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Strašno je lako biti dasa preko dana,

noću je to već sasvim druga priča.
HEMINGVEJ,

Sunce se ponovo rađa
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ZAHVALNICA

Bez truda mog fenomenalnog agenta, Harijet Vaserman, i mog fantastičnog
urednika, Dena Konaveja, ova knjiga ne bi postojala, sem u obliku fajlova na
mom hard-disku. U tom slučaju morali biste da dođete u moj stan da je
pročitate. To bi moglo biti nezgodno za sve nas.

Zahvaljujem se svima koji su me ikad zasmejali, naročito Pukovniku, Der
Špancu i Die Austrijanki, Groveru, Min, i J. Reku.

Za svaki urnebesan komentar i primedbu zahvaljujem se Katleru Darkiju,
Leriju Heketu, Džeriju Hauardu, Džonu Karpu, Geršu Kancmanu, Sjuu
Markesu, Džil Švarcman, i onom borbenom daktilografu koji voli mačke,
Majku Hehtmanu.
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SUBOTA, 7. JUL

Moj dan.
8:00. Buđenje.
8:00-8:15. Lagano protezanje. Pazi na ligamente kolena. Nekoliko sklekova

za zagrevanje krvi.
8:20. Izalazak iz kuće; odlazak do Central parka. Istrčati šest krugova.

Tempo: sedam minuta po kilometru. To je deset i po kilometra za
sedamdeset pet minuta.

9:45. Povratak kući. Tuširanje; ponovo pročitati Braću Karamazove (samo
epizodu „Veliki inkvizitor”).

11:45. Nazvati mamu.
12:30. Ručak. Pečena prepelica, integralni pirinač, salata od spanaća,

ceđeni sok od pomorandže.
13:00. Odlazak do Metropoliten muzeja. Pogledati izloženog Vermera.

Započeti razgovor sa slatkom dvadesetpetogodišnjom apsolventkinjom iz
Holandije koju ću upoznati ispred slike Žena s krpom oko vrata; nabaviti
njen broj telefona, dogovoriti se da popijete piće u Karlajlu „početkom
sledeće nedelje”.

16:00. Povratak kući. Rad na romanu do večere. Jedan prekid: poziv od
superagenta.

20:30. Mirna večera s nekoliko prijatelja u Le Bernadinu. Ne, stvarno,
momci, ja častim. Svi znaju da mi je izdavač uplatio ogroman avans za
predstojeći roman. Smejemo se.

23:45. Odlazak u Vijaž Vangar na džez. Razmeniti masne viceve s
kompanjonima, bezobrazno flertovati s konobaricom koja mi, dok teatralno
izlazim, krišom daje ceduljicu sa svojim brojem telefona.

2:00. Vratiti se taksijem kući, vežbati klavir pola sata, pa u krevet. U
slučaju nesanice, pročitati jedno poglavlje biografije Džona Adamsa o kojoj
svi pričaju. (Je li zaista bio veći šmeker od T. Džefersona?)
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Barem je tako pisalo u mom Yahoo! Rokovniku za danas. Ali ovde, na
Planeti Menhetn, išunjao sam se se iz kreveta dok je dan svitao nad
Honoluluom i baškario se četrdeset pet minuta pod tušem. (Znam da je prošlo
četrdeset pet minuta jer sam na „Rejndens” CD plejeru pustio The Wall  od
Pink Flojda, i završio se ceo prvi disk.) Onda sam s poda pokupio nekoliko
opalih latica preostalih od Večere i posadio se na kauč koji je još nosio
otisak moje zadnjice od prethodne noći, okružen uređajima dvadeset prvog
veka namenjenjih za zabavu i ispuštanje natrijuma sa četiri zlokobno
prekomplikovana daljinska upravljača nepodesna za ženski rod i dve skoro
prazne, šuštave kesice slanih grickalica. Na kauču sam našao zaostalu belu
mrvu. Isuviše sam civilizovan da je ostavim, pa sam je podigao. I ubacio u
usta. Fuj. Perut. U najboljem slučaju.

Nekoliko napomena o meni.
Zovem se Tom Farel. Ja sam pripadnik One generacije. Znate na koju

mislim. Na onu posle generacije koja je otkrila Bitlse i neobavezni seks, a
pre one u kojoj sedamnaestogodišnjaci traže da budu oslobođeni fizičkog da
bi mogli da surfuju Internetom.

Da, to smo mi: Najtrulija generacija. Antropolozi iz budućnosti pamtiće nas
pre svega po ne-crnim frakovima, Valeriji Bertineli, i grupi Men at Work.
Očevi naših očeva dobili su Drugi svetski rat. Mi ne umemo ni da vežemo
leptir-mašnu.

Nisam u sjajnoj kondiciji. Ipak, ponekad, istrčim jedan zadihani krug oko
parka. Kad trčim, to je proza u pokretu. Stomačni mišići mi se razlivaju.
Ruke su mi poput rastopljene karamele. Zubi su mi izrezbareni od voska.
Neki su me uporedili sa crvenokosim Vini Puom, Umpa Lumpom bez losiona
za tamniji ten, pomalo izduženim Teletabijem. U jednom razvojnom razredu –
petom – bio sam poznat isključivo pod nadimkom „Testasti”. Prvi put kad mi
je neki mangup na igralištu bocnuo stomak u nadi da će izmamiti kikot
devojčica, bilo je smešno. Stoti put je već bilo manje smešno. Do petstotog
puta, već sam počeo da razvijam kompleks, a posle 603. (brojao sam, o, i te
kako sam brojao), počeo sam s psihijatrijskim lečenjem. Kod 607. moj
pokojni otac je otvorio koverat s računom, započeo petominutnu raspravu s
mojom majkom („Kakvo je ovo sranje, do đavola?”) i lečenju je bio kraj.

Prkosno sam prosečan, studiozno u redu, neoženjen. Znate ono kad odete u
apoteku i ugledate neki proizvod te apoteke pored jednog sa logom i
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upečatljivom istorijom zabavnih i informativnih televizijskih reklama?
IBUPROFEN. RASTVOR ZA ISPIRANJE USTA. ANTIHISTAMINIK. To
sam ja: čovek bez marke. Nikad ne biste potrošili na mene pare koje ste
dobili na lutriji. Sadržim sve potrebne sastojke, i veoma sam povoljan. Ali,
ne izgledam dobro na polici. Da me neko vidi u vašem ormariću s lekovima,
umrli biste od stida.

Imam trideset dve godine, i zdrav sam koliko i bilo koji drugi američki
muškarac odrastao na brzoj hrani. Izgledam prilično mladoliko. Kosa mi se
povlači sa skalpa, ali na sreću nije me još napustila: samo se premešta u
nozdrve i uši. Lice – moja patriotska faca sa crvenom kosom, belom kožom i
plavim očima – sasvim se dobro drži. Nemam linije od smeha oko usana (šta
je uopšte smešno). Nisam nizak, ne baš. Ja sam minimalne prihvatljive visine
za odraslog muškarca. (Neke zvezde za koje znam da su niže od mene:
Redford, Stalone, Pit.) Ali, nikako se ne bih mogao nazvati visokim. Više se
ne bavim sportom baš mnogo, pa to nadoknađujem time što malo više gledam
sport na televiziji. Je li neko za golf po australijskim pravilima? Treba li vam
neki podatak o favoritima na trci u Luksumburgu?

Imam dvosoban stan, frižider pun (isključivo) pića i slatkiša, mini
mikrotalasnu veličine Menhetna koju koristim samo za pravljenje kokica,
zalihu mrvica od keksa sa sirom koju skladištim pod jastucima na kauču,
gomile prašnjave, crne stereo opreme i Materhorn kompakt diskova kojima
preti sve veća opasnost od pokretanje lavine. (Neudate žene u tridesetim
godinama sakupljaju mačke; ja gomilam kućnu elektroniku.) Posedujem
potreban asortiman košulja u stilu banana republika, raznih boja (tamnoplava,
svetloplava, plava). Posedujem četrdeset i tri majice kratkih rukava. Gledam
Simpsone 3,7 puta nedeljno, i upotrebljavam konac za zube 3,7 puta godišnje.
Kad se svetla u sali ugase pred početak rok koncerta, često sam prvi koji
počinje da urla.

Hobi kojem posvećujem najviše vremena je sakupljanje bivših devojaka.
Kad sam lepo raspoložen, prizivam probrane numere iz svog ličnog džuboksa
za mučenje. E-6: Tes. Devojka koju sam ostavio kad sam napustio posao u
uštogljenoj novinskoj redakciji u Londonu gde sam radio nekoliko meseci.
Mrzela je Ameriku iako tamo nikad nije ni bila. Što se nije promenilo, koliko
je meni poznato. C-l1: Džudi. Prva devojka sa kojom sam spavao, nevešto.
Udala se za Japanca, preselila u Kjoto i rodila blizance. Mislite li da kod nje
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još imam neke šanse? Pa onda imamo A-2: onu koja me je skoro sredila.
Besti, moja Besti. S njom sam se zabavljao do, i preko (mada ne mnogo
preko) sve-definišuće granice od dve godine. Poznavala me je bolje nego bilo
ko drugi. Taj osećaj bio je i divan i zastrašujući. Na kraju naprosto nisam
mogao da podnesem pomisao da će moj seksualni rezultat do kraja života
ostati na četiri recke. Imao sam dvadeset i četiri godine. Ona sad živi sa
nekim dasom. Druželjubiv je, veseo i dobroćudan momak kojeg bih voleo da
zadavim na spavanju.

Razmišljao sam o jednom tipu koji je napisao jednu knjigu. Radi se o
običnom, toplom, nesavršenom liku i njegovoj devojci. Govori o svojim
čežnjama, potrebama i strahovima i kako stalno nešto zabrlja na šarmantan
način. Cela priča je napisana u vidu Top 5 listi. Sve devojke koje poznajem
su čitale tu knjigu, i sve žele (ili misli da žele) da upoznaju tipa poput tog iz
knjige. Preciznije, želele bi da upoznaju tipa koji je knjigu napisao. Kako li
izgledaju njegove žurke? Kad se uveče vrati iz paba sigurno izvrće džepove i
pokušava da se priseti čiji li je ovo broj telefona? I zašto li je napisan na
gaćicama? Napisao je najduži oglas lične prirode na svetu a još su mu i
platili za to. Čak je snimljen i film: sastojao se iz zgodnih ljudi koji čitaju
Top 5 liste iz knjige.

I tako sam trenutak razmišljao o tome da poboljšam svoje veze. O
skrivenim muškim tugama i objavljenim ženskim potrebama. O ljubavi i
praštanju i kako mudri ljudi nauče da vole nesavršenosti svojih partnera.

I došao sam do zaključka: trebalo bi da se posvetim Top 5 listama.
Trenutno nemam devojku: igrao sam na sreću ali me je sreća napustila.

Polako već postajem sumnjičav. Šta nije u redu sa mnom? Da nisam možda
homić? (A voleo bih: stalna akcija bez griže savesti, a uz to dobro izgledaš i
imaš ukusa, a sve što treba da radiš jeste da koristiš kondom, što u većini
slučajeva ionako radim. Izgleda da veliki broj kvazi intelektualnih,
feministički nastrojenih, njujorških devojaka misli da je pilula nekakva
muška zavera da im se natovari rak ili tako nešto, o čemu razgovaraju dok
pale cigarete.) Jesam li ja nesposoban da izrazim svoja dublja osećanja?
Imam li ja tih dubokih osećanja uopšte? Jesam li samo probirljiv? Moguće.
Ali, u trideset i drugoj godini počinješ da shvataš: tanka je linija između
probirača i gubitnika.

Uprkos manama imao sam manje-više standardni broj devojaka. Izlazio sam
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sa tri različite devojke po imenu Dženifer, što je malo ispod proseka za
momka mojih godina, i dve Azijatkinje: daleko ispod proseka. Izlazio sam s
devojkama koje citiraju Džoni Mičel i s devojkama koje citiraju Madonu. S
devojkama koje se rasplaču iz neobjašnjivih razloga i s onima koje se
potpuno naroguše ako ih nazoveš devojkama. S devojkama koje vole da ih
izvedeš na in žurke i s onima koje vole da ostanu kod kuće uz Fred Astera.
Svim tim devojkama su dve stvari bile zajedničke. Svaka od njih je, za
devojku, lepše izgledala nego što ja izgledam za jednog momka. I sve do
jedne su me na neki način poboljšale. (Neka renoviranja ličnosti koja su
njihova zasluga: prestao sam da nosim bele sportske čarape uz SMB
bermude; počeo sam da nosim kaiš svaki dan; prestao sam nos da brišem na
rukav kad me neko posmatra; naučio sam ključne ženske termine kao što su
salonke, nadogradnja, visoki struk, nisko sečeno, itd., koji su neophodni da
biste razumeli većinu ženskih razgovora.)

Nemati devojku ima svojih prednosti: nema ko da kontroliše unos alkohola.
Kukuruzne pahuljice ne moraju da se jedu samo za doručak! Mogu da gledam
boks kad god mi se prohte. Veoma malo vremena se gubi na razgovore o
emotivnim problemima i na prekopavanje po ožiljcima od porodičnih rana.
Ukoliko želim seksualni doživljaj pre spavanja, ne moram ruci da se
umiljavam ceo dan. Tokom odnosa nemam obavezu da uzviknem svoje ime:
posle toga nije neophodan nežan zagrljaj narednih sat-dva.

Međutim. Boks je dosadan. Moja ruka se nikad ne doteruje da bi mi
privukla pažnju. Nemam kome da uputim sarkastične komentare dok gledam
televiziju. I u momačkom svetu, veoma retko imaš priliku da upitaš: jesi li ti
to upravo prdnula?

A što se tiče onog emotivnog sranja. Nemam ništa protiv da pričam o sebi.
(Zašto bih imao nešto protiv? Svakako mi ne smeta da pričam sa sobom.) I
nije baš da nemam problema. Samo su sakriveni negde u pozadini. To su
pozadinski problemi. Da li bih bio harmoničnije ljudsko biće kad bih
povremeno obrisao prašinu s njih? Jedan od onih pesnika koje smo morali da
čitamo na koledžu, kaže da je najviše dostignuće upoznati sebe. A šta ako je
tvoje pravo ja zapravo mali, ljigavi reptil? Da li je zaista dostignuće pustiti
ga da otpuzi u posudu sa punčem?

Sigurno postoji jedan način da pronađem odgovore kojima težim. TV.
Klik, klik. Vesti o najnovijem lokalnom masakru, zastrašujuća emisija o
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srednjoj školi. Čarli Rouz (zar njega baš sve vreme prikazuju), kanal
Argument, reklama za dnevne uloške, kanal Hitler, novosti u emisiji
Nacionalne katastrofe, Dosadni kanal (morske kornjače i korali), kanal Klub
doručak, reklama za OB tampone (koja me uvek podseti na onaj stari vic:
otac kaže svom desetogodišnjem sinu: „Šta bi želeo za rođendan, sine?” A
sin kaže: „OB tampone.” Tata ga pita: „Zašto OB tampone?” Sin odgovara:
„Jer onda mogu sve da radim. Mogu na plivanje, na plesanje, na tenis...”),
mađioničar (zar još prikazuju takve stvari), kanal Grupe-na-drogi-ali-im-je-
mnogo-žao, nešto što liči na još jedan prolećni MTV šou (zar proleće nije
bilo pre neka četiri meseca), kanal Ljudi-s-britanskim-naglascima-
razgovaraju-o-ozbiljnim-stvarima, i, ah! Šta je ovo, gospodo? Cartoon
Network.

