. Srećan Božić.“
Sumnja na njenom licu produbi se.
„Zašto?“
„Čula si valjda nekad za grižu savesti, a?“
Izabela prekrsti ruke i ošinu me mrkim pogledom. Izbliza je još bila



prisutna sličnost sa Imeldom, ali ne tako snažno. Imala je onu okruglu,
istaknutu bradicu Hernova.

„Ne treba nam tvoj televizor“, obavesti me. „Zahvaljujem se.“
„Možda tebi ne treba“, rekoh, „ali treba tvojoj mami, ili sestrama. A da

ih pitaš pa da to saznaš?“
„Aha, ma kako da ne. A otkud da znamo da to čudo nije ukradeno pre

dve noći, pa ga mi uzmemo, a ti koliko po podne dođeš pa nas pohapsiš?“
„Precenjuješ moje umne sposobnosti.“
Izabela izvi obrvom.
„Ili ti potcenjuješ moje. Zato što nisam ja toliko glupa da uzmem nešto

od kera koji je besan na moju kevu.“
„Nisam ja besan na nju. Malčice smo se razmimoišli u mišljenjima, a to

smo rešili, i ona nema šta da se brine što se mene tiče.“
„Pa taman ti posla. Moja keva se tebe ne plaši.“
„To je lepo. Verovala ili ne, ona je meni draga. Zajedno smo odrasli.“
Izabela promisli o tome.
„Pa što si joj onda razlupao televizor?“, oštro upita.
„A šta kaže tvoja keva?“
„Neće da kaže.“
„Onda neću ni ja. Džentlmen nikad ne odaje damine poverljive stvari.“
Dobacila mi je ubilački pogled, da pokaže kako nije pod utiskom te

moje slatkorečivosti, a opet, bila je i u takvim godinama da ionako ne bih
ostavio utisak na nju ničim što bih rekao. Pokušao sam da zamislim kako je
to, kad vidiš ćerku kojoj su porasle grudi, stavlja ajlajner, ima zakonsko
pravo da avionom zaždi kuda god poželi.

„Je l' si to čudo dovukao kako bi bio siguran da će na sudu reći sve
kako treba? Pitam zato što je ona već dala izjavu onom balavcu, kako se
beše zove, Žute Bruce.“

Dala je izjavu koju bi mogla i koju sigurno i hoće promeniti više
desetina puta dok ne dođemo do suđenja, ali da sam osetio potrebu da
podmitim Imeldu Tirni, nisam morao da demoliram svoj budžet; mogao sam
se provući i sa nekoliko kartona plavog „džona plejera“. No zaključio sam
da je to bolje ne poveravati Izabeli.

„Nema to nikakve veze sa mnom. Da jedno raspravimo: nisam ni u
kakvoj vezi ni sa slučajem, ni sa tim balavcem, i ne treba mi ništa od tvoje



keve. U redu?“
„Ti bi onda bio prvi kome ništa ne treba. Pa kad već ništa ne želiš, onda

mogu i da idem ja, a?“
U Halous lejnu ništa se nije micalo - tog dana nije bilo starica da

glancaju mesingane kvake, nije bilo slatkih mamica u ratu kolica, sva vrata
su bila dobro pozatvarana zbog zime - ali osećao sam kako nas prate oči iz
senke, iza čipkanih zavesa.

„Smem nešto da te pitam?“, rekoh.
„Samo izvoli.“
„Gde radiš?“
„A šta tebe to briga?“
„Radoznao sam po prirodi. Što, je l’ taj podatak samo za povlašćene?“
Izabela zakoluta očima.
„Pohađam kurs za advokatsku sekretaricu. Je l’ ti to odgovara, a?“
Uzvratih:
„To je sjajno. Svaka čast.“
„Hvala. A tebi deluje da me baš potresa šta ti misliš o meni?“
„Već sam ti rekao, meni je bila draga tvoja majka, u neke davne dane.

Drago mi je što znam da ima ćerku kojom će se ponositi i koja se brine o
njoj. E sad još malo dokaži da si dobra, pa joj ponesi ovaj prokleti
televizor.“

Ljutito sam otvorio poklopac prtljažnika. Izabela prođe do zadnjeg dela
kola - na rastojanju, za slučaj da nameravam da je strpam unutra i prodam
je u roblje - pa zaviri.

„Nije loš“, kaza.
„To je vrh vrhova moderne tehnologije. Hoćeš da ga ja odnesem u stan,

ili ćeš da nađeš nekog ortaka da ti pomogne?“
„Ne treba nam“, reče Izabela. „Nije mi jasno šta tu ne kapiraš.“
„Znaš šta“, odgovorih. „Ovo čudo me je debelo koštalo. Nije ukradeno,

nema u sebi antraks, niti vlada može da te prati kroz njegov ekran. Dakle, u
čemu je problem? Samo si alergična na muriju?“

Izabela me pogleda kao da se pita kako uspevam da sam obučem gaće.
„Otkucao si brata“, reče.
Dakle, tu smo. Opet sam iznova ispao glupa klipančina, misleći da se

slučaj možda neće razglasiti među svima: sve i ako je Šej ćutao, uvek je tu



komšijska informativna mreža, a čak i ako su oni preskočili taj dan,
Razbijača ništa nije sprečavalo da u nekom naknadnom ispitivanju ubaci
kakav sićušan nagoveštaj. Tirnijeve bi obema rukama dograbile televizor
koji je nekome ispao iz prikolice kamiona - verovatno bi ga prihvatile i od
svog srdačnog komšije-dilera Deka, ukoliko bi po nečemu zaključio da im
je nešto dužan - ali s takvima kao što sam ja nisu htele da imaju posla. Čak
i da sam bio raspoložen da se branim, pred Izabelom Tirni, ili pred
zadivljenim posmatračima, ili pred bilo kojom živom dušom u Slobodnim
opštinama, opet ne bih ništa ni za dlaku promenio. Mogao sam Šeja poslati
na intenzivnu negu, možda čak i na glasnevinsko groblje, i naredne nedelje
provesti prikupljajući pohvalna klimanja glavom i pljeskanja po leđima; ali
ništa što je on uradio nije moglo biti dovoljno jako opravdanje da neko
ocinkari rođenog brata.

Izabela se osvrte oko sebe, proveravajući ima li u blizini ljudi spremnih
da joj priteknu u spas, pa tek onda reče - prijatno i glasno, kako bi je isti ti
ljudi lepo čuli:

„Uzmi taj televizor i nabij ga sebi u dupe.“
Na to odskoči, hitra i spretna kao mačka, za slučaj da nasrnem. Onda mi

pokaza srednjak kako bi bila sigurna da njena poruka nikome neće promaći,
obrte se na tankoj potpetici, pa krupnim korakom zagrabi niz Halous lejn.
Posmatrao sam je kako traži ključeve, nestaje u toj košnici od stare cigle,
čipkanih zavesa i budnih očiju, i uz tresak zatvara vrata za sobom.

Te večeri je počeo da pada sneg. Televizor sam ostavio na vrhu Halous
lejna, da ga mazne prva sledeća Dekova mušterija, onda sam se odvezao do
kuće i krenuo dalje peške; taman kad sam bio kod kilmejnamskog zatvora,
obrušila mi se u susret prva vejavica, noseći krupne, savršene, ćutljive
pahulje. Kako je počela, tako nije stajala. Sneg se topio čim dotakne tle, ali
Dablin ume i godinama da se provuče čak i bez toga, i ispred Bolnice
Svetog Jakova izazvao je opijenost među velikom družinom studentarije:
zapodenuli su rat grudvama, grabili su pregršti snega s kola što zastanu na
semaforu i krili se iza nevinih posmatrača, zacrvenjenih noseva i nasmejani,
ne dajući ni pet para na razdražene kravataše što su se brecali i otresali u
povratku kući s posla. Kasnije je po snegu zaljubljene uhvatila romantika,
pa su gurali ruke jedni drugima u džepove, privijali se jedno uz drugo,



zabacivali glavu da posmatraju pahulje kako se kovitlaju odozgo. A još
kasnije, pijanci su na putu iz paba do kuće stupali triput pažljivije nego
obično.