Retrospektiva Duška Dugouška. Duško stoji Elmeru na glavi i utrljava mu
tonik za kosu onim svojim velikim, gumastim zečjim šapama. Kosa počinje
da raste. Elmer, primetivši razvoj događaja u ogledalu, postaje ushićen.
Pojavljuju se latice. Ne! To nije bio tonik za kosu već đubrivo! Ono đubrivo
od kojeg cveće raste na skalpu! Sad je Elmer veoma, veoma ljut, i pruža ruku
u košulju, gde je sve vreme krio mušketu. Kako je pametan, naoružao se pre
nego što je krenuo kod frizera. Ali, znao sam šta sledi. U narednih trideset
sekundi Duško će ga na trenutak zbuniti time što će odjuriti sa scene, vratiti
se obučen kao devojka (kao zečica, u stvari) i dati Elmeru cveće i
bombonjeru, čime će ga osvojiti i navesti ga da uruči burmu Dušku, što će
potom Duška inspirisati da obuče venčanicu i sve što uz nju ide. Duško i
Elmer će pronaći matičara i izreći propisne zakletve, pa će Duško Elmera
poneti uz stepenice do apartmana za mladence, što, naravno, uopšte neće biti
apartman već samo vrata koja vode u prazno. Duško će onda Elmera baciti u
ružnu i nasilnu smrt, što nije baš pošteno ponašanje prema momku koji ti je
upravo izgovorio ozbiljnu zakletvu, bez obzira na očigledne prepreke
venčanja homoseksualnog ludaka s puškom i antropomorfnog glodara-
transvestita koji jedva da se i poznaju, barem u kontekstu ovog crtaća. Eto
kako izgleda brak, momci. Kome to treba?

Pet sati kasnije, Sima Strahota je upravo pucao u Duška iz topa kad je
telefon zazvonio. Bio sam pomalo iznerviran jer sam hteo da vidim šta će se
dalje dogoditi, mada sam bio svestan da će Duško najverovatnije pronaći još
veći top, uhvatiti svojim topom đule i ispaliti ga u Simu Strahotu, što će Simi
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oprljiti brkove i očađaviti lice. Malo me je grizla savest, ali planirao sam
potajno da se radujem kad se Sima već sledeće sekunde oporavi.

Telefon. Možda je bila važna vest od nekog poznanika. Mogla bi biti neka
od slatkih devojaka koje poznajem, mada je ta pomisao bila maštovita preko
svake mere. Možda je bio drugar s kojim se nisam čuo još od srednje škole.
A možda i jedan od onih neverovatno duhovitih i živahnih momaka koje
poznajem, koji zove da mi ponudi fenomenalan provod.

Ali, zašto rizikovati?
Kad je telefon po četvrti put zazvonio (uključila se sekretarica; s druge

strane se spustila slušalica), shvatio sam: pre dvadeset godina, subotnja jutra
provodio bih na potpuno isti način, sa dve ključne razlike: 1) nije bilo
Cartoon Networka, tako da sam Duška Dugouška mogao da gledam samo od
pola jedanaest do podneva, kad bi me majka naoružana usisivačem žustro
izbacila iz dnevne sobe i oterala u dvorište gde su me čekala psihotična
starija braća i smišljala komplikovane metode za mučenje; i 2) jeo sam
čokoladne pahuljice iz činije sa slikom iz Imperija uzvraća udarac umesto iz
staklene koju sam upravo držao u krilu. (Nemojte misliti da mi ne nedostaje.)

Imam trideset dve godine. Samo ne baš. Zapravo sam trinaestogodišnjak sa
kreditnom karticom. Ja nisam muškarac. Ja sam muškarac-dečak. Žene znaju
da se dečaci ponašaju kao dečaci, ali na njihovu žalost, moraće da nauče da
se isto ponašaju i muškarci.

Nisam jedini. Možete u bilo kojoj dobi biti muškarac-dečak, bez obzira na
nacionalnost ili rasu. Adam Sendler, Tom Henks, Pol Makartni, Majki J.
Foks, Bil Gejts, Met Dejmon, Robin Vilijams, Džeki Čen, Miki Runi, Kris
Rok, Džon Kjusak, Hju Grant, Metju Broderik, Džeri Sajnfeld, Bil Klinton i
Džordž Buš – hej, dva predsednika zaredom, što se nije dogodilo još od
Tedija Ruzvelta (čiji je sekretar kabineta jednom rekao, negde sam to
pročitao: „Morate imati na umu da predsednik ima oko dvanaest godina.”)

Prema tome: muškarci-dečaci caruju u bioskopima, Beloj kući, Forbs 500.
Zašto bih se brinuo? Naše vreme dolazi. I vladam sopstvenim životom. Sam
svoj kralj. Niko mi ne govori šta da radim. Ja sam nezavisna duša, lutalica,
radoznalac. A sad izvinite, moram da pozovem mamu.

„Ćao”, rekoh. „Ja sam”, rekoh. Nekako sam uvek imao utisak da treba da
dodam i ono „Tom”.

Moja mama ima pedeset osam godina. Voli bižuteriju, radnje sa koncem i
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vunicom, kafu Dženeral Fuds Internešnal, i Dereka Džetera. Uprkos činjenici
da već godinama radim u novinarstvu, jedina publikacija koju ona dobija jesu
nedeljne novine, koje kupuje isključivo zbog kupona koje uredno slaže u sivu
plastičnu kutijicu. San joj je da što pre ode u penziju da bi mogla u
potpunosti da se posveti svom hobiju, ribanju kupatila. Kupatilo moje majke
izgleda kao da nijedno ljudsko biće u njega nikad nije kročilo. To je izložbeni
prostor za Sutrašnjicu bez nečistoće. Mikročipove biste mogli da pravite u
njemu.

Ne bih pogrešio kad bih rekao da mama voli da se stvari odvijaju
dogovorenim tokom.

„Zdravo, dušo”, rekla je mama. „Zar nije trebalo jutros da me zoveš?”
Da. Istina je. Juče sam joj obećao da ću je pozvati ujutru. Prišrafila me je

elektronskom poštom, koju ona koristi kao globalni lokator. Ni kad sam bio
tinejdžer nije, kao sad, znala gde se tačno nalazim svakog dana. Čak me tera
da joj dnevno šaljem elektronska pisma i kad sam na odmoru, tokom onih
retkih avanturističkih nedelja kad se zaputim do (i širom) Italije ili Engleske
ili Francuske.

„Hmm”, rekao sam. „Jesi li me ti maločas zvala?”
„Da”, odgovorila je.
„Zašto nisi ostavila poruku?”
„Pitala sam te zašto me nisi ni pozvao”, rekla je.
„Da budem iskren, majko, zato što mi se ne sviđaš baš mnogo.”
Nisam to stvarno rekao.
„Izvini”, promrmljao sam.
„Jednostavno ne razumem”, reče mama.
„Stvarno mi je žao”, rekoh ja.
„Tomi, rekao si da ćeš zvati prepodne!” Mama je poput negativca na kraju

horor filma, s jednom malom razlikom, umesto da je ubiješ tri puta, moraš
triput da slušaš svaki njen komentar.

„Mama, zaboravio sam. Pod tolikim sam stresom na poslu ovih dana...”
tugaljivo sam utihnuo.

Pod-stresom-sam-na-poslu (ili u školi)-ovih-dana je moj neprobojni izgovor,
na prvom mestu (i dalje!) posle 562 nedelje na mojoj top listi višenamenskih
izgovora za žene koje pokušavaju da mi nabace osećaj krivice. Mama je
stomatološki higijeničar u Rokvilu, u Merilendu, i kao takvoj život joj nije
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baš pun stresa. U globalu, vratiš se kući u razumno doba dana i posao je
predvidljiv. Niko ne kaže stomatološkom higijeničaru: „Do đavola, sve si
danas zeznuo. Moraćeš da ostaneš do ponoći. Svi ovi pacijenti će se vratiti
da možeš ponovo da im uglaviš sisaljke u usta, ali ovog puta to uradi kako
treba!” Retko se nailazi na hitne slučajeve u oblasti stomatološke higijene.
(Brzo! Nestalo nam je one pepermintaste smese za mazanje na okruglu
alatkicu!)

Da li je malo nefer što sa majkom stalno koristim taj štos, što joj stalno
natrljavam moj posao u odelu o naborani radnički nos, podsećajući je koliko
sam ja uspešniji sa trideset i dve godine nego što će ona ikad biti?

Jeste. Nefer je. S druge strane, zar nije malo nefer od nje što očekuje da ću
je zvati jednom mesečno samo zato što me je rodila? Imam bolju ideju: zašto
je ne bih zvao jednom godišnje? Ne, još bolje, svaki put kad budem imao
novu devojku. Bar bismo imali o čemu da razgovaramo.

Mama nema ništa da mi kaže. Ja nemam šta da kažem njoj. Dok mi je otac
bio živ, uvek je imala puno da kaže: o tome kako je tata užasan. Međutim, na
kraju joj je ta tema dosadila, tek pet godina nakon njegove smrti. Ja majku ne
zovem jer među našim ličnostima nema poklapanja. Nismo čitali iste knjige o
energičnim momcima koji se provode po Londonu ili Njujorku; nismo gledali
iste filmove o elokventnim gangsterima koji barataju s neverovatno velikim
oružjem dok pričaju o stripovima.

Ona veruje da sam ja Dobar dečko. To je moja uloga. Izgleda da joj tako
odgovara. Kad sam imao trinaest godina, nisam psovao u njenom prisustvu.
Sad ne mogu. Prekasno je. Imao sam priliku kad sam prvi put s koledža
došao kući za Božić. Tad sam mogao da se pozovem na promenu životnog
statusa, i da ponovo pregovaram o uslovima našeg odnosa. Moj prozor za
psovanje se zatvorio. Sad mora zaista da veruje da nisam prost.

„I šta ima novo?” upitala je mama.
Mrzim kad ljudi postave to pitanje. Jer nema ama baš ničeg novog. Moj

život je stalna rutina. Ili, da budem iskren, prazna rutina. Nemam kola. Nikad
ih nisam ni imao. Nemam nekretnine. Nikad ih nisam ni imao. Najskuplja
stvar koju imam je ova kožna fotelja: 1.099 $ plus porez i dostava. U suštini,
najhitnija stvar koju sam u životu kupio, jeste mekano parking mesto za
zadnjicu.

„Ništa bitno”, odgovorio sam, koristeći Veselu boju glasa broj 3. „Šta ima
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novo kod tebe?”
To je još jedna riskantna faza razgovora, jer mamin sluh nije onako dobar

kao što je bio i uvek pogrešno čuje to pitanje. Kad kažem: „Šta ima novo?”
ona čuje: „Molim te, daj mi specifikaciju svih bolesti koje trenutno napadaju
članove naše porodice, zajedničke poznanike, i ljude s tvog radnog mesta.”

„Pa, sećaš li se Henrijete?”
„Ne.”
„To je jedna od devojaka u kancelariji”. Čudno, kad mama kaže „devojka”

zapravo misli „pedesetdevetogodišnja žena sa osteoporozom”. Kad neko na
Menhetnu kaže „žena” misli „dvadeset četvorogodišnja devojka sa
detinjastim rancem”.

„Aha”, rekao sam neobavezujuće.
„Pa”, šapnula je mama, „pa, ima leukemiju.”
I počela je da me vodi za ruku kroz čudesni svet nagle, neobjašnjive

mučnine. Presađivanja koštane srži. Povraćanja u mlazu. Uplakanog bdenja
pokraj bolesničke postelje. Nekog koga ne poznajem.

„A da, upravo sam razgovarala sa bakom i dekom. Deka je pao i polomio
kuk. Baka se baš oporavlja od prehlade.”

Moji baka i deka su se venčali kad je njoj bilo sedamnaest a njemu
devetnaest godina. Tako se to radilo u njihovo vreme. Nije bilo šezdeset
sudara u šezdeset minuta. Nije postojao ljubav@aol.com. Nije bilo
organzovanih večeri za Jevreje bez partnera. Ništa od onoga „A čime se ti
baviš?” dok joj dodaješ flašu hajnekena. Njihov dom bio je neki siromašni
gradić u Misuriju, gde su muškarci radili u rudniku cele nedelje, izlazili na
vazduh petkom uveče, presvlačili se u rezervnu košulju i išli na igranku u
neki bar gde su flertovali s devojkama kao da dolazi Sudnji dan. Jer, mada
dan koji je dolazio, verovatno nije bio Sudnji, svakako nije bio ni prijatan.
„Još jedan dan u rudniku”, kažemo na Menhetnu dok odlazimo u svoje
klimatizovane kancelarije, prekrivene tepisima, sa slatkišima i zanimljivim
oznakama na stolovima. Moj deda je radio u rudniku soli. (Ili rudniku srebra,
nisam siguran. Sećam se užasnutog, drhtavog pominjanja iskopina.) On i baka
su u braku već šezdeset i jednu godinu i ne samo da se vole, već ne provode
ni jedan jedini sat razdvojeni. Bukvalno se nikad ne zasite.

Slično je i sa mnom i sa Džulijom. Samo što nismo bili u braku šezdeset
jednu godinu, već smo se „družili” pet meseci. A da, i osim onog da nikad
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nismo bili razdvojeni. Ne viđamo se. Sem povremeno na poslu.
Ali, u svakom slučaju tu je. Nikad me ne napušta. I trenutno je tu, sedi

pored mene i čita Njujorker. U mislima sve vreme razgovaram s njom.
„Šta to čitaš?”
„Priču Stiva Martina.” I ona voli Stiva Martina. Jedina razlika je što ja

želim da gledam njegove filmove. Ona, želi da gleda njegove filmove a onda
da ode kući i vodi ljubav s njim. Jednom smo otišli na „razgovor” Stiva
Martina i nekog tamo pisca iz Njujorkera. Stajali smo u zadnjem redu a Stiv
je iz glave stalno ispaljivao urnebesne komentare, savršeno oštre primedbe i
duhovite opaske. Džulija se pored mene topila. Nosila je neku cvetnu,
mladalačku haljinicu (kasnije mi je priznala da se namerno slatko obukla u
nadi da će privući Stivovu pažnju, iako je bila previše stidljiva da bi mu
prišla i započela razgovor) i sve vreme je izvlačila levo stopalo iz bež
sandale i senzualno ga trljala o desni list. Kako da se takmičim sa Stivom
Martinom? S druge strane, verovatno shvata da nema baš mnogo šanse sa
Stivom. Možda će se ipak odlučiti za mene. Mogao bih biti bledunjava
verzija Stiva, redigovanog sadržaja i prilagođena zadatom roku. Blag, prijatan
tip.

„Je li smešna?” rekoh Džuliji u mislima.
„Aha”, reče ona. „Ali, više je slatka.”
Ja sam sladak ja sam sladak ja sam sladak poželeo sam da joj kažem. Ali,

to je teško reći, zar ne? Moraš da pokažeš, a ne da kažeš. A jednom kad im
pokažeš, na primer, spremanjem raskošne večere sa podmetačima i svime,
onda se zamisle. Ovaj momak se previše trudi. Znam jer sam bio i video.
Imam podmetače kao dokaz.

„Jesi li tu?” upita mama.
„Jesam, mama. Izvini. Odlutao sam. I koji je sledeći korak za Henrijetu,

posle presađivanja koštane srži?”
„Ne, dušo. Upravo sam ti rekla da su je iz bolnice poslali kući. Ostalo joj

je svega nekoliko nedelja.”
Izgleda da Henrijetu nikad neću upoznati.
„Stvarno mi je žao. Jeste li bile dobre drugarice?”
Klikćem daljincem: JFK i još neki crno-beli ljudi. Govor stisnutih vilica.

Onaj smešni Jenki naglasak. „Podnećemo svaki teret. Platiti svaku cenu.” Što
znači: „Sve ćemo učiniti da bismo zaustavili komunizam.” To je direktno
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dovelo do Vijetnamskog rata. Ovo je ili dokumentarac ili emisija o najvećim
greškama u istoriji.

„Zaa-pravo”, rekla je mama onim naglaskom sa Srednjeg zapada koji još
koristi i posle četrdeset godina u Merilendu, „da budem iskrena, uvek sam
mislila da pomalo radi ljudima iza leđa. Tračarila je o jednom momku koji
ovde dolazi, a slučajno znam da to nije bila istina.”