I upravo negde u dubini te noći ja sam se našao na vrhu Fejtful plejsa.
Sva svetla su bila isključena, samo je u prozoru Sali Hern, do ulice,
treperila jedna jedina vitlejemska zvezda. Stajao sam u senci, tamo gde sam
nekada stajao i čekao Rouzi, ruku zarivenih u džepove i posmatrajući kako
vetar baca dražesne lukove pahulja kroz žuti krug ulične svetiljke. Plejs je
delovao prijatno i miroljubivo kao s božićne čestitke, ušuškan usred zime,
utonuo u snove o Deda Mrazovim zvončićima i vrućem kakaou. U čitavoj
ulici ni zvuka, samo šum snega što navejava na zidove i daleki glas
crkvenih zvona što izbijaju četvrt nekog sata.

U sobi do ulice broja 3 blesnu neko svetlo i zavese se razmakoše: Met
Dejli, u pižami, crneo se naspram bledunjavog sjaja stone lampe. Navalio
se rukama na prozorsku dasku i dugo posmatrao pahulje kako padaju po
kamenoj kocki. A onda mu se ramena izdigoše i spustiše u dubokom
udisaju, i on navuče zavese. Časak potom svetlo se ugasi.

I da nije on gledao, ne bih mogao naterati sebe da zakoračim u Plejs.
Preskočio sam poslednji zid i stupio u dvorište broja 16.

Pod nogama mi zakrckaše kamenčići i smrznuti korov što se još držao
za zemlju tamo gde je Kevin umro. Dole u broju 8, Šejovi prozori bili su
mračni i pusti. Njegove zavese niko se nije potrudio da navuče.

Stražnja vrata broja 16 njihala su se otvorena, otkrivajući tamu, i
nespokojno škripeći kad ih dokači vetar. Zastao sam na pragu, zagledan u
mutno snežnoplavo svetlo što se slivalo niza stepenice, i u svoj dah što je
lebdeo kroz mrzli vazduh. Da sam verovao u utvare, ta kuća bi mi donela
životno razočaranje: morala je vrveti od njih, zidova prožetih duhovima,
vazduha dupke punog, dok jadikuju i lepeću u svakom visokom uglu, ali ja
nikada nigde nisam video takvu prazninu, prazninu toliko praznu da ti
isisava dah. Šta god da sam došao da tražim tu - Razbijač bi, blaženo
predvidljivo srdašce, verovatno smatrao da tražim „zaključenje“ ili neku
tome jednaku kenjariju - nije ga bilo. Preko moga ramena uvihori pramičak
pahulja, počinu načas na podnim daskama, i iščeze.

Pomišljao sam da nešto ponesem sa sobom, ili da ostavim nešto svoje
tu, za spomen, ali nisam imao ništa dostojno ostavljanja, niti je bilo ičeg što



sam poželeo da uzmem. U korovu sam našao praznu kesicu od grickalica,
presavio je i njome podglavio vrata da ostanu zatvorena. A onda sam opet
preskočio zid i dao se u hod.

Imao sam šesnaest godina, u toj sobi na spratu, kad sam prvi put
dodirnuo Rouzi Dejli. Bio je petak veče, leto: bandica nas, nekoliko
litrenjača jeftinog jabukovca, dvadeset komada super-king lajta, kesica
bombona od jagode - toliko smo bili mladi. Mi smo za vreme raspusta već
grabili pokoji dan na gradilištima, ja i Zipi Hern, Dez Nolan i Ger Brofi, pa
smo bili preplanuli i mišićavi, i pri parama, smejali se bučnije i blistavije,
kipteli od te svoje novopečene muškosti i pripovedali uzbudljive priče s
posla da ostavimo utisak na devojke. Devojke su bile Mendi Kalen, Imelda
Tirni, Dezova sestra Džuli, i Rouzi.

Mesecima se polako pretvarala u moj lični, tajni magnetni sever. Noću
sam, ležeći u krevetu, bio ubeđen da osećam, kroz ciglene zidove i preko
kamene kocke, kako me privlači ka sebi na dugim plimama svojih snova.
Takva njena blizina toliko me je snažno vukla da sam jedva disao - svi smo
sedeli uza zidove, a moje noge su bile ispružene toliko blizu do Rouzinih da
bi mi se list našao pritisnut uz njen da sam se pomerio za svega pola pedlja.
Nisam morao da gledam u nju; svaki njen pokret osećao sam ispod same
kože, znao sam kad zadene kosu iza uva ili pomeri glavu uza zid da bi joj
sunce padalo na lice. A onda kad bih pogledao, u mojoj glavi sve je
zastajalo.

Ger je ležao prućen po podu i pripovedao devojkama dramatičnu priču
zasnovanu na istinitim događajima, o tome kako je golim rukama zadržao
gvozdenu gredu koja je taman krenula da se stropošta s trećeg sprata
nekome na glavu. Svi smo bili polupijani, od jabukovca, od nikotina, od
društva. Poznavali smo se odmalena, ali tog leta nešto se menjalo, brže no
što smo mi uspevali držati korak. Džuli je na jedrim obrazima imala poteze
rumenila, Rouzi nov srebrni privesak koji je sjaktao na suncu, Zipijev glas
je konačno bio prestao da kreči, i svi smo se prskali dezodoransom.

„...I kaže mi onda on: ’Sinko’, kaže, 'da tebe nije bilo, danas ne bih
odavde otišao svojim dvema nogama'..."

„Znate na šta meni miriše?“, upitala je Imelda, kao bajagi nikog
određeno. „Na muda. Na slatka, sveža muda.“

„Pa ti ih i prepoznaješ“, rekao je Zipi klibereći joj se.



„Samo ti maštaj. Kad bih tvoja prepoznavala, ubila bih se.“
„Nisu to nikakva muda“, kazao sam ja. „Stajao sam tamo, sve video

svojim očima. Ja kad vam kažem, devojke, ovaj ovde vam je junak uživo.“
„Junak, dupe moje“ rekla je Džuli i podgurnula Mendi. „Vidi ga kakav

je. Nema taj snage da ulovi fudbalsku loptu, a kamoli gredu.“
Ger je napeo biceps.
„Hodi ovamo pa to kaži, ti!“
„Nije loš“, rekla je Imelda, izvijajući obrvom i treskajući pepeo u

praznu konzervu. „Pokaži nam sad i pektoralne mišiće.“ Mendi je ciknula.
„Uh, kakve prljave misli imaš!“

„Ti imaš prljave misli“, kazala je Rouzi. „Pektoralni su mu na grudima.
A šta si ti mislila?“

„Gde ti naučiš takve reči?“, ljutito je upitao Dez. „Ja nikad nisam čuo
za te pektoralne.“

„Od redovnica“, odgovorila je Rouzi. „Pokazivale su nam slike i tako
to. Na biologiji, znaš?“

Načas je Dez izgledao kao da mu je začepila gubicu; potom se pribrao i
dobacio Rouzi bombonu. Ona ju je vešto uhvatila, strpala u usta i
nasmejala mu se. Došlo mi je da ga zveknem, ali nisam mogao da smislim
valjan izgovor.

Imelda je uputila Geru mali mačji osmeh.
„Dakle, hoćemo li da ih vidimo ili nećemo?“
„Ti to mene čikaš?“
„Čikam te, aha. Hajde.“
Ger nam je namignuo. Zatim je ustao, mrdnuo obrvama na devojke, i

snebivljivo počeo da zađiže majicu, mic po mic, od stomaka. Svi smo stali
da navijamo; devojke su sporo tapšale u ritmu. Smakao je majicu, zavitlao
je oko glave, bacio je ka njima i zauzeo bildersku pozu.

Devojke su se toliko smejale da su prestale da tapšu. Popadaie su
zajedno u uglu, navalivši glave jedne drugima na ramena i držeći se za
stomak. Imelda je otirala suze.

„Ti seksi zverko, ti.. „O, bože, ja ću pući...“ - to je izustila Rouzi.
„Nisu to pektoralni!“, prodahtala je Mendi. „To su sisice!“
„Izvrsni su“, rekao je Ger, povređen, napuštajući pozu i razgledajući

sebi grudi. „Nisu sisice. Jelte, momci, zar su ovo sisice?“



„Sjajni su“, rekao sam ja. „Daj ih ovamo pa da ih izmerim divnim novim
brusthalterom.“

„Ma jebi se, bre!“
„Ja da imam takve, nikad iz kuće ne bih izlazio.“
„Ma jebi se i umri. Šta im fali?“
„A je l' treba da budu tako ždroćkavi?“, tobož radoznalo je upitalala