Sad shvatam. Razgovaramo o nastupajućoj smrti žene koju jedno od nas ne
poznaje a drugom se ne sviđa.

„Pa, siguran sam da nije mislila ništa loše.” Ovo sam ja u ulozi Dobrog
dečka. Uvek pripisujem poštenje ljudima kod kojih za to nema ama baš
nikakvih dokaza.

„Viđaš li se s nekim?” dodala je.
Uh. To nisam očekivao. Mama i ja obično imamo džentlmenski dogovor da

ne razgovaramo ni o čemu ozbiljnom, sem ako je u pitanju naša rodbina. Tim
pitanjem me zaskoči otprilike jednom godišnje, obično oko Dana zahvalnosti.
To je, naravno, period kad mi je devojka najviše potrebna. Jer moraš imati
nekog s kim ćeš se ušuškati pored ognjišta kad se porodice okupe da
nazdrave. Ili, u mom slučaju, koga ćeš koristiti kao štit od majke. Ne gnjavi
me kad joj gurnem devojku pod nos. Vidi se da je veoma srećna kad sam u
vezi. Moj sin je normalan, piše joj na čelu.

„U stvari”, rekao sam, „upravo sam raskinuo s nekim”, mada to nije baš
bila istina.

„Žao mi je, dušo.” Kako može da joj bude žao? Džuliju nije ni upoznala.
Nikad nisam ni pominjao da smo u vezi. (Ispravka. Nikad i nismo bili u vezi.
Samo smo se družili.)

„U redu je”, slagah.
„Siguran sam da ćeš naći nekog”, slagala je ona.
„Znam”, slagao sam ja.
„Ti si tako divan dečko”, šlaga ona.
„Istina”, slagah ja.
„Uskoro će se desiti”, slagala je ona.
„Možda”, slagao sam ja.
Kad smo završili s lepim rečima, počeo sam da osećam glad.
Napravio sam obrok od knedli Ramenov ponos iz kesice i dva parčeta

bajatog belog hleba namazana namazom za sirotinju: kikiriki puterom. Znam.
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Čovek na mom položaju ne bi trebalo da jede Ramenov ponos, ali u radnji
nisu imali Ramenov stid.

Zašto jedem glavna jela koja koštaju trećinu dolara? Pristojno zarađujem.
Štedim, govorim sebi. Za porodicu koju ću možda imati jednog dana. Moji
sinovi neće biti niski već visoki. Ješće pate foie gras, a ne krem sir. Igraće
lakros, a ne fudbalicu. Ne: polo. I to ne „Marko Polo”; pravi polo, s
uniformama. Sem toga, kad imaš decu koju mnogo voliš moraš da plaćaš
neverovatno visoke troškove da ti se ne motaju oko nogu: dadilje, privatne
škole, luksuzne letnje kampove. Stvari koje ja nisam imao. Koje mi nisu ni
trebale, jer sam odrastao u predgrađu. Grad sve komplikuje. Jesu li moji
roditelji razmišljali o svemu tome? Ne, samo su me rodili.

Na neki način mi je jasno da postajem Riki Rej Rektor neoženjenog sveta.
Bio je osuđen na smrt iako mu je nedostajala trećina mozga nakon pokušaja
samoubistva, i pogubljen je 1992. Poslednji obrok bio mu je pečeno pile,
šnicla, pasulj, sok od višnje i pita od jabuka. Pitu nije pojeo. „Zašto?” upitali
su ga. „Da imam za kasnije”, odgovorio je.

Ručak sam zalio čašom Neskvika, odgledao Matriks po peti put, i popio
jedan viski, koji sam pokrio sa još četiri čaše viskija. Onda sam se obeznanio
na kauču. ’Ku noć.
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NEDELJA, 8. JUL

Sedeo sam sa slušalicama na ušima, prikačen za muzički uređaj. Puštao sam
preterano glasnu muziku. Kao što rekoh, imam trinaest godina.

 
„To je šećer, što je ukus lud,
To je cimet, to je Holivud!”

 
Igrao sam rok-en-rol u fotelji, bacakajući glavu u ritmu, i razmišljao, kao i

obično kad bih slušao reči Majkla Stajpa, i: Ovo je sjajno! i: nemam
predstavu o čemu on priča! Šta je sad pominjao? Slatkiše? Pa, reči su bile
razumljive. Barem one u refrenu.

Dok sam slušao muziku listao sam kroz nestabilnu gomilu kompakt diskova
na vrhu uređaja. Šta je ovo? Mora da me je sinoć spopao trenutak Sajmona i
Garfankla, mala stanica za tramvaj zvani očajanje. Osećam potrebu za
Polovim uslugama samo kad me obuzme ekstremno, neprijatno, raskošno
samosažaljenje. Ja sam stena. Ja sam ostrvo. Ali, koje ostrvo? To je lako:
Engleska. Hladno, kišovito s najboljim danima koji su prošli pre jednog veka.

Neke albume više ne mogu da slušam.

Murmur, R.E.M. Puštao sam ga onda kad je došla kod mene u
nedelju popodne.
Automatic for the people, R.E.M. Puštao sam ga one noći, kad je
bila Večera, ona sa podmetačima i svime.
Up, R.E.M. Iste noći. Veče je bilo dugo, počelo je dok je još
sijalo sunce, zapravo, i dok je bilo nade u vazduhu. Dugo
putovanje u propast.
Wish, The Cure. Jer ona voli pesmu „From the Edge of the Deep
Blue Sea” a oboje volimo „A Letter to Elise” i mislim da sam taj
album jednom puštao – uspešno! – kao pripremnu muziku za
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ljubljenje u mom stanu. Ionako je ceo album prilično depresivan.
Parachutes, Coldplay. Jer su u „Sviftu” puštali „Yellow” u
trenutku kad sam saznao da me Džulija ne želi.

Kasnije sam se probudio iz fine, neplanirane dremke na podu. Ovde dole, s
licem naslonjenim na tepih, imao sam dobar pogled na ono što je ispod
kauča, i proveo par lenjih minuta posmatrajući zloslutne, čupave gomile,
pomerajuće dine prašine. Neko bi zaista trebalo to da počisti. Ali, ja sam
optimista, i istinski verujem da postoji šansa da će same nestati. Šta je ovo
crno? Vidi, vidi. Devedeset dva procenta pamuka, osam procenta lasteksa,
sedamdeset pet procenata prekriven prašinom. Nije bio suviše čipkast. 34B.
Mogao bi pripadati bilo kojoj od desetak devojaka koje su negde u okolini
bile oslobođene grudnjaka u proteklih par godina. Kao da sam pronašao
Pepeljuginu cipelicu. Možda bi trebalo da se šetam Menhetnom i pitam
devojke smem li da im ga navučem i vidim da li im odgovara veličina? To bi
moglo da potraje. Izgleda da sve devojke danas nose 34B. Sećam se kad sam
jednom izlazio s veličinom 34C. Mesecima sam se hvalio time. (Kako li se
zvala?) A desio se i onaj grozan incident sa 34A, onom koja je koristila
napredne metode prikrivanja da bi, s druge strane džempera, ličila na 34B.
Naravno, nikad je više nisam nazvao. Lažna reklama.

Koliko je sati? Sranje, pola šest. Gde li mi je otišao dan? Onih šest sati
otkad sam se prvi put probudio, u stvari. Jesam li jeo uopšte? A, da: u pola
jedan sam se poigravao s idejom doručka. Odlučio sam da popijem lek i
dvolitarku vode.

Dosta je bilo ovog besposlenog vucaranja po stanu u samosažaljenju.
Navukao sam cipele, zgrabio ključeve i prošetao iza ugla do parka Riversajd.
Gde sam seo na klupu u samosažaljenju.

Moram naći nešto za gledanje. Naravno, u parku ima dečjih igrališta, ali
mada bi me posmatranje dece koja se zabavljaju možda i razveselilo, imajući
u vidu moj trenutni izgled, verovatno bi me uhapsili ako bih se u blizini
počešao između nogu ili tako nešto.

Ne, zauzeo sam klupu kraj šetališta za pse. To je u stvari više ličilo na bar
za pse bez partnera. Psi me uvek razvedre. Psi nemaju problema s
upoznavanjem, ćaskanjem, parenjem. Psi ne pitaju čime se drugi psi bave:
„Po profesiji, ja sam pas”. Jesu li njihovi rituali manje apsurdni od naših?
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Mogu li da te častim pićem? Mogu li da ti onjušim dupe? U čemu je razlika?
Rešio sam da kupim primerak Tajmsa, ne zato što sam imao i trunku želje

da mastiljavo prelistavam četrdeset sedam odeljaka tih novina već zato što
mi je trebao TV program. Svake nedelje zaokružujem najbolje filmove koji
će se davati na kablovskoj. To je jedan od vedrijih trenutaka moje sedmice.

I tako sam se priključio vikend paradi na Brodveju, japi Zapadnoj strani:
gde osnovci govore hip-hop, gde je odgajanje dece postalo žešće takmičenje
od rolerbola, i gde je Ljubav apoteka. Ušetao sam da kupim žvake i novine.

„Tri dolara i sedamdeset pet”, rekla je gospođa s druge strane pulta.
„Šta je ovo?” upitao sam, uzimajući staklenu flašicu punu mutne tečnosti.
„Gricni me”, odgovorila je.
„Molim?”
„Zove se Gricni me. Staviš to na nokte i više ih ne grizeš.”
Pogledala je u moje nokte. Izrovareni i zakrvavljeni u predelu zanoktica, ali

samo u poslednjih dvadeset pet godine. Tokom života sam verovatno
dovoljno sebe odgrizao da bih mogao napraviti još jednog Toma, mada bi
nezgrapno bio sastavljen iz zanoktica i noktiju; možda bi to i bilo poboljšanje.

„Savršeno”, rekoh. „Uzeću. U čemu je stvar sa natpisima?” Svuda su bili
veliki kartoni s obaveštenjima.

„Ovo nam je poslednji mesec”, rekla je.
Savršeno. Ljubav se zatvara. Bankrotirala je.
S novinama u ruci vratio sam se u stan. Nadmeni profesionalci u mom kraju

grada zbijaju šale na račun „ološa iz prikolica” jer nam je prosečan prihod po
domaćinstvu 86.000 $ ali bi 90 posto ljudi moglo da smesti celokupan
životni prostor na oveću kamionsku prikolicu. Naše prikolice su samo
parkirane u visinu, to je cela razlika. U parkiralištima za prikolice u Biloksiju
ili Birmingemu za večeru lepo bace mačku na roštilj, a mi naručujemo
kinesku hranu.

Bina zvana trotoar. Da li je ikada postojalo bolje vreme za razgledanje
devojaka? Svi smo se složili po pitanju kose: neka bude ravna, čista, uredna,
sjajna, dužine od brade do ramena. Kosa. Možeš se ogledati u njoj, a
hemikalije joj daju tako prirodan izgled. Ali, ako je kosa kratka, gornji delovi
odeće su još kraći. Ovde u svetu devojaka kao da je potpisan nekakav
sporazum o majicama i tesnim topovima. Sad se svi prave u istoj veličini:
malo premali. Kad se to ukombinuje sa pantalonama s niskim strukom, svaki
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put kad se sagnu ima šta da se vidi. Ovo je leto dekoltea na dupetu, i sve
devojke koje odaberu da pokriju celo telo, ubrzo se zapitaju da li liče na
Prve dame.

A onda imamo sprat. Toliko prikazanog, a tako mala ponuda. Pogledaj
gornji sprat na onoj devojci, dobro su podvezane, podignute, stisnute jedna uz
drugu, tesno utegnute – ona ima ormane u majici s velikim – mnogo velikim
– izrezom. Džulijine nisu bile tako velike. Pa, da. Šta će mi ona?

Vreme je da se saberem. Večeras imam sastanak. S Lizi Leng, vitkom
plavušom koju sam sreo na žurci u Park Sloupu. Ona je seksi, ali kad sam je
par puta odveo na ručak nije me baš ohrabrila. Morao sam da se svađam s
njom oko računa, i nije pružila ruku ka njemu na onaj usporeni način na koji
to radi većina devojaka. zaista je želela da plati svoj deo. Možda samo ima
previše izražen osećaj za fer. Ta devojka je tako poštena da nikad ne bi
upotrebila slike, opise i izveštaje s utakmice bez pismenog odobrenja bejzbol
saveza. Rešio sam da je otkravim tako što ću je odvesti na finu, ne preskupu
večeru. Moj plan je, naravno, da je napunim alkoholom. Delimično zbog nje,
a delimično zbog mene. Pošto i meni treba otkravljivanje, jer u suštini bez
alkohola i nemam neku ličnost.

Razgovori između Lizi i mene teku ovako. Ja pokušavam da joj izmamim
smeh ali ga nema. Ona samo čeka. Pa, ja pokušam ponovo. I ona se ponovo
ne smeje. Ima ozbiljan život, ozbiljan posao. Radi kao glavni pomoćnik u
jednoj od onih kancelarija razuzdanih javnih pravobranilaca u centru grada
koje prihvataju sve slučajeve, pod uslovom da su izgubljeni. Brane tipove
koji pokušaju da dignu zgrade u vazduh, tipove koji reše da Bog želi da
pobiju sve putnike u vagonu popodnevnog voza za Garden Siti, tipove koji
spaljuju noćne klubove jer im je tako lakše nego da sačekaju da bivša
devojka izađe iz kluba. Imam mali problem sa javnim pravobraniocima: zašto
ti ljudi misle da su tako plemeniti? One večeri kad smo se upoznali, pitao
sam je: „Hm, zar većina ljudi koje branite nisu krivi?” „Svi su krivi”,
odgovorila je. Onda mi je, naravno, servirala standardnu žvaku svi-imaju-
pravo-na-advokata. Naravno. Jasno mi je. Ali, loši ljudi imaju pravo na loše
advokate. Šta dobre ljude navodi da kažu: „A, imate serijskog ubicu kojem
treba pomoć da izbegne pravdu? Evo me!” Kju Klaks Klan ima pravo na
svoje prolećne zabave, ali nećete videti naoštrene mlade diplomce s najboljih
fakulteta kako se prijavljuju za mesto u komitetu za odlikovanja.
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A uostalom, ona nije Džulija.
„Pa, zašto onda ne kreneš dalje?” Džulija sedi pored prozora i puši. Čak mi

i njeno pušenje nedostaje. Kako može da mi nedostaje pušenje? Zagađuje
vazduh. Od toga mi suze oči. Kad bii prdnula, da li bih na planinarenju
Stenovitim planinama razmišljao. „Ah, ovaj planinski povetarac je lep, ali ni
upola toliko sladak kao Džulijin prdež?” Kad bi me bola nožem svake večeri
dok spavam, da li bih milovao ožiljke?

Da i da.
„Pametan si”, kaže ona. „Imaš dobar posao.”
„Da”, kažem, „ali ko bi želeo da izlazi sa bledunjavim patuljkom građenim

poput kegle?”
„Ja mislim da si baš zgodan”, kaže ona.
„Vidiš, zato i ne uspevam da te prebolim. Ko još priča tako? ’Baš zgodan.’

Sve što kažeš ima tako bezazlen, umiljavajući prizvuk.”
„Ma, hajde. Izlazio si sa dosta devojaka. Čak si izlazio s drugim devojkama

i dok smo se ti i ja, hm, družili.”
To poslednje joj nikad nisam ispričao, ali Zamišljena Džulija zna sve o

meni. Zato još više može da me povredi.
„To je istina”, priznajem. Zašto da ne budem iskren kad pričam sam sa

sobom? „Ali, samo zato što mi je trebao vazdušni jastuk za slučaj da se s
tobom slupam.”

Eto, vidite. Opet sam je oterao. I ostao sam da gledam u prozor, i video
samo staklo. Pa dobro, i prljavštinu na njemu.

Nazvao sam drugara Majka Vegu, tipa koji je prešao na Drugu stranu pre
četiri godine. Majk i ja smo drugovi jer smo nekad imali mnogo toga
zajedničkog. Ručali smo zajedno svakog dana u našoj srednjoj školi u
Potomaku, zajedno smo igrali fudbal, prilagali klimavu fikciju školskim
novinama (moje priče su bile o vampirima, njegove o evropskim špijunima
koji zavode lepotice). Godine koje su u međuvremenu minule, za njega, su
bile priče o sve manjem osećaju neprijatnosti zbog toga što ima novca.
Prekasno sam shvatio da su bogati veoma, veoma drugačiji od mene i tebe:
mnogo češće imaju seksualne odnose. Novi Kamaro koji mu se iznenada
pojavio pred kućom jednog dana u završnom razredu, bio je poprište mnogo
većeg broja razdevičenja nego apartman za mladence u prelepom planinskom
hotelu. Onih dana je govorio da o sebi nikad ne razmišlja kao o bogatoj osobi
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– naime, njegovi roditelji su imali novac, a ne on, on je samo imao pravo da
ga troši – ali poznavanje novca je u genima i dok smo napunili dvadeset šest,
on je već diplomirao prava i zaposlio se u vrhunskoj advokatskoj firmi. Sad,
pošto je sa suprugom udobno situiran, njegovo malo domaćinstvo se svakog
dana može pohvaliti nekim novim predmetom – ovde trpezarijski sto od
punog drveta ili digitalni televizor, tamo Stajnvej ili Leksus. Stalno se pitam
kad će me obavestiti da se ne uklapam u njegov životni stil i narediti mi da
magistriram. Ili bar da počnem da igram golf.

Nije bio kod kuće. „Zdravo”, čuo sam njegov glas na sekretarici. „Mi smo
u bolnici i porađamo se, tako da ću morati kasnije da vam se javim.”

Nije da sam imam neku razarajuću, životinjsku potrebu za porodom ili tako
nešto, ali ipak sam osetio da Majk danas postiže više nego ja. Učini nešto.

I tako sam uključio televizor. Duško se rvao s nekim zlikovcem zvanim
Razbijač. Razbijač je na razne načine pokušavao da smiri Duška (sam sebe je
ispalio iz topa – do topova se lako dolazi u crtaćima, uvek možeš neki da
pronađeš u zadnjem džepu – i sagradio kocku od cigala i maltera oko šake da
bi njome mlatnuo Duška) pa je onda odlučio da ga pregazi vozom. I tako je
Razbijač vezao Duška za neke šine koje su se naprasno pojavile u ringu i
otišao da doveze voz koji je izgleda stajao parkiran na gornjim tribinama.
Voz je krenuo. Dugouško je delovao uplašeno. Razbijač se zlokobno smešio.
Lokomotiva je ubrzala. Duško se potpuno preznojio. Razbijač je jedva
obuzdavao sadističko oduševljenje... a onda je film odjednom počeo da
podrhtava i zaustavio se, kao da je otpao s projektora. Duško se ušetao na
scenu, koja se sada sastojala samo od bele pozadine. Uz izvinjenje, rekao je
da se film pokidao. Rekao je da nema predstavu o tome kako se to dogodilo.
Potom je, s mangupskim osmehom, pokazao makaze iza leđa. Sec, sec.

Duško stalno radi takve kul stvari. Ne samo da ima pristup neograničenom
spektru scenskih pomagala, šminke i kostima, nego ima i tu nadrealističnu,
božansku sposobnost da jednostavno iskorači iz situacije i nadjača sve što se
zbiva. Ja pomalo ličim na njega. Stalno mi se događaju loše stvari, najčešće
mojom krivicom, ali ožiljci se na meni ne vide. Pojavljujem se na poslu
svakog dana i skoro svako veče odlazim na neku žurku i ispaljujem dosetke
o likovima iz popularne kulture. I, poput Duška, ja sam večiti stanovnik
Doline neoženjenih.

Mogu li da isečem film i počnem iz početka, molim? Ovo nije moj život.
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To je samo grubi nacrt. Urediću stvari kako treba sledeći put.
Telefon. Bila je Lizi. Da otkaže, najverovatnije. Devojke umeju da nanjuše

neuspeh, čak i preko telefona.
„Idem do pozorišta u Harlemu”, rekla je otkazujućim tonom.
„Aha”, rekao sam.
„Kad da se nađemo, ili?” upitala je nesigurno.
Ne odaj slabosti. Kamufliraj smrad. Natrljaj dezodorans za slomljena srca.
„Zašto ne navratiš posle predstave?”
Lukavo. Namami je u stan.
Neizvesnost me je razdirala dok se premišljala.
„Hm”, rekla je. „U redu.”
Sad se opusti. Traljavo sam vežbao klavir – stvarno, imam električnu

jamahu od 99 dolara, Šreder iz Čarli Brauna je imao bolji klavir – a onda
čitao nezainteresovano. Uzeo sam Njujork obzerver u ruke. Izbaci članke.
Oni su samo hleb u sendviču očajanja. Meso je na zadnjim stranicama. U
malim oglasima.

„Neudata belkinja s facijalnim deformitetom traži muškarca 29-40, 180 cm
nagore, u dobroj kondiciji.”

Ta žena ima deformitet lica, a ja se ne uklapam u zahtevanu visinu. Mi se
bojimo obavezivanja? Žene ne mogu da se obavežu na jedno piće s najboljim
frajerom na svetu ako je par centimetara niži od njih. Negde sam čitao da
Menhetn nema najveći procenat neoženjenih u Americi. Mi smo na drugom
mestu. Prvo mesto pripalo je jednom okrugu na Havajima. Grad za provode?
Mesto gde napaljeni diplomci odlaze da proslave dahćuću mladost? Ne:
bivša kolonija gubavaca. Da li je Žena s facijalnim deformitetom dala oglas,
na primer, u ilustrovanom časopisu za bolesti i povrede? Ne. Odabrala je
najelitnije Gucci-i-Harvard novine u zemlji za svoj oglas lične prirode, a onda
se zavalila u fotelju i pomislila: sad će Džordž Kluni da me nazove.

Lizi me je zvrcnula oko pet. Nisam je zaskočio, iako je izgledala seksi u
bež topu iz kojeg su sa strana virile bretele od grudnjaka iste boje. Lagano
našminkana. To je važno: nedelja je, a ona je feministkinja. Ne usputna
feministkinja u stilu: „Pa, žena sam, pa pretpostavljam da moram biti
feministkinja, zar ne?” nego ona prava, koja piše besna pisma Tajmsu da bi
im skrenula pažnju na njihov seksualno diskriminišući rečnik. U pitanju je
Njujork tajms, novine koje su pojam „beli muškarac” pretvorile u
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iznenađujuće efektnu uvredu.
Mnogo mi se sviđalo kako izgleda, s tim plavim očima, svetlim tenom i

srednjeplavom kosom. Izgleda kao Firerov bezobrazni san, a zašto ne bi? Bila
je Nemica. Polu-Nemica, u stvari. Rodila se ovde: majka joj je pedesetih
godina pobegla iz Istočnog Berlina. Zamišljao sam kako će moji prijatelji –
porodice Koen i Rabinovič, Majer i Šapiro, Flajš, Gud i Kuneman – šiznuti
kad je budu upoznali.

„Sviđa mi se tvoja gajba”, rekla je, razgledajući kao da se premišlja da je
iznajmi. „Jao, ono cveće”, rekla je. „Vreme je da ga zameniš.”

Pogledao sam ka prozoru: a da. Cveće. Od Večere. Izgledalo je kao što
sam se ja osećao.

Bio sam usred gledanja šoua Brajana Vilsona. Počeo sam da joj pričam o
tome. Možda ga je volela.

„A ko je Brajan Vilson?” upitala je.
Ko je Brajan Vilson?  Čovek koji je napisao „Good Vibrations.” „Wouldn’t

it be Nice” i „Don’t Worry, Baby.” Mogu da shvatim da neko ne zna ko je
Brajan Vilson ako ne zna ni ko je Mocart. Ali, ova devojka je definitivno
znala ko je Mocart. A rasla je u Brajanovo vreme, a ne u Austriji
osamnaestog veka.

Postajalo je još bolje: nije čula ni za „Caroline, No”.
„Kerolajn zna?” upitala je. „Mislila sam da je ’Dragi Bog zna’.”
U ovakvim trenucima, uzdam se u višu silu za savet. Srećom, Njegova slika

mi visi na zidu: Bogart. Na posteru je prikazan kako sedi za pisaćom
mašinom. Pored njega stoje dva tipa i drže pištolje uperene ka njegovoj glavi.
On ne obraća pažnju na njih već nastavlja da kuca. Ta slika sve govori. Film
se zvao Na usamljenom mestu. Igrao je prekaljenog pisca, tipa toliko
žestokog da je zbijao šale kad je saznao da je devojka koju je poznavao iz
viđenja, ubijena. Moja omiljena rečenica je ona kad mu njegov drug, detektiv,
saopšti da se nedavno oženio. Bogi je samo upitao: „Zašto?”

Ne samo da je Bogart bio pravi čovek za tu ulogu, već je devojku koja ga
je navela da se zaljubi i po prvi put se suoči sa emocijama, igrala zanosna
plavuša, Glorija Grejam. Bila je pametna i oštra, devojka koja je umela sve
da kaže sa izvijenom obrvom ili raširenom nozdrvom. Ingrid Bergman u
Kazablanci? Posesivna dosada koja šeni pred onim bljutavim dobricom
Laslom. Gde je njena misterioznost? Uvek bih odabrao Gloriju. U svakom
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filmu stičeš utisak da bi ona mogla biti sposobna za bilo šta. A u stvarnosti
je bila udata za tipa koji je režirao Na usamljenom mestu, onog čudaka
Nikolasa Reja. Dok ga nije šutnula. Onda se udala za njegovog sina iz nekog
prethodnog braka. E, to je žena koja ume da povredi muškarca. I da on priđe
moli za još. Jer zna da će mu trebati čitav život da je shvati. Kad rešimo
rebus ne vraćamo se na njega, je li tako?

Šta bi Bogart uradio sa Lizi? Odveo bi je u kul lokal. U neki malo
pretenciozan kafe u francuskom stilu, od onih u kojima devojke požele da
piju jer je to tako evropski. Srećom ima jedan takav baš u mom komšiluku.
To je jedan od glavnih razloga iz kojih sam odabrao ovaj stan. Mnogo sam
poslova završio u kafeu Žaba.

Seli smo za sto obasjan suncem. Pokušao sam sa starim štosom: „Želiš li da
naručimo flašu vina?”

„Ne”, rekla je.
Sebi sam naručio pola flaše. Ona je uzela pivo, i razvukla ga. I time mi je u

startu minirala veče. Nikad ne muvaj ženu koja bi mogla da prođe alkotest.
Mmmm. Viski.
Pristala je da se vrati sa mnom u stan posle pića. Moj arsenal je bio

spreman.
Oružje broj jedan: moje slike iz detinjstva. Time a) dobijam notu ljudskosti;

b) delujem osećajno; c) navodim je da pomisli da bi nam deca bila preslatka
(jer ipak, i ja sam bio takvo dete); i d) prikazujem se u najboljem svetlu, jer
iskreno, izgledao sam božanstveno sa pet godina, što od tada retko uspevam
da postignem. Ko ne izgleda sjajno na slikama iz detinjstva? Čist ten,
uklopljena odeća, veseo izgled. Plus neslomljeno srce je još kao novo. Kosa
nije počela da se povlači a stomak se još nije sreo s badvajzerom i pilsom.
Dečje fotke su razarajuća mašina kad želiš akciju. Stisneš dugme i gotovo je.

Imam slike roditelja na Nijagarinim vodopadima na medenom mesecu, moje
slike u raznim zategnutim dresovima bejzbol klubova (Zašto su uvek bili
premali, iz godine u godinu? Zar nisu mogli unapred da mi daju dresove za
sledeću sezonu?), u kostimu Duška Dugouška, ja ruku pod ruku sa najboljim
drugom, Bakijem, na kojoj obojica nosimo bele majice i teget pantalonice. Na
tim slikama je uvek leto, ili neki praznik. Uočavam pravilo. Prvo su bile
Potpuno neodoljive godine (0-6) i Sasvim prihvatljivo detinjaste godine (6-
11). Onda su došle Godine čuda (11-32), u smislu: čudim se kako su tako
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zgodni roditelji mogli da proizvedu takvog gabora?
Dok sam Lizi dodavao jednu po jednu sliku radi divljenja, shvatio sam da

ih uredno slaže po hronološkom redosledu. Nije čak ni ispuštala očekivani
broj odobravajućih zvukova. Ma daj: ja u šeširu Paje Patka, kad sam imao
šest godina? Ko bi mogao da odoli?

„Čekaj, čekaj”, rekla je kad sam joj pružio sliku tate i mene u Dizni Vorldu,
negde 1979. Nosio sam ogromne plastične naočare i majicu sa znakom grupe
Elektric Light Orchestra.

Lizi ju je razgledala, okrenula, bacila pogled na datum, i pronašla pravo
mesto za nju u gomili slika. Mamilo me je da promešam špil i vidim da li bi
je to rasplakalo.

Izvadio sam Najveće hitove grupe Beach Boys iz CD plejera (pustio sam ih
sa sarkazmom svojstvenom muškarcima-dečacima: na disku se nalaze i
„Caroline, No” i „God Only Knows” ali izgleda da Lizi nije shvatila poentu) i
pripremio oružje broj dva: Cowboy Junkies, The Trinity Session. U ovakvim
trenucima uvek biram taj album. S njim je uspeh zagarantovan. Tokom
godina je u petnaest od mogućih petnaest puta doveo barem do ozbiljnijeg
vatanja. Nemojte misliti da ne vodim evidenciju o takvim stvarima.

„Šta je ovo?” upitala je Lizi.
„Cowboy Junkies”, rekao sam.
„Je li to neka šala?” upita ona.
„Ne”, odgovorio sam, „stvarno se tako zovu.”
„Ima li nešto zanimljivo na TV-u?”
Nakon što smo odgledali komični šou o (ehem, ehem) napaljenim

devojkama u Njujorku („Nije mi baš bilo mnogo smešno”, obavestila me je),
doneo sam joj čašu vode (zar ne bi to trebalo da dođe na red posle seksa).

Ali, pričali smo i ćaskali pa onda ćaskali i pričali i razmatrali i pričali o
ozbiljnim stvarima vezanim za budućnost a jedino što sam zaista želeo bilo je
da zavučem jezik u njena usta. Nisam mogao, jer je još držala čašu vode.
Uzela bi gutljaj, i onda nastavila da je drži. Ko još to radi? Pa stočić je
odmah pored nje! Uzela je još jedan gutljaj, i stezala čašu i dalje. I tako sve
dok nije ispraznila čašu. A onda konačno, nervozno (uticaj pola flaše vina je
već popustio tako da sam opet bio kao na iglama) nagnuo sam se ka njoj i –
pa, nisam baš mnogo uradio jer sam se povukao u poslednjoj sekundi i na
kraju je samo ovlaš cmoknuo. Onako kako mame ljube. Kratko, i ne naročito
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slatko.
„Hmm”, rekla je.
E, sad će. Govor na temu hajde-da-budemo-prijatelji. Ili još gore: na temu

ne-gajim-takva-osećanja-prema-tebi.
„Da?” rekao sam, pokušavajući da pritulim odzvanjajući osećaj očajanja.

Bože, moram da dokažem da mogu s nekim da imam uspeha.
„Ništa”, odgovorila je. Devojke uvek kažu „ništa” ali uvek je nešto.
„Ma hajde”, ubeđivao sam je. Zašto vas uvek teraju da ih molite za loše

vesti?
„Samo...”
„Da?”
„Da li bi mogao...”
Da ti izmasiram leđa? Ljubim uvo? Skinem grudnjak?
„Da?”
„Da li bi mogao da me ispratiš do metroa?”
Bilo je deset sati. Jebenih deset sati.
Krenusmo put metroa. Još nekoliko sitnih poljubaca, a onda me je dugo,

toplo zagrlila. Šta bi to moglo da znači? Možda bi htela da krenemo u akciju.
Možda bi volela da joj budem brat.