Džuli.
„Vraćaj mi to!“, naredio je Ger, mašući rukom ka Mendi da mu da

majicu. „Ako ne znate ovo da cenite, sklanjam ih.“ Mendi je potkačila
majicu jednim prstom i stala da klati njome, posmatrajući ga ispod
trepavica. „Možda ću da je zadržim i kao suvenir.“

„’Leba ti, kako smrdi“, rekla je Imelda odbijajući je rukom od lica.
„Čuvaj se; sve bih rekla da možeš da zatrudniš već samo ako dodiruješ to
čudo.“

Mendi je vrisnula i dobacila majicu Džuli, a ova ju je uhvatila i još jače
vrisnula. Ger je zagrabio da je ščepa, ali Džulimu se izmakla ispod ruke i
skočila:

„Melda, hvataj!" Imelda je, dižući se, uhvatila majicu jednom rukom,
lstrgla se od Zipija kad je uspeo da je uhvati, i već se našla na vratima,
sevajući dugim nogama i kosom, i mašući majicom iza sebe kao zastavom.
Ger je bučnim korakom pošao za njom, a Dez je u prolazu ispružio ruku da
se pomoću nje dignem; ali Rouzi je sedela navaljena na zid i smejala se, i
zato se nisam makao jer nije ni ona. Džuli ie vukla naniže usku suknju dok
je izlazila, Mendi je dobacila Rouzi bezobrazan pogled preko ramena i
doviknula:

„Čekajte malo, vi tamo, da vas stignem!“, a onda je soba iznebuha
ostala tiha, u njoj samo ja i Rouzi, pomalo se osmehujući jedno drugome
iznad prosutih bombona i gotovo praznih flaša s jabukovcem, i zaostalim
uvojcima dima.

Srce mi je lupalo kao da sam trčao. Nisam se mogao setiti kad smo se
poslednji put našli sami. Rekao sam - imao sam neku zbrkanu predstavu o
tome da treba da joj pokažem kako neću nasrnuti na nju - „Hoćemo li za
njima?“

Rouzi je odgovorila:
„Meni je ovde sjajno. Jedino ako hoćeš da...?“



„Ah, ne; ne. Mogu da živim ja bez majice Gera Brofija u rukama.“
„Trebaće mu sreće da je se domogne. To jest, da je se domogne u

jednom komadu.“
„Preživeće. Bar će tako moći da se razmeće pektoralnim mišićima sve

do kuće.“ Nakrenuo sam jednu flašu s jabukovcem; bilo ie u njoj još
nekoliko gutljaja. „Hoćeš ti još malo?“

Pružila je ruku. Ja sam joj stavio u šaku jednu flašu - prsti nam se
bezmalo dodirnuše - a sam uzeo drugu. „Živeli.“

„Slainte.“
Letnji dugi dan bio je prešao i u večernje sate: prošlo je bilo sedam, ali

nebo je imalo meku, jasnu plavu boju, a svetlost što je lila kroz otvorene
prozore bojubledog zlata. Svuda oko nas Plejs je brujao kao košnica,
trepereći od stotinu različitih priča što se razvijaju. U susednoj kući Ludi
Džoni Malon pevao je sam za sebe, veselim, prozuklim baritonom: „Tamo
gde Jagodnjaci sežu do reke Lifi, poljupcem spraćeš brige sa moga čela...“
U prizemlju je Mendi oduševljeno ciktala, čulo se kršenje i lupnjava, potom
eksplozija smeha; još niže, u suterenu, neko je bolno urlao, a Šej i njegovi
ortaci oglasili su se divljačnim klicanjem. Na ulici su dva balavca Sali Hern
sami učili da voze ukradeni bicikl i čantrali jedan drugome - „Ne, tope,
moraš da ubrzaš, inače ćeš pasti, nije bitno ako lupiš u nešto!“ - a neko je
zviždukao vraćajući se s posla, unoseći u svirku ljupke, vesele male trilere.
S kućnih prozora dopirao je miris ribe i prženog krompira, praćen mudrim
opaskama kosa na krovu i glasovima žena što su razmenjivale nova
ogovaranja dok skupljaju veš u stražnjim vrtovima. Znao sam svaki glas i
tresak svakih vrata; znao sam čak i odlučni ritam Meri Hali dok riba glavne
stepenice. Da sam pomnije oslušnuo, razaznao bih svakog pojedinačnog
čoveka utkanog u taj vazduh letnje večeri, i svaku bih priču umeo o njima
ispričati.

„Dakle, pričaj“, rekla je Rouzi. „Šta je stvarno bilo s Gerom i gredom?“
Nasmejao sam se.
„Ništa ja ne odajem.“
„Ionako se nije trudio da ostavi utisak na mene; cilj su mu bile Džuli i

Mendi. A ja ga neću ofirati.“
„Kuneš se?“
Osmehnula se od uva do uva i prekrstila se jednim prstom preko srca,



preko meke bele kože tamo gde joj se raskrilila košulja.
„Kunem se.“
„Jeste uhvatio gredu u padu. A da je nije uhvatio, pala bi na Pedija

Firona, i Pedi večeras ne bi odatle otišao peške.“
„ Ali...“
„ Ali je greda klizila s naslagane gomile u dvorištu, i Ger ju je uhvatio

pre nego što je pala Pediju na nožni prst.“
Rouzi je prasnula u smeh.
„Kakav mufljuz! To i liči na njega, znaš? Kad smo bili skroz mali, imali

smo osam-devet godina, Ger nas je sve ubedio da ima dijabetes, i da će
umreti ako mu ne budemo davali biskvite od užine. Ništa se nije promenio,
je li?“

Dole je Džuli zavrištala:
„Spusti me!“, mada nije zvučala kao da to zaista misli.
„Jedino što u poslednje vreme traži nešto više od biskvita“, rekao sam.
Rouzi je digla flašu.
„U njegovu čast!“
„Zašto misliš da ne bi pokušavao da ostavi utisak na tebe isto kao na

druge?“, upitao sam.
Rouzi je slegla ramenima. Tek najneprimetnije rumenilo zalilo joj je

obraze. „Možda zato što zna da ne bih marila i kad bi pokušao.“
„Ne bi? Ja sam mislio da se Ger dopada svim devojkama.“
Ponovo je slegla ramenima.
„Nije moj tip. Ne ložim se na krupne i plavokose.“
Srce mi se ubrzalo još za trun. Pokušavao sam da pošaljem hitne

moždane talase Geru, koji mi je, iskreno, i dugovao uslugu, da ne spušta
Džuli i da ne pušta nikog da pođe gore; bar ne još sat-dva, možda i zauvek.
Posle nekoliko časaka, rekao sam:

„Lepo ti stoji ta ogrlica.“
„Samo što sam je kupila. Ptica, vidi.“
Spustila je flašu, podavila noge poda se i pridigla se na kolena,

povlačeći privesak ka meni. Ja sam se pomerio po suncem ispruganim
podnim daskama i klekao naspram nje, bliže nego što sam godinama bio.

Privesak je bio u obliku srebrne ptičice, raširenih krila, sa sićušnim
perima od sedefa koji se prelivao u duginim bojama. Kad sam pognuo



glavu nad njega, sav sam drhtao. I pre sam ćaskao s devojkama, sav vickast
i kočoperan, bez trunke zbunjenosti; no u tom trenu dušu sam bio spreman
da prodam za jednu jedinu pametnu rečenicu. Umesto toga, rekao sam, kao
budala:

„Lepa je.“ Pružio sam ruku ka privesku, i moj prst je dodirnuo Rouzin
prst.

Oboje smo se ukipili. Bio sam toliko blizu nje da sam video kako joj se
meka bela koža u korenu vrata odiže sa svakim brzim damarom srca, i
poželeo da zagnjurim lice u nju, da je ugrizem, pojma nisam imao šta želim,
ali sam znao da će mi se svaki krvni sud u telu rasprsnuti ako to ne uradim.
Osećao sam joj miris kose, vazdušast i limunast, opojan.

I upravo brzina tog damara dala mi je hrabrosti da dignem pogled i
susretnem Rouzine oči. Bile su ogromne, tek tanki obod zelenila oko crne
zene, a usne su joj bile rastvorene, kao da sam je uplašio. Pustila je
privesak da padne. Ni ona ni ja nismo se pomerali, ni ona ni ja nismo disali.