Pet minuta kasnije ponovo sam gledao Duška, ali nakon nekog vremena,
rešio sam da mi je dosta takvog neproduktivnog ponašanja za jedan vikend.
Uspravio sam se. Ugasio sam svetla i programirao CD plejer da redom pusti
Murmur, Up,  „From the Edge of the Deep Green Sea”, „A Letter to Elise” i
„Yellow”. Ponovo sam seo. Sljuštio sam pet čaša viskija dok sam to sve
odslušao a onda sam se oteturao do kuhinje i popio pet čaša vode ne bih
prevario bogove mamurluka i kauč je izgledao tako toplo i nežno i izazovno
i...
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PONEDELJAK, 9. JUL

A kad sam jutros ušetao u predvorje, čije sam lice prvo ugledao? Njeno. Ne
njeno zamišljeno lice: njeno stvarno lice. Ipak smo još radili u istim
novinama. Zar to nisam spomenuo? Međutim, retko sam se sretao s njom,
pošto joj je radni sto bio na drugom kraju zgrade.

Danas joj je bio prvi dan na novom položaju. Bila je unapređena iz
zamenika pomoćnika s platom manjom od radničke u, otprilike, zvaničnog
prikupljača medijskih podataka.

Našalio sam se s njom. Neprimereno.
„I?” upitao sam nervozno. „Nervozna?”
„Ne baš”, odgovorila je.
I zašto bi bila? Pred njom je bio čitav dan primanja faksova. Bilo je 9:37, a

već sam ispao majmun.
„Kako si provela vikend?” pitao sam je veselo dok smo ulazili u lift i

započinjali dugačak put do 42. sprata.
„Nije bilo loše”, rekla je s distance, na način koji je vrištao: Vodila sam

strasnu, životinjsku ljubav s nekim ko nisi ti, svih četrdeset osam vlažnih
sati. „A ti?”

Uh. Šah-mat. Kako sam proveo vikend? Kako su se proveli u Hirošimi?
Potpuno sam pocrveneo. Ja sam riđokos. Riđokosi ne bi mogli da budu dobri
špijuni.

Odgovorio sam s nekim zvukom, ali prilično sam siguran da to nije bila
prava reč.

Kao u stripovima, baloni sa tekstom su nam lebdeli nad glavama:
 
JA: „Voleo bih da me nikad ne ostaviš.”
ONA: „Volela bih da me ostaviš na miru.”
JA: „Voleo bih kad bi ovaj lift putovao do Saturna.”
ONA: „Volela bih kad bih mogla da smislim uverljiv izgovor da izađem
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trideset pet spratova ranije i sačekam drugi lift.”
 
Vozili smo se ćutke.
S druge strane: bili smo zajedno!
Radili smo u tabloidu. Pravom, pravcatom tabloidu. Za razliku od Dejli

njuza, sa pro-emigrantski orijentisanim grafikonima i sladunjavim pričama o
preduzetnicima koji krpe kraj s krajem na ulicama onoga što dobrostojeći
ljudi sad nerado nazivaju getom, mi se nikom nismo izvinjavali. Nismo slali
ozbiljne reportere da pišu članke o getu. Bili smo geto za ozbiljne reportere.

Naše novine bile su zasnovane na premisi da ako je čoveku trebalo deset
milijardi godina da se izvuče iz blata, onda je već bilo krajnje vreme da se
tamo i vrati. Naše pretplate su jednom porasle za 20 procenata kad smo
smislili šemu unakrsne promocije koja nam je omogućila da budemo
sakriveni unutar Tajmsa dostavljenog na kućnu adresu. Ostale novine nas
nisu poštovale, možda zbog naziva koji smo nosili: naše novine zvale su se
Tabloid. (Moto: „Najglasnije novine u Americi”.) Ljudi u godinama shvatali
su šta dobijaju, buntovnici u širokim pantalonama voleli su naše drsko samo-
reklamiranje. Interno, mi smo ih nazivali stripom: tu smo radili da bismo
mogli da se smejemo svetu. Svako mora u nešto da veruje, pa smo mi veru
uložili u skepsu. Nismo prvi otkrili da je svet u stvari klozetska šolja. Samo
smo obezbeđivali materijal za čitanje dok sedite na njoj.

Pre tri godine bio sam najmlađi novajlija na preradama starih članaka. Nas
četvoro imali smo radne stolove jedan do drugog, čitava četa pametnjakovića
iz zadnjih klupa smeštenih zajedno u prednji red naspram uredništva, na
krofnomet od Maksa, urlajućeg, poremećenog gradskog urednika. Povremeno
bi neki stariji novinar pomenuo „jamu za prerade” i mada smo bili na istoj
nadmorskoj visini sa ostalima, voleli smo sebe da posmatramo kao
četvoroglavo čudovišta koje preteče maše pipcima ka nadređenima.

Po nepisanom pravilu, kad jednom dođu na posao, prerađivači ne napuštaju
kancelariju. Oni ne idu na ručak niti u teretanu niti odlaze na piće sa
„izvorima”. Nikad ne znaju dokad će ostati na poslu; pravi vojnici naoružani
mastilom nikad ne požele da odu. Svaki dan provodimo u zloupotrebi tri
vrste droge: kofeina, kompjutera i informacija. Prerađivači znaju sve što se
događa pre nego što se događaj i završi. Zadihani terenski reporter bi svakog
trenutka mogao nazvati sa novim podatkom o nekoj priči o kojoj se pisalo
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proteklog meseca – genocid na Balkanu, takmičenje u jedenju hotdoga na
Koni Ajlendu – i morali smo da postavimo sva prava pitanja da bismo na
vreme zapušili sve rupe i spremili članak do štampanja. Prerađivači
proučavaju sve telegrafske vesti, upijaju svako televizijsko emitovanje (što i
nije bilo teško: sve su priče ionako krali od nas), gutaju sve novine.

Ločući kafu, sipajući dosetke, spremni za svaki naporni trenutak s
tvrdokornom opuštenošću, mi, četiri pesnika s tesnim rokovima obrađivali
smo skoro sve vesti. Radili smo isključivo iz sopstvenog zadovoljstva, ne
pridajući ama baš nikakav značaj mišljenju spoljnog sveta. Maks je izdavao
komande – „Izazovite malo besa”, rekao bi, dok je obrvom pucketao kao
bičem – i stizali su naslovi, propraćeni uobičajenim sumnjivim citatom –
uvek spremni da na zahtev posejemo ljutnju. Nije bilo teško pronaći nekog
ko je poznat, ili ima sledbenike, ili je na političkom položaju, ili je to nekad
bio, ili u najmanju ruku ima reč „udruženje” u zaglavlju poslovne
korespondencije i članstvo od jednog ili više i spreman je za malu igru
kontroverzije. Rokovnici su nam bili prepuni njihovih imena. Imali smo
njihove kućne brojeve telefona. Mogli smo ih pronaći i vikendom i usred
noći. Ti brojevi su bili naša sačma, s kojom smo odlazili u šumu i pucali u
istinu, ponekad pogađajući, uglavnom ne, ali kad uveče donesete večeru za
celo pleme niko vas ne pita koliko ste metaka morali da ispalite.

Kad su nam stvari išle na ruku, Maks, anonimna figura, osoba čije se lice
nikad nije pojavljivalo na televiziji niti u sindikalnim rubrikama, čije se ime
nije moglo pronaći ni u jednim novinama, čak ni našim, tip kojem nije pretila
nikakva opasnost da će ga prepoznati na večernjim skupovima na kojima bi
se ljudi sjatili oko šmokljana koji vode Forbes ili Vanity Fair (doduše nije ni
išao na takve skupove od šest do osam: uvek je do deset bio na poslu) bio je
najmoćniji novinar u Americi. A kad bi on riknuo, republika bi mahnula
rukom ispred lica i klonula od njegovog zadaha. Po njegovim instrukcijama
osuđivali smo sudije, stavljali veto na političare i šutirali košarkaške trenere
koji nam se nisu sviđali. Srcu grada bili smo poput duplog espresa, a naše
karikature su korišćene kao sjajne grafike za televizijske vesti. Čak i cenjeni
listovi, previše plašljivi ili suviše dosadni da bi poveli sopstvene napade,
koji su sve komplikovali preko svake potrebe, setno bi donosili izveštaje o
našim krstaškim ratovima. Nama su oni bili poput praznog kanjona u koji je
trebalo vikati. To je bila naša Amerika. Kad ste poslednji put videli naslovnu
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stranu Njujorškog književnog glasnika na vestima iz sveta?
Prerađivači jednu grešku nikako nisu smeli sebi da dopuste onu o kojoj se

potajno šaputalo u pospanim ponoćnim razgovorima kad se svačije misli
okrenu ka najbližoj kafani; onu o kojoj su roditelji prerađivači upozoravali
svoju decu koja kreću njihovim stopama: nemoj da ti se dogodi Ješingrad.
Ješingrad je reč kojom je osamdesetih godina jedan od glavnih kandidata za
predsednika opisao naš grad. Kandidat je usputno spomenuo taj kolokvijalni
nadimak u intervjuu s reporterom Vašington posta  koji je, suočen s vešću
godine, onom koja je mogla da preokrene tok predsedničke kampanje i uništi
ličnost koja je stremila ka vrhu, tu vest smesta zakopao u trideset sedmom
pasusu intervjua. Pošto niko van novinske industrije nikad ne čita do trideset
sedmog pasusa nekog članka (naši napisi nikad nisu bili više od četvrtine te
dužine), taj komentar bi imao kraći vek trajanja od banane da neki zombi iz
Tabloidovog odeljenja za prerade, noćobdija u prekopavanju groblja reči, nije
prečešljao svaku rečenicu članka Vašington posta  u jedan sat ujutru i
iščupao onu jednu imenicu koja je vredela u celom napisu od dve hiljade
reči. Kao da je pronašao ranjenu pticu u izgaženom gnezdu, pružio joj je svu
potrebnu negu i pažnju i smestio je pod topla svetla inkubatora naše naslovne
strane. I tako su okončale kandidatove šanse da dospe na vodeću fotelju
države Njujork. Do dana današnjeg u školama novinarstva uče đake da je
Vašington post  doneo priču o Ješingradu. Da, oni su je doneli. Mi smo je
popravili.

Kad se spoljni svet previše lepo ponašao, postalo bi nam dosadno i naše bi
novine prerađivale vesti o svemu što se zbivalo. Čitave jedne novine bi se
mogle ispuniti našim raspravama i člancima o sitnom kriminalu, ekskluzivnim
unutar-redakcijskim pričama koje smo saznavali krišom čitajući ceduljice iza
staklenog zida urednikove kancelarije ili pecanjem poverljivih prepiski iz
korpi za otpatke. Pošto je celokupna naša obuka bila zasnovana na
skraćivanju vremena od saznavanja do objavljivanja, niko od nas nije ni
pokušavao da sačuva tajnu: ako nema vesti, to su loše vesti. Puno vremena
bismo posvećivali gorućim pitanjima. Ko je otpušten? Ko se razveo? Ko je
zatrudneo? Prerađivači znaju, i otkrivaju. Kad je posuda zlatna, dobijate
dodatne poene kad delite tračeve siromašnima, i one kolege koje žive život u
tehnikoloru bile su predmeti divljenja. Novinarska kancelarija nikad nas nije
razočarala. Bila je prava riznica ekscentričnosti i gadosti. Ponašanje koje bi u
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drugim velikim međunarodnim korporacijama (tako sam čuo; nikad nisam
radio na drugom mestu) izazvalo negodovanje, nailazilo je na zdušno
odobravanje u odeljenju za prerade: osobe koje bi preterivale s alkoholom,
bivale uhapšene ili dopustile sebi da budu zatečene u kompromitujućim
okolnostima s nekim ko im nije supružnik – ili, još bolje, sve odjednom –
mesecima bi bile heroji, i približile se vrhunskom priznanju: tituli legende,
koja bi, jednom stečena, nepovratno bila pridružena njihovom imenu kad god
bi ih neki kolega, pripadnik istog plemena, upoznao s nekim u baru.

Bila je to bitka. Pogledajte naša imena, čak zvučimo kao municija za
topove iz filmova o Drugom svetskom ratu: Rozen, Burk, Feldman i Farel.
Žene, Rita Rozen i Liz Burk, još uvek su bile tu, i svakog dana dolaze na
posao baš kao što je Nikol stalno dolazila kod O.J.-a. Feldman je na
Maksovo dvanaestogodišnje maltretiranje odgovorio tako što je bacio
kompjuter kroz prozor. Nakon toga niko nije hteo da ga zaposli sem časopisa
US. Ja sam se borio s tri krajnja roka dnevno dok nije pokrenuto nedeljno
izdanje. Neko je morao da postane urednik nedeljnih vesti. Prvi sam podigao
ruku.

Nije bilo povećanja plate, ali jedva sam dočekao desetoprocentno sniženje
pulsa. Sad sam urednik filmskih kritika petkom, intervjua sa zvezdicama i
prikaza barova subotom, i najzanimljivijih zbivanja u gradu nedeljom. U to
vreme sam mislio da sam postigao uspeh. Mislio sam da je važno uspeti iz
istog razloga iz kojeg to svi misle: jer sam se potajno nadao da ću biti
nadmoćan pred drugovima iz razreda na proslavi neke godišnjice mature. Ali,
prošlo je nekoliko godina otkad su me poslednji put nazvali perspektivnim, i
u nekom trenutku se svako čudo od deteta probudi i shvati da je postao
prosečan.

Moje pisanje je bilo tako lagano da je mastilo prosto lebdelo na otisku,
moje stranice bile su one koje ne vrište, ne ljuljaju, ne plave i ne optužuju;
drugim rečima, ono što možemo zaključiti četiri dana unapred da bismo
izdanje pripremili na vreme. Ako bih napisao nešto previše nalik na vest, to
bi mi oteli i ubacili u dnevne novine. Što bi onda napravilo rupu u nedeljnim
novinama koju bih morao da popunjavam u letu. Prema tome, moj posao je
bio sledeći: da svoj posao ne obavljam suviše dobro, i da se odlikujem
osrednjošću. Deset najboljih mesta u gradu za sređivanje noktiju? To smo
obradili prošlog meseca. Kao i u novembru, januaru i aprilu.
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Vrata Tabloida od mutnog sivog stakla u stilu privatnih detektiva iz
četrdesetih – čak nam je i ulaz izgledao opasno – otvarala su se prema
prostoriji gradske redakcije. Pod celonoćnim fluorescentnim svetlima za
prženje insekata, žestoki momci i žene kojima to nije smetalo, pričali su
masne viceve, vređali se i sedeli zajedno pred televizijskim aparatima. Korpe
za otpatke su se prelivale, miris pržene hrane maglio je vazduh, telefoni su
zvonili, prazne kutije od pica bile su poslagane u nestabilne solitere. Uz malo
mašte to bi mogla biti soba nekog bratstva na bilo kojem američkom
univerzitetu.

Kod skupine televizora kraj prozora tip obučen isključivo u neformalno
odelo naručeno iz kataloga, gledao je vesti na kanalu Njujork 1. Bio je to
moj, retko sretani, arhi-protivnik Ilaj Kneht. Nekad je bio moj arhi-prijatelj,
momak čiji su žućkasti ten, neispeglane košulje i šlauf umesto struka pružali
stalan, tihi podsetnik ženama da bi se na kraju mogle naći s nekim još
neprivlačnijim od mene. Ilaj je odrastao u malom gradu u državi Njujork i
žudeo za čarima velikog grada, u očima su mu cakleli soliteri a široko čelo
bilo je spremno da sruši svaka vrata. Jedino što je ikada želeo, bila je čast da
nosi jeftino odelo. Ne samo što je jedva čekao da odraste, jedva je čekao da
ostari, da poseduje tešku palicu znanja da bi mogao s njom da mlati ljude.
Tip je bio mojih godina, a razgovori su mu bili puni usputnih pominjanja
preminulih gradonačelnika, prastarih štrajkova, zaboravljenih skandala. U
odeljenju za prerade, odavno se govorilo da je namerno bio potpuno ćelav, da
bi ličio na nekog dovoljno starog da se seća izborne trke za gradonačelnika
1965. Sad je Ilaj bio naša treća violina za izveštaje iz gradske skupštine,
proždirao je svaku odluku o zonama i donacijama da bi mogao u potpunosti
da dokaže da bogati imaju veći politički uticaj.