Negde je zvrckalo zvonce bicikla, i devojke su se smejale, i Ludi Džoni
je i dalje pevao: „Volim te danas mnogo, voleću te sutra još više...“ Svi
zvuci su se rastopili i rasplinuli u taj žuti letnji vazduh kao jedinstven, dug,
sladak jek zvona.

„Rouzi“, rekao sam. „Rouzi.“ Pružio sam ruke ka njoj, a ona je
pritisnula svoje tople dlanove o moje, i tad su nam se prsti spleli i ja sam je
privukao sebi i nisam mogao verovati, nisam mogao verovati svojoj sreći.

Čitave te noći, pošto sam zatvorio vrata i ostavio prazni broj 16, išao
sam i tražio delove moga grada koji su optrajali. Koračao sam ulicama koje
su imena dobila u srednjem veku: Kazandžijskim prolazom, Ribarskom
ulicom, Crnim jamama, gde su sahranjivali pomrle od kuge. Tražio sam
kaldrmu koja se uglačala od izlizanosti, gvozdene ograde koje su se
istanjile od rđe. Prelazio sam rukom po hladnom kamenu zidova Trinitija,
prošao mestom gde je pre devetsto godina grad vadio vodu iz Patrikovog
bunara; ulični znak još o tome obaveštava prolaznika, skriven u irskom koji
niko nikad ne čita. Nisam obraćao pažnju na trećerazredne nove stambene
blokove i neonska svetla, bolesne iluzije spremne da se pretvore u smeđu
gnjilež kao trulo voće. Oni nisu ništa; oni ne postoje stvarno. Kroz stotinu
godina neće ih biti, nešto će ih zameniti, pašće u zaborav. Tako je i sa



razaranjem od bombi: pogodi grad dovoljno snažno, i jeftini oholi sjaj
srušiće se dok pucneš prstima; samo ono staro, ono što je već optrajalo,
možda će trajati i dalje. Zabacio sam glavu da obuhvatim pogledom otmene,
kitnjaste stubove i balustrade nad pomodnim prodavnicama i kioscima brze
hrane u Grafton stritu. Naslonio sam se rukama na Most polupenija, gde su
nekada ljudi plaćali pola penija da pređu Lifi, zagledao sam se u Trošarinu i
promenljive snopove svetla, i postojani, tamni tok reke pod snegom što
veje, i do neba se ponadao da ćemo ovako, onako, bilo kako, dok još nije
kasno, svi mi naći svoj put do kuće.

Sken i obrada: BABAC



PIŠČEVA BELEŠKA
Fejtful plejs je svojevremeno zaista postojao, ali se nalazio s druge

strane Lifija - severno, u lavirintu ulica koje su nekada sačinjavale četvrt
crvenih fenjera Monto, a ne južno, u Slobodnim opštinama - i iščezao je
davno pre nego što su se odigrali događaji opisani u ovoj knjizi. Svaki
kutak Slobodnih opština počiva pod slojevima vlastite istorije, i ja ne želim
ni najmanje da je umanjim time što sam stvarne priče tih ulica i tih meštana
potisla u stranu da bih načinila prostora za ovu izmišljenu priču i njene
junake. Umesto toga, neodređeno sam se poigrala geografijom Dablina:
vaskrsla sam Fejtful plejs, preselila ga preko reke, i uplela ovu knjigu u
decenije kad ta ulica nije imala vlastitu istoriju koju bismo mogli skrajnuti.

Kao i uvek, svaka netačnost, namerna ili nenamerna, isključivo je moja.



IZJAVE ZAHVALNOSTI
Dugujem neizmernu zahvalnost uobičajenim osumnjičenima, a uz njih i