Kad sam započinjao, on me je upoznao s ulicom. Za razliku od mnogih
novinara, velikodušno je delio svoje znanje i naučio me je nekim stvarima
kad sam, pre dosta godina, napravio svoje prve teturave korake duž dugačkih
tepiha slomljenog stakla koji uvek obeležavaju krajeve grada u kojima je
kriminal vodeća industrija. Ilaj je znao više trikova od jeftine prostitutke:
uvek nosi običnu olovku jer hemijske uvek puknu, ostanu bez mastila ili se
zamrznu; nemoj gubiti vreme s kasetofonom jer ćeš onda provesti pola dana u
prepisivanju (taj predlog su podržali naši advokati i ko može da dokaže da si
ga pogrešno citirao ako ne postoji kaseta); i drži novinarsku karticu u džepu,
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nemoj je kačiti oko vrata ako ne želiš da provedeš celo popodne u prostoru
odvojenom za novinare s gomilom kvazi reportera pola bloka od leša koji se
već hladi, dok se promućurniji novinari predstavljaju kao obični građani koji
slučajno žive u tom kraju i, neprimećeni, dolaze do priče.

Godinama smo zajedno išli u Saut na pivo i kikiriki, on i ja i Hilari,
koleginica iz redakcije, devojka koja je bila tako neverovatno zgodna da bi
flertovanje s njom imalo smisla otprilike koliko i pojaviti se na bejzbol
stadionu Jenkija i reći: „Hej, mogu li da igram s vama?” Jednom sam je
posmatrao dok je prolazila pored gradilišta na Brodveju. Zidari nisu zviždali.
Nisu dobacivali nepristojne reči. Umesto toga su, složni kao jedan, pognuli
glave. Sem toga, tu je bilo i pitanje metala koji je nosila na domalom prstu
desne ruke. Počeo sam da je doživljavam kao jednog od momaka, doduše
jedinog kojeg sam zamišljao oskudno odevenog, i tako bismo svi otišli posle
posla i igrali bilijar ili pokušavali da podrigujemo pesmu „Hotel Kalifornia”
(ona je jednom stigla čak do „warm smeli of colitas”). Prerađivači su zbijali
šale na račun naše trojke, ali onda sam naprasno ostao sam i niko me više
nije pominjao. Znaš da si patetičan kad i odeljenje za prerade obustavi
paljbu.

Sad je Ilaj bio u Zoni sa Hilari. Jedne večeri otvoreno sam ga pitao o tome.
Slali su slatke male nazovi-me-kasnije gestikulacije preko stolova dok sam
punio ranac ukradenim kancelarijskim materijalom, a kad sam krenuo, izraz
na njegovom licu koji je govorio „posreći će mi se večeras” ispratio me je do
lifta.

„Ti si u Zoni?” upitao sam.
„Možda. Možda ću i biti u Zoni.”
„Kad?” rekao sam.
„Možda za godinu, možda i duže.”
„Siguran si?”
„Stalno mi nagoveštava. Recimo da smo počeli da se družimo u krevetu i

kadi.”
Seronja. „Lepo”, rekao sam. Nikad me neće pozvati na venčanje, što me je

nerviralo jer bih voleo da napravim veliku frku oko nedolaženja.
„Aha”, rekao je.
„A onaj drugi tip?” upitao sam.
„A, on”, rekao je. „Nije ni postojao. Morala je da nosi verenički prsten da
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je gubitnici ne bi spopadali. Bio je od stakla, Tome, zar nisi primetio?”
Sranje. Matiralo me je neznanje u oblasti nakita.
Nisam mogao da sarađujem s njim nakon toga. Kao da je on maturirao,

otišao na Harvard, a mene ostavio u vrtiću. Danas sam mu samo klimnuo
glavom.

„Zdravo, Ignjac”, rekao sam. Iz nekog razloga kojeg se nijedan od nas nije
sećao uvek sam ga zvao Ignjac.

„Zdravo, Papi”, odgovori Ilaj, a nonšalantna kravata bila mu je prebačena
oko vrata, potpuno nevezana, poput šala nekog letačkog asa. Iz nekog razloga
kojeg se nijedan od nas nije sećao, uvek me je zvao Papi.

Krenuo sam ka radnim stolovima, prošao pored dve poprečne ulice
ogromnih, preglasnih televizora i kancelarija s akvarijumima rezervisanih za
vodeće ljude. Moj sto je bio baš tamo gde sam ga ostavio, na uglu Tmurne i
Mrzovoljne.

Još jedan dan u mojoj pećini, mojoj kocki: deset godina sam u poslu a
nisam imao kancelariju. Na sred moje stolice, gde sam izričito zamolio
momke da ih ne stavljaju – jer ostavljaju nedolične crne fleke na zadnjici –
stajala je uobičajena hrpa današnjih novina.

Pritisnuo sam dugme i kompjuter je počeo da prede. Time se ja bavim:
provodim život pred tastaturama. Jednu sam prilično dobro savladao.
Smestim se ispred nje s pićem u ruci i reči same pohrle iz mene, često i pre
nego što sam ih pomislio.

Drugu još uvek proučavam. Sastoji se iz oko osamdeset i osam tastera.
Morate da naučite kako da pritisnete ovo i zadržite ono, da izvodite
kompleksne zadatke jednom rukom dok druga radi potpuno drugačije stvari
na sasvim drugom delu. I dok to radite, morate ostati u ritmu i pažljivo
osluškivati trenutak klimaksa.

Počeo sam da kucam. Kucam, kucam. Danas su na redu bili naslovi.
Ključne reči. Cilj im je bio da vas istovremeno preplaše i nasmeju. Nešto
poput Majka Tajsona. I poput Majka, i mi smo voleli da uđemo u ring s
moćnima, ali ponekad smo bili sasvim zadovoljni i glockanjem tuđih članaka.

Naišao sam na priču o seksualnim podvizima Tomija Lija i momaka iz
njegove bivše grupe: „PEVAC U AKCIJI” otkucao sam.

Evo jedne o budućnosti toples barova: „OGOLJENA VEST”. To je bilo
očigledno.
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Radili smo još jednu priču o Producentima. Bio je to najveći hit na
Brodveju. Nacisti u haljinama moraju da budu pun pogodak. Već smo šest
članaka napisali o njima. Ovaj je bio o kostimografu. „FETIŠ-FAŠISTI”,
napisao sam.

Novi ogranak judaizma koji je mnoge mlade profesionalce namamio u
hramove: „SEKTE I GRAD” naravno.

Pa onda onaj od našeg reportera iz Holivuda, koji je imao prilike da uživa u
pred-projekciji Parka iz doba Jure III. Pa, nije baš uživao u stvari. Njegove
reči preko telefona bile su: „Nije baš onakvo pušenje kao što se moglo
očekivati s obzirom na to da ga Spilberg nije režirao.” Preradio sam priču
tako da sadrži malo više entuzijazma, iz jednog razloga: oduvek sam želeo da
upotrebim naslov „JE LI DOBRO? JURASIČNO JE.”

Bio sam dobar u svom poslu. Da, ja sam bio taj koji je preuzeo članak
„Otkačeni Džek” iz britanske štampe. I bio sam prvi sastavljač naslova koji
je Hju Granta nazvao „preuveličanim”. Još sam se s ponosom sećao kad sam
video slatku malu s tom stranicom novina na Zapadnoj osamdeset drugoj
ulici. Koristila ju je da pokupi ogromne hrpe koje su ostale iza njenog Erdel
terijera. Ne može se reći da nisam čovek od moćnih reči. I upijajućih.

U pola šest se do mog stola dogegao gospodin koji je izgledao kao najbolje
obučena olupina na svetu, utvara koju su lak za kosu i džin sprečavali od
raspadanja. Njegovo prugasto dvoredno odelo pripadalo je modi od pre oko
sto godina, i visilo na njemu kao čaršav na čiviluku. Koža mu je ličila na
pergament. Njegovim jagodicama, pa i oštrom linijom srebrne frizure, mogli
su se otvarati koverti. Kad bi se pojavio na nekoj sahrani, rekli bi mu da se
vrati u kovčeg. Postojala su samo dva posla koja je taj tip mogao obavljati:
vampir ili novinar.

„Kako si, drugar? Ja sam Rolo”, rekao je, pružajući mi napuderisanu
ružičastu kandžu.

„Tom”, rekao sam, i dodao u ime starih dana, „poznajemo se već tri
godine.”

Položio je obe ruke na ivicu mog radnog stola i čvrsto se držao, radeći
nešto nalik na nevoljne čučnjeve dok je upijao tu novu informaciju i
pokušavao da se prilagodi. Burma mu je izgledala ogromno na koščatom
prstu.

„A na kom si položaju, momče?”

39



„Ja sam tvoj urednik”, obavestio sam ga.
Odrastao u Londonu, odgajan u Sidneju, Rolo Treš bio je Obi-Van svih

novinara, glavni izvor prihoda Ilejnsa i Langansa, vodeći branilac vudu vere
tabloida u doba kad je novinarstvo počelo da se ponaša kao dete rođeno u
javnoj kući koje odrasta u propovednika smernosti i mere. Kad biste se
takmičili s njim u piću pali biste pod sto, pa kroz patos u podrum, na šta bi
vam on doviknuo da prestanete s glupiranjem i donesete mu još jedan karton
džina. Niko ga još nije video da jede.

Najbolja Roloova priča – a njegove najbolje priče uopšte nisu stizale od
njega, morale su malo da se krčkaju u Langansu, polako se kuvajući u
potpuno neuverljivim detaljima – bila je o tome kako se on našao u Hong
Kongu, gde ga je poslala neka sidnejska žuta štampa da izveštava o nekom
kinesko-australijskom disidentu koji je, nakon hapšenja po osnovu smešnih
optužbi i pravljenja diplomatskog skandala, napokon trebalo da bude pušten
na slobodu. To je bilo u vreme kad je bilo nemoguće dobiti vizu za Kinu. Pa
su zatvorenika pustili na kinesko-hongkonškoj granici. Preko granice je
prešao pešice. Kraj njega se zaustavila crna limuzina sa zatamnjenim
staklima, uniformisanim čovekom za volanom, obezbeđenjem s ličnim
naoružanjem, australijskom zastavom na izglancanim branicima, s celom
opremom. Disident je mahnuo pratnji, zdravo naivčine, i ušao u kola. Kola su
otišla. Deset minuta kasnije pojavio se pravi australijski ambasador sa
mapom i zbunjenim vozačem u ofucanom mercedesu, i pitao narodnu
oslobodilačku vojsku kuda je disident otišao. Vojnici su slegnuli ramenima.
To više nije bio njihov problem. U međuvremenu, u crnoj limuzini, koju je
Rolo iznajmio i opremio za tu priliku, Rolo ne samo da je dobio ekskluzivni
intervju, već je i otpremio tipa u zaklon u luksuznom Kaulun hotelu pod
lažnim imenom da nijedan drugi novinar ne bi mogao da dopre do njega, bar
do objavljivanja broja.

„Tom”, reče on sada. „Nije baš neka verbalna slika. Gde je oštrina poezije,
žar plamena? Koja reč će dočarati čoveka preda mnom: izraz lica, njegove
nade i htenja? Suočeni smo s kategoričkim imperativom – neophodnošću za
nadimkom”, rekao je, više tugaljivo nego ljutito.

Kad bi ga uhvatilo piće, počinjao bi obilato da deklamuje. Neki od
nadimaka koje mi je već nadenuo: Pibo, Lukavi, Vrećica, Dečko plus, Grom
(rimuje se sa Tom), i najdugovečniji, Žabojebac, u znak sećanja na Parižanku
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sa skupocenom obućom koju sam sluđeno obasipao brijem i božoleom. Ali,
ne samo da nikad nisam spavao s njom, nikad je nisam ni poljubio na tipično
francuski način.

„A Vojvoda, na primer?” upitao sam.
„Nema šanse”, odgovorio je, tapkajući prstenom po metalnoj barijeri oko

mog stola.
„Kong?” rekao sam. „Bogi?”
„Dečak koji nikad nije odrastao, ko to beše?” rekao je. Govorio je glasno,

verovatno da bi drečao više od svoje kravate.
„Majki Džekson?” odgovorio sam.
Pognuo je čelo i, na moje zaprepašćenje, to lice koje je već imalo po jednu

boru za svaki pab odavde do Sidneja, uspelo je da napravi još koju. Kunem
se da se začulo blago pucketanje, kao kad neko na drugoj strani hodnika
otvori kesicu čipsa. Mozak mu se dao na posao.

„Petar Pan. Keti Rigbi. Elenor Rigbi. Pol Makartni. Tako je”, rekao je. „Od
sad ću te zvati Ringo.”

„Ringo?” upitao sam.
„To će sasvim odgovarati.”
„Jesi li napisao onu filmsku kritiku?” upitao sam, pomislivši: ja bih mogao

da pišem filmske kritike. Kad me ljudi pitaju čime želim da se bavim kad
porastem (a još me to pitaju: to je taj kvalitet muškarca-dečaka), uvek
kažem: „Misliš, sem pisanjem filmskih kritika?” Mislim stvarno, šta bi moglo
biti bolje? Filmski kritičar je superstar; onaj čiju ogromnu sliku objavljuju uz
njegov napis i kome plaćaju put u Kan i Sandens i na takva mesta; onaj čije
ime je napisano ogromnim slovima u novinskim reklamama, onaj koji ne
mora da dolazi u kancelariju iako, u kancelariji, on ima kancelariju,
sklonište, zvučno izolovani zaklon od preglasnih ljudi koji se šetaju četrdeset
drugim spratom. Rolo je već četrdeset godina radio za razne novine
pridružene ovoj kompaniji. S odelom kao jedinom opremom, odlazio je u
središta atentata, invazija i užasa na četiri kontinenta, i uvek se poigravao na
samoj ivici provalije. Nebrojeno puta napisao je prvi, ili netačan, nacrt
istorije. On je za mene bio superheroj. Poput agenta 007, mogao je da
prepliva reku vatre, zbaci mokru odeću i osvane u večernjem odelu, spreman
da izdaje naredbe konobarima ili otkopča tesnu, crnu haljinicu. Danas, u
zrelim godinama, rešio je da spakuje kamuflažne pantalone i ukrasi naše
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stranice u svojstvu glavnog filmskog kritičara.
Rolove kritike. Jadni izveštaji o paranju moralnog tkanja Amerike, koje je

sa barske stolice dojavljivao ostareli australijski novinar. Iscedio bih džin iz
pasusa, naterao pripite rečenice da se usprave pred šoljom kafe i onda
rezultat toga upotrebio kao grubi nacrt, koji bih potom potpuno preradio.
Dobro podmazanom Rolou svaki političar je bio šarlatan, svaka laž
zamešateljstvo, svaki sitni kriminalac desperado. Ponekad bih ostavio sve te
velike reči, ali ponekad bih morao pažljivo da odstranim one nepoznate
mojim čitaocima, pa i Vebsterovom rečniku. Malo koji standard sam, kao
urednik, negovao – to mi je pojednostavljivalo život – ali pokušavao sam da
izbegnem štampanje reči koje zapravo i ne postoje. „Sperd”? „Pring”?
„Zmukler”, ispostavilo se jednom u opkladi koju sam izgubio, i jeste reč – ali
samo onima preko grane.

Ispostavilo se da je njegov dar da istinu i neistinu iznosi podjednako
prodorno i sveznalački bio koristan za kritičara, i danas je on ponovo bio
poznata ličnost. Fotografija stara petnaest godina osvežila mu je lice, koje je
izgledalo kao da stari unazad da bi je sustiglo; uostalom, stvarnost je uvek
pokušavala da sustigne tabloide. I sam je postao starleta; ja sam bio samo
šmokljan koji mu pridržava kaput dok on maše snimateljima. Povremeno bih
mu spazio ime na nekom filmskom posteru zalepljenom na autobuskoj stanici
ili prodavnici video kaseta i želudac bi mi se stegnuo kad bih primetio da su
reči u navodnicima moje.

„Filmska kritika? Završena je, Rimbo.”
„Ali, zamolio sam te da je malo preradiš, sećaš se? Dao si mi sedamsto

pedeset reči o ustima Ris Viderspun.”
„Tako je, Limbo, tako je”, rekao je. „Zaboravio sam na njene sise.” I otišao

je pazeći gde gazi, kao pudlica kad naiđe na led. Nije se uputio ka svojoj
kancelariji, onoj u kojoj su prozori od poda do plafona bili izlepljeni
anonimnim pismima punim mržnje (postavio ih je tu da bismo mi bili
ljubomorni, a i da bi mogao neometano da drema). Krenuo je u istom pravcu
iz kojeg je došao.

„Hoćeš li biti u Langansu?” upitao sam.
Pokazao mi je nadlanicu jedne drvenaste šake.
Upravo sam gasio kompjuter kad se Krastačina otkačena, bela,

ajnštajnovska frizura pojavila preko pregrade koja je u širokom luku

42



uokvirivala glavni sto. Ogroman zlatni ram na naočarama – koji nikad nije
bio u trendu, čak ni u Evropi, ni ironično – ličio je na par ratkapni, što je
davalo izraz ludosti očima u kojima je plamteo sarkazam, očima morsko
plavim. Kravata mu je izgledala kao reklamni slajd za specijalne ručkove 1-8
u kineskom restoranu. Klatio se u hodu kao bokser, ili gusar s drvenom
nogom, usled neke davnašnje, loše urađene operacije posle koje je morao da
nosi ortopedske, neverovatno nemoderne patike. Spustio je najlon kesu s
knjigama i teturavo se zaputio ka meni. Blago meni: uvek je svraćao na putu
do kupatila, zračeći veselim cinizmom.

„Zdravo, Tome”, rekao je. Klac, klac. „Baš izgledaš posrano.” Glas mu je
zvučao kao taksi koji besomučno trubi usred špica. Dah mu je nalikovao na
suzavac.

„Aha?” rekao sam. „A šta si ti? Oličenje seksi muškarca?”
„Ne, ozbiljno”, nastavio je. „Jesi li proveo vikend u zatvoru ili tako nešto?”
Pomislio sam na svoj maksimalno neobezbeđen stan, na samicu, lošu hranu,

nedostatak vežbanja i svežeg vazduha. Kad bih dodao i pokoje analno
silovanje i ribanje na rasnoj osnovi, imao bih svoju ličnu apsanu.

„Tako nekako”, rekao sam.
Irving T. Foks, zamenik gradskog urednika, bio je šezdesetogodišnji

Jevrejin s tri mačke, dve bivše žene i nijednim televizorom. U odeljenju za
prerade dobio je nadimak Krastača zbog svog hitrog jezika. Bar smo mu tako
rekli. Pravi razlog bile su njegove buljave oči, po jedno sa svake strane
krastave glave.

„I, na čemu radiš?”
„Treba mi naslov za ovaj članak o proganjanju zvezda. Razmišljao sam,

zašto bismo pisali iz perspektive slavnih?”
„Nego s tačke gledišta crva?” rekao je. „Savršeno. Naši čitaoci će se

pronaći u tome.” Nije morao da pomene stari vic o tome zašto robna kuća
Mejsi neće da se oglašava u našem listu: predsednik robne kuće je navodno
rekao našem izdavaču: „Vas čitaju oni koji kradu u mojoj radnji.”

„Šta misliš o ’Ovako se proganja’?”
„To nikad neće proći”, odgovorio je. Iako smo nosili titulu najtuženijih

dnevnih novina u Americi, ipak smo imali i ekipu advokata za klevete, koji
su čitali sve što napišemo. Inače bismo stvarno mogli da se zabavljamo.
Naslov koji bi ohrabrivao uznemiravanje poznatih ličnosti, navukao bi nam
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najbolje tužioce na vrat iz momenta.
„Oni najbolji nikad i ne prođu”, rekao je sa setnim izrazom na licu, kao da

se prisećao svog braka s Merilin Monro ili tako nešto. „Bio je jednom neki
lik kojeg su uhapsili zbog ubijanja mačaka-lutalica. Ubacivao ih je u rernu i
puštao plin.” Svi su znali da je Irvingovo saosećanje prema tim čupavim,
brkatim stvorenjima bila njegova glavna slabost, zbog čega su mu stalno
pričali viceve o mrtvim mačkama.

„Grozna osoba”, nastavio je. „I tako sam kao naslov stavio ’Mjaušvic’.
Nisu dopustili da se to štampa”, rekao je. Još ga je to peklo.

„Rekao si mi to”, odgovorio sam. „Zar to nije bilo pre petnaestak godina?”
„Ili onda kad je onaj ludak ubio violinistkinju njujorškog filharmonijskog

orkestra? Kad ju je odveo na krov Metropolitena i gurnuo je preko ograde?”
„Znam”, rekao sam. „Violinista s krova.”
„Hej, hoćeš da učestvuješ u našoj igri ’najkraći vic na svetu’? Započeli su

je u redakciji. Ja vodim.”
„S čim?”
„Italijanska vojska. Sedamnaest slova.”
„Taj je dobar”, rekao sam. „Hmm. Naći disko. Devet slova.” Naišla je

Hilari. Nosila je Krastači neke faksove. Sjajno bi izgledala i u poređenju s
visokim, nemoguće građenim švedsko-holandskim plavušama.

„Hej, Hilari, hoćeš da se igraš najkraćeg vica na svetu?” upitao je Krastača.
„Imam jedan. Vrući gej. Osam.”

„Perot”, rekao sam. „Pet.”
„Cima”, reče Krastača. „Četiri.”
„XFL”, rekoh. „Tri.”
Hilari nas je pogledala kao da smo idioti, i smesta nas potukla obojicu.

„L.A.”, rekla je, i morali smo da priznamo poraz.
Iz pravca stola glavnog uredništva začula se uobičajena halabuka pred

izlazak broja. Maks, urednik gradske rubrike, i urednik „veliki šef’, Kronin,
koji se s njim slagao kao sok od pomorandže sa sveže opranim zubima,
pominjali su jedan drugom anatomski neizvodljive radnje. Kronin je bio
glavni urednik. Tip čiji bi posao Maks voleo da dobije. Tip kojeg su u
preradama zvali Kroni1 jer se družio s Tajronom Rutledž-Svopom, našim
nemilosrdnim, ježolikim vlasnikom iz Australije još od vremena kad su
obojica bili u svojim prvim novinama. Kraj prozora, grcala je u suzama jedna
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od naših stažistkinja, dvadeset jednogodišnja Velsli, devojka kojoj je majka,
rodom iz Skarsdejla, zabranila da se bavi novinarstvom koje bi zahtevalo
izveštavanje iz Bronksa, što je Maks upravo saznao. U preradama kažu da je
majka Velslijeve bila jedna od Kroninovih ljubavnica, te zbog toga nismo
mogli da je se otarasimo. Neko se sagao da izbegne leteći telefon, koji je, s
treskom, aterirao na radijator.

„Radiš u ovim novinama već dvadeset pet godina”, rekao sam Krastači.
„Kako?”

„Jesi li čitao Ja, Klaudije ?” upitao je Krastača.
„Ne”, odgovorio sam. „Hteo sam da iznajmim kasetu, ali umesto toga

otišao sam da pogledam film s Bilom Marejem.
„Kad se svi rimski imperatori izbodu i potruju, ko ostaje da vlada

civilizovanim svetom?” upitao je.
„Ko?” rekao sam.
„Tip koji balavi po sebi”, odgovorio je. I oteturao se prema kupatilu kao

kauboj u gojzericama, s košuljom koja mu se polako izvlačila iz farmerki.
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UTORAK, 10. JUL

Izašao sam iz voza na uglu Brodveja i Pedesete ulice. Tačno ispred ulaza, na
jednoj od najvećih raskrsnica u gradu, nalazio se prosjak-nacista. Ličio je na
oklopno vozilo, s dugim nizom metalnih novinskih kutija uvezanim tako da
mu štite desni bok. Prljave maskirne pantalone imale su neodoljiv prizvuk
vijetnamskog veterana, ili, verovatnije, s obzirom na to da se rat završio pre
dvadeset šest godina a on nije delovao kao da ima više od četrdeset, prizvuk
vojnog otpada. Kao svaki dobar nacista, imao je čak i vučjaka
(ZLOSTAVLJANO ŠTENE, pisalo je na sračunato neproverljivom, rukom
ispisanom znaku). Potpuno je zablokirao prolaz tako da je bilo potrebno ići
okolnim, mnogo dužim putem. I tako smo morali da uđemo pravo u srž
njegovog mehanizovanog bića, tik pored odsečene plastične boce napunjene
novčićima koju je tresao kao musavu zvečku. Tokom pedesetak sekundi
koliko sam čekao zeleno svetlo, video sam da je dobio oko sedamdeset pet
centi. To je devedeset centi u minutu. Puta osam sati. Tip ubire četiri stotine
dolara dnevno, bez poreza. Ponekad bi rešio da pređe ulicu i popije šoljicu
kafe. Da bi što manje vremena izgubio van radnog mesta, u tim trenucima
nije se ni trudio da se pretvara kako mu noge ne funkcionišu; jurio bi ulicom
u nekakvom sedećem trku, odgurkujući se nogama dok se obema rukama
držao za povodac. Pas bi jurcao kroz masu brzohodajućih kancelarijskih
miševa. Naglo sam se pomerio u stranu da bih izbegao tragove točkova na
poleđini moje košulje. Ali, nisam mu dopustio da se tek tako izvuče. Uputio
sam mu zaista ružan pogled dok je prolazio. Ljudi ispred mene su se hitro
razilazili dok je tip jurio kroz gužvu kao odsečena verzija Ben Hura. Ljutito
su se okretali i ugledali: momka u kolicima. Toliko postiđeni tom ljutnjom,
zarekli su se da će prvom prilikom izglasati još jedno uvećanje poreza.

Osećao sam se zlobno kad sam stigao na posao. Zlobnije od Sadama,
zlobnije od Staljina, zlobnije od francuskog konobara. Ušao sam u lift. Jedina
osoba koja je ušla sa mnom bila je matorka s ćelom i oblakom parfema
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Raspadaž oko sebe. Bila mi je poznata. Je li urednica? Bibliotekarka? Neko
s kim sam se zabavljao?

„Zdravo”, rekla je.
„Kako ide?” promrmljao sam.
„Dobro”, odgovorila je.
I već sam osećao šta sledi. Razgovor o vremenu.
„Zar nije bio prelep vikend?” upitala je.
Razgovor je razgibavanje, vežba u pronalaženju teme koja oboje interesuje.

Vremenski uslovi su otprilike nešto najrasprostranjenije što je svima
zajedničko, zar ne? To je samo za nijansu bolje nego: „Primećujem da oboje
živimo na planeti Zemlji. Zar to nije divna planeta?” A što se tiče nostalgije
za vikendom: trebalo bi da je već prošla do ponedeljka u podne.

„Aha”, rekao sam, kopajući po rancu ne bih li našao neki časopis da listam
tih poslednjih četrdeset sekundi.

„Bilo je toplo”, analizirala je, „ali uopšte nije bilo sparno!”
O čemu ljudi u Los Anđelesu razgovaraju u liftovima? „Pitam se hoće li

danas biti sunčano i toplo?” S druge strane, imajući u vidu da odatle potiče
USA kanal, to bi se možda i smatralo žustrim prepucavanjem.

„Upravo tako!” rekao sam, važno listajući pamflet koji mi je neko (pa
dobro, devojka s nasmejanim očima i belom oksfordskom košuljom na kojoj
je samo tri od sedam dugmadi bilo u funkciji) ugurao u zaslepljenu ruku na
uglu Osamdeset šeste i Brodveja. Nabacio sam izraz fascinacije na lice i
pretvarao se da čitam članak o muškom raku dojke.

Ding, reče lift, i bio sam slobodan.
Još jedno vedro jutro u stripu. Današnji zadatak: napisati književnu kritiku.

Za novu knjigu o Džonu Adamsu od Dejvida Mekaloa. Kao kritičar moram
biti savršeno neutralan, fer i neopredeljen. Da bih um u potpunosti oslobodio
predrasuda, nisam pročitao ni slovce romana. Umesto toga pročitao sam
skraćene verzije svih ostalih kritika. Prema tome, moja kritika biće neka vrsta
metakritike. Kritika kritika. Kako mi često ovde kažemo: „Ovo je samo
tabloid.” Nasumice sam otvorio knjigu:

 
Bio je tajac u parlamentu, dok Oliver Elsvort, koji je glasio za

autoritet u oblasti ustava, nije ustao. „Nalazim, gospodine”, rekao je,
„da je očigledno i jasno, gospodine, da kad god Senat mora biti
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prisutan, gospodine, vi treba da budete na čelu. Ali, dalje od toga,
gospodine, ne bih sebi dao slobodu da kažem.”

 
Da, gospodine, pravi triler. Ali, daću mu dobru kritiku. Svi ostali su to već

uradili. Sem toga, niko vas nikad neće optužiti da niste pročitali knjigu ako
vam je kritika poput ljubavnog pisma. Ovakva knjiga ima samo jednu svrhu:
da je poklonite ocu za rođendan. On će se nasmešiti („Moje dete misli da
sam inteligentan!”), vi ćete se nasmešiti („Ja sam pažljivi patriota!”), mama
će se nasmešiti („Biće sjajna za uspavljivanje!”) a izdavačka kuća Sajmon i
Šuster biće bogatija za trideset pet dolara.

Telefon. Bio je toj moj bliski lični savetnik Šuter. Nismo se pozdravili.
Nastavili smo već započeti razgovor.

„Problem sa ženama je u tome”, počeo je Šuter, „što ne znaju šta žele.
Sećaš se onog mormona?”

„Aha”, rekao sam. Retko bi mi ustrebala još koja reč u razgovoru sa
Šuterom.

„Poslali su ga u zatvor zbog bigamije. Zatvor. Jer je imao deset žena. Nije
protivzakonito imati deset devojaka. Nije protivzakonito biti u braku s
jednom ženom a tucati još deset njih. Nije protivzakonito potucati deset žena
za jednu noć. Ako pristaneš da im nešto i daš zauzvrat umesto da ih samo
tucaš? Ako se javno zakuneš da ćeš se brinuti o njima, hraniti ih, slušati
njihove probleme, obezbediti im krov nad glavom? To je protivzakonito. Žene
se stalno žale da ne možemo da se obavežemo nijednoj devojci? Ovaj tip je
Supermen po pitanju obavezivanja. I zato ga strpaju iza rešetaka. U kakvom
to sjebanom društvu živimo?”