još nekim: divnom Darliju Andersonu i njegovom timu, a naročito Zoi,
Medi, Kasji, Rozani i Kerolajn, koje su milionima kilometara prevazišle ono
što pisac sme očekivati od neke agencije; Kiri Konsidajn iz irskog Hačet
buksa, Su Flečer iz Hodera i Stautona i Kendri Harpster iz Vikinga, jer to
su tri redaktora koja me redovno zapanje svojom strašću, znanjem i
neverovatnom dubinom; Bredi Perdju, Rut Šern, Kiri Durli, Piteru
Maknaltiju, i svima iz irskog Hačet buksa, Svati Gambl, Kejti Dejvison i
svima iz Hodera i Stautona; Kler Feraro, Benu Petroniju, Kejt Lojd i svima
iz Vikinga; Rejčel Berd, kojoj zahvaljujem na još jednoj briljantnoj lekturi;
Pitu Sent Džonu i njegovim predivnim ljubavnim pesmama posvećenim
Dablinu, kao njegovoj velikodušnoj dozvoli da iz njih navodim stihove;
Adrijen Marfi, koja je pamtila Makgonagl pa makar i maglovito; doktoru
Fergasu O’Kohlejnu, koji mi je pomogao oko medicinskih pojedinosti;
Dejvidu Volšu, koji mi je odgovarao na pitanja o policijskom postupku i
podelio sa mnom svoje znanje o detektivskom svetu; Luizi Lou, koja je za
taj komad iznašla tako divan naslov (i ekipu), pre tolikih godina; En-
Mari Hardiman, Uni Montagju, Ketrin Farel, Diju Rojkroftu, Vinčencu
Latroniku, Meri Keli, Heleni Berling, Stjuartu Rouču, Šeril Stekel i Fidelmi
Kio, koji su mi pružili raznolike i dragocene vrste topline, ljubavi i podrške;
Dejvidu Rajanu, braccae tuae aperiuntur,; mome bratu Aleksu Frenču i
snahi Suzan Kolins, kao i roditeljima Eleni Hvostof-Lombardi i Dejvidu
Frenču, iz više razloga nego što ovde ima mesta da nabrojim; i najzad, kao i
uvek, na poslednjem mestu ali ni slučajno najnevažnijem, mome suprugu
Entoniju Bretnahu.



O AUTORKI
Tana Frenč je odrastala u Irskoj, Sjedinjenim Državama, Italiji i

Malaviju. Studirala je glumu na Triniti koledžu u Dablinu, te radila u
pozorištu, na filmu i nasnimavanjima glasa. Proslavila se kao pisac krimi-
romana, najpre s knjigom U šumi (2007, bestseler Sandi tajmsa), a potom i
sa romanima Sličnost (2008) i Kobno mesto (2010). Dobitnik je nagrada
,,Edgar“, ,,Entoni“, „Bari“ i ,,Makaviti“, kao i nagrade ,,Klarion“, koju
dodeljuje Međunarodno udruženje za vizuelne komunikacije, i nagrade
časopisa Strand. Živi u Dablinu sa suprugom i ćerkom.

Autorkin veb-sajt je: www.tanafrench.com

http://www.tanafrench.com


1 Frenk Potenca, američki penzionisani policajac koji je postao glumac-
komičar, a naročito je bio popularan po televizijskoj emisiji Čika Frenk.
(Prim. prev.)

2 Garda Siochána na hEireann, Čuvari mira Irske - zvanične policijske
snage u Irskoj. (Prim. prev.)

3 The Liberties, danas rejon Dablina, a naziv je dobio po oblasnim
mestima koja su nekada bila ujedinjena s Dablinom, ali s pravom na
sopstvene slobode i samostalnost. (Prim. prev.)

4 Poručnik Kolumbo, detektiv iz čuvene istoimene serije iz šezdesetih.
(Prim. prev.)

5 U engleskom je potpuno isto drugo lice jednine i drugo lice množine,
tako da je pripovedač lako mogao zaključiti da se poruka odnosila na njega
umesto na Rouzine roditelje. (Prim. prev.)

6 Period pred Božić. (Prim. prev.)

7 U psihologiji, termin closure (zatvaranje, zaključenje) označava
osećanje da je nešto konačno rešeno, da se s nečim konačno raskrstilo,
naročito nakon traumatičnog doživljaja. (Prim. prev.)

8 Vernici dobijaju takve kartice, obično s prigodnom verskom slikom i
citatom iz Svetog pisma, kada naruče da se u misi pomene nečije ime. Kada
je reč o preminulima, u pojedinim katoličkim sredinama običaj je da se
takve kartice donesu porodici, kao vrsta utehe. (Prim. prev.)

9 U engleskom se za strica i ujaka koristi ista reč. (Prim. prev.)

10 Čuvena Kodžakova uzrečica, u istoimenoj detektivskoj seriji. (Prim.
prev.)

11 Na irskom: nazdravlje. (Prim. prev.)
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