„Aha”, rekao sam. Sećam se jedne večeri kad smo Šuter i ja otišli na piće s
mojim drugarom Nikom Depajom. Nik nema maljave grudi. Smeši se kad
razgovaraš s njim. Čita časopis Detalji. Ne treba ništa više da kažem.
Sutradan me je Šuter upitao s koje strane ulice Nik vozi. Odgovorio sam
iskreno. Nik je bio tip koji nije umeo da baca loptu. Nik je voleo filmove o
gladijatorima. Da je malo više nastran, morao bi da se oženi Lajzom Mineli.
„Da, tako sam mislio”, odgovorio je Šuter tada. „Ali, znaš šta? Ja to zaista
poštujem. Jer stvarno mrzim žene.” To me je navelo da se zapitam: je li
uspeh kod žena direktno povezan s antipatijom prema njima? Jer Šuter je
neverovatnom brzinom menjao devojke. Ako vam se neka devojka sviđa, šta
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se dogodi? Nervozni ste u njenom društvu. Jer ste zabrinuti da joj se možda
nećete svideti koliko ona vama. Ona vidi vašu nervozu i ne pomisli: Ah, kako
je to slatko, sviđam mu se. Nego pomisli: Ovaj tip nema samopouzdanja.
Zašto bih imao samopouzdanja pred devojkom za koju mislim da je
fenomenalna? Ne mislim za sebe da sam takav. Devojke padaju na klipane
koji mašu udovima, tipove koji govore glasno i nose đoku sa sobom, a onda
se šest meseci kasnije žale: „Zašto je tako sebičan? Zar ne misli na moje
potrebe?” Drugim rečima, devojke padaju na tipove poput Šutera, i zbog toga
je on bio moj bliski lični savetnik.

„Evo zbog čega je ovo dekadentno društvo”, rekao je Šuter. „Današnji
Menhetn je prva napredna civilizacija kojom u potpunosti vladaju žene. Šta
imaš na sebi?”

„Molim? Crne pantalone. Sivu košulju. Crne cipele.”
„Zašto?”
„Ne znam. Pokušavam da izgledam pomalo kul.”
„Baš tako”, odgovorio je Šuter. „Napolju je trideset stepeni, a ti misliš da

je crno kul. Zašto je crno kul? Jer žene misli da tako mogu da sakriju
debljinu. Da kamufliraju tonažu. I tako je crno među ženama postalo kul. A
pošto je kul sve ono što žene kažu da je kul, moraš da nosiš crno – da se
oblačiš kao žena – da bi izgledao kul.”

Mnogo vremena je prošlo otkad je crno postalo kul. Možete li da se setite
vremena kad to nije bilo tako? Ja ne mogu. Svake sezone ispada da je crna
nova crna.

„Zar se one ne doteruju da bi imprešionirale nas?”
„Osamdesetih su žene tapacirale ramena”, rekao je Šuter. „Preterano. Jesi li

im ti rekao da to dobro izgleda? Ja nisam. Nijedan muškarac im to nikad nije
rekao. Baš ih briga za nas. Rekle su sebi da im tako strukovi izgledaju uži. A
zapravo su im strukovi izgledali potpuno isto, samo što su imale ramena kao
ragbi igrači.”

„Pa, mi bar imamo sav novac”, rekao sam.
„U tome je stvar! U tome je stvar!” rekao je Šuter. „Zašto mi imamo novac?

Zašto radimo po ceo dan?”
„Reci.”
„Da možemo taj novac da potrošimo na njih! Ako prođeš pored Saksa na

Petoj aveniji u podne, šta ćeš videti?”
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„Žene. Koje kupuju torbice za hiljadu i petsto dolara.”
„A čiji novac troše? Nemoguće da je njihov: da bi mogao sebi da priuštiš

tašnicu od hiljadu i po dolara, morao bi da radiš po ceo dan. Ne. Žene troše
naše pare. One se zabavljaju. Dok one kupuju i ručavaju, odlaze u pozorište,
mi smo nevidljivi. U kancelarijama. Prodajemo obveznice. Pišemo knjige.
Projektujemo zgrade. Muškarci umiru, znaš. Sami se ubijamo. Žene žive
deset godina duže nego muškarci, jesi li to znao? A ipak sve novine i
časopisi jednom nedeljno objavljuju članke o tome kako je zdravstvena
zaštita žena zapostavljena. Već vode za deset a htele bi da povećaju razliku!
Dok nas satire stres na neverovatno zahtevnim poslovima. Mi radimo samo iz
jednog razloga: da bismo neku odvukli u krevet. Da bismo mogli da
zavodimo prelepe žene. Da bismo mogli da kažemo: Vidi, mogu da te
odvedem u koji god restoran želiš! Vidi, prodao sam Vol Stritu svoju
mladost za gomilu love! Vidi, izgradio sam ovu zgradu za tebe! Išao sam u
rat zbog tebe! Prelepim ženama ne trebaju vrhunski poslovi. Ništa ne moraju
da urade da bi nekog odvukle u krevet. Samo treba da se pojave i da dobro
izgledaju. Dobro, moraju često da idu kod frizera. Pa šta? Šta je zabavnije,
ćaskati s Fransoaom u salonu lepote ili naporno raditi za Gazdu? Ne treba im
sopstveni novac. Ako se i zaposle, rade u izdavaštvu. U vrtićima. Ako vidiš
neku ženu da zaista naporno radi, kao advokat u vrhunskoj firmi ili tako
nešto, ili je a) previše ružna da bi osvojila muškarca, b) lezbejka ili c) samo
ubija vreme dok se ne uda za starijeg partnera firme.”

„A kad si ti poslednji put radio?” upitao sam, iako znam odgovor: 1991.
Šuterova životna priča bila je bogatstvo bogatima. Otac mu je bio vlasnik
velikog preduzeća. Sve njegove reči moraju se primiti s povećom dozom
rezerve.

Šuter nije odgovorio. Bio je u elementu.
„I tako svaka napisana knjiga, svaki snimljeni film, svaka odsvirana nota,

sve je to zbog neke žene.”
„A šta je sa ženskim bendovima?”
„Njih ima otprilike pet. Sem njih, sve ostale devojke u muzici su pevačice.

Zašto? Jer je pevač taj u kojeg svi gledaju. Devojke vole da izgledaju dobro.
Ne žele da se muče na bubnjevima. Neki momak će to da odradi. U pokušaju
da impresionira devojku s mikrofonom. Sve što radimo, radimo zbog žena, a
to opet nije dovoljno.”
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„Aha”, rekao sam.
„Ubistvo!” rekao je.
„Da?”
„Kad muškarci ubijaju, ubiju ženu ili devojku jer ih je ostavila. Ili vlasnika

prodavnice da bi nabavili novac da potroše na neku devojku. I onda im
dosude smrtnu kaznu. Kad žene ubijaju, ubiju svoju decu. Dobiju tri do pet i
psihijatra.”

„Možda ne u Teksasu.”
„E sad, ne kažem ja da je ubistvo u redu. Ali, šta je gore, ubiti neku

odvratnu kučku jer se kresnula s tvojim najboljim drugom ili bespomoćno
detence jer je usralo krevet?”

„Kad smo već kod sranja”, rekao sam. „Moram sad da redigujem neke
priče.”

„A, u redu. Koliko je sati?”
„Oko jedanaest.”
„Auh”, rekao je Šuter. „Baš je bila duga noć.”
Vratio sam se na kritiku. Stigao sam do tačke kad sam poželeo da citiram

nešto što niko drugi nije citirao, da bih dokazao da sam pročitao knjigu koju
nisam ni počeo. I tako sam malo listao dok nisam naišao na ovaj biserčić:
kad je Džon Adams zagovarao revoluciju i sve to u Filadelfiji, njegova žena,
Ebigejl, pisala mu je iz Bostona: „U novom zakoniku koji pretpostavljam da
ćeš morati da sastaviš, volela bih da se setiš i dama, i budeš blagonakloniji
prema njima nego tvoji prethodnici. Nemoj stavljati tako neograničenu moć u
šake muževa.”

Adams joj je odgovorio: „Tako si bezobrazna.” Stvarno je to odgovorio. I
nastavio je:

 
Budi sigurna, nećemo napraviti grešku opozivanja naših muških

sistema. Iako su na punoj snazi, znaš da ne sežu dalje od teorije... u
praksi znaš da smo mi podanici. Samo nosimo naziv gospodara, i
umesto da se toga odreknemo, što bi nas u potpunosti podvelo pod
despotizam podsuknje, nadam se da će general Vašington i svi naši
hrabri heroji biti za borbu.

 
Dakle, 150 godine pre nego što su žene uopšte imale pravo glasa, ipak su
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konce držale u svojim rukama. Despotizam podsuknje? Fraza iz 1776. za
poraženi. I to je rekao jedan predsednik. Osnivač nacije. Kakve su onda
moje šanse?

Telefon.
„Tome?”
„Da”, rekao sam.
„U subotu smo dobili bebu”, rekao je Majk Vega, moj plodni prijatelj.

Ponosni tatica. Kako to da su oženjeni muškarci ponosni a neoženjeni
nadmeni?

„Hej!” rekao sam. Naravno, to sam već znao: čuo sam na sekretarici. Zvuči
entuzijastično. Možda je ljut na mene što se nisam ranije javio da mu
čestitam. „Sjajno! Lepo! Uh, divno!” Pokušavam da smislim neki superlativ,
mada zapravo: „MUŠKARAC I ŽENA POSTALI RODITELJI DETETA”?
To baš i nije neka udarna priča.

„A šta je?”
„Devojčica. Nazvaćemo je Aleksandra.”
Devojčica devojčica devojčica. I još Aleksandra: treća beba koju znam koja

se zove Aleksandar ili Aleksandra. Pokušao sam da ukucam tu informaciju u
mozak. Primetio sam da ljudi očekuju da znate pol njihovog poroda, i u
nekoliko navrata morao sam da okolišam oko tog podatka tako što bih upitao
oduševljene parove: „I kako je, hmm, vaše čedo?”

„Koliko je teška?” upitao sam. Rekao mi je. I to je bilo to. To su jedina
pitanja koja sam mogao da smislim u vezi s tom situacijom. Ali, čuo sam i
više. Detalje koje nisam želeo da znam. Stvari iz horor filmova, o telima koja
pucaju, tečnostima koje lipte, skoro devet sati agonije i vrištanja. Rađanje je
nalik na Aliena. Pozvao me je da vidim dete danas u doba ručka, mada će on
tad još biti na poslu.

Činjenica da moji drugari dobijaju decu činila me je još više detinjastim. Sa
svim onim muškim sokovima koje sam prosuo u slivnik, mogao sam da
osnujem banku sperme. Švajcarsku sperme. Zar to nije malo detinjasto s
moje strane? Zar ne bi trebalo te spermatozoide da upotrebim za nešto? Zar
ne bi trebalo dosad da imam još nekog o kome da se staram, a ne samo sebe?

Ne krivim nikog sem sebe za to. Razlozi iz kojih se mojih poslednjih pet
veza okončalo:
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1. Ponašao sam se kao seronja.
2. Ponašao sam se kao seronja.
3. Istekla mi je radna viza u Engleskoj i morao sam da se vratim u

Njujork.
4. Ponašao sam se kao seronja.
5. Ona se ponašala kao seronja, pošto sam je šest meseci

maltretirao.

Naravno, sve su mi nedostajale. Recimo devojka od prošlog leta, Megi
Keli. Upoznao sam je na nečijem rođendanu. Bila je preslatka. Bistra.
Zabavna. Samouverena. Volela je da se smeje, da jede, pije, da se tuca.
Otišli smo do njene mame za jedan praznični vikend. Otac joj nije bio tamo,
jer se nekoliko meseci pre toga preselio u grad kod svoje nove ljubavnice.
Izgledalo je da će mama morati da proda kuću. A kuća je bila prelepa.
Savršeno održavana, s dvostrukim prozorima, besprekornom baštom, sve u
kompletu. Deca su joj već bila odrasla, a ona nije imala posao niti bilo kakvu
stručnu spremu. Starila je i život joj je postajao grozan. Skuvala nam je supu
i malo smo ćaskali. Ponašao sam se najlepše što sam mogao i pokušavao da
budem veseo. Puno sam klimao glavom. Pohvalio sam njeno kuvanje.
Pohvalio sam joj ćerku. Raspitivao sam se o bašti. Nisam pominjao tatinu
ljubavnicu. Ukratko, dobio sam maksimalan broj poena. Bio sam idealan.

Nekoliko nedelja kasnije Megi me je obaveštavala o svojim porodičnim
problemima.

„Moja sestra nije dobila onu epizodnu ulogu”, rekla je.
Njena starija sestra, Stefani. Glumica. Najveći uspeh u karijeri: jednom je

bila na audiciji za veliki film. Nije dobila ulogu. Rekli su da su se odlučili za
„etničke glumce”. Bila je slatka, ali nedovoljno slatka za glumicu. I imala je
trideset pet godina. Bilo bi nepristojno da sam pomenuo da se nijedna žena u
tim godinama naprasno ne prolepšava.

„Šteta”, rekao sam. „Čime se sad bavi?”
„Traži posao konobarice”, odgovorila je. „U pregovorima je s jednim

kineskim restoranom.”
„Kako ti je mama?” pitao sam.
„Tata se ponaša kao pravi kreten”, rekla je. „Mama će morati da angažuje

advokata.”
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Iz pristojnosti, sačekao sam trenutak pre nego što sam postavio suštinsko
pitanje.

„Šta je rekla o meni?”
„Rekla je da deluješ tužno.”
Tužno. To je rekla žena čiji se život raspadao. Ta reč mi je danima

odzvanjala u mislima. „Depresivan” implicira da nije tvoja krivica: te
dosadne hemijske neravnoteže. „Tužan” znači: Druškane, jednostavno se ne
trudiš. I nakon nekog vremena, rastužio sam i Megi.

Pre Megi bila je moja Besti. Besti koja je volela mačke. Besti koja me je
zainteresovala za filmove s Odri Hepbern. Besti koja je bila tako brza i
živahna i divna i smirena da sam morao da raskinem s njom.

Nakon seksa, izmišljali smo bajke.
„Ispričaj mi priču!” To se zbivalo negde na kauču od 139 dolara koji sam

tri godine koristio kao ležaj.
„Bila jednom lepa princeza po imenu Besti”, počeo sam. „Samo lepa?”
„Bila jednom blago natprosečna princeza po imenu Besti”, rekao sam. „Joj!

I širom zemlje bila je čuvena njena sposobnost da savlada opasna čudovišta
tako što ih bočne u najosetljiviji deo stomaka.”

„Je li imala dečka?”
„Njen jedini dečko bio je šareni gušter po imenu Tom”, nastavio sam.

„Tom ju je upoznao u baru za usamljene vodozemce.”
„Jer je bila naviknuta da izlazi s momcima koji su u suštini bili gmizavci.”
„Upravo tako. I gušter Tom je rekao Besti: ’Ako budeš pila tekilu sa mnom

i poljubila me, videćeš kako me obuzima čarobna promena a dobićeš i
komemorativnu majicu Hozea Kuerva.’”

„I je li pristala?”
„Popila je nekoliko tekila da bi se pripremila za izazov.”
„Je li ga poljubila?”
„Pogledala ga je. Videla je ljubazno, hirovito, prijateljsko, bezopasno biće, i

onda je donela odluku. Zatvorila je oči. Nagla se. I zatražila još nekoliko
tekila od šankera.”

„A je li ga onda poljubila?”
„Nakon dovoljne količine pića, koja bi oborila i Roberta Daunija Mlađeg,

konačno mu je pružila usne.”
„I je 1’ se pretvorio u lepog princa?”
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„Ne, pretvorio se u ružno čudovište. Ali, majicu je ipak dobila.”
Primakla se još bliže. Isprepleli smo ruke i noge.
„Hej”, rekla je.
„Šta?”
„Ništa.”
„Aha.”
Minut je prošao u iščekivanju.
„Hej”, rekla je.
„Šta?”
„Ništa.”
O, ne! Zovem g. Sendmena. Vodi me odavde.
„Hej”, rekla je.
„Šta?”
Pauza.
„Volim te”, odgovorila je.
Nešto je duboko u meni treperilo i na nekoliko sekundi zaboravio sam da

dišem. Pažljivo sam razmotrio situaciju, proučio opcije, odmerio neke
probrane odgovore, i onda uradio ono što uvek radim kad sam suočen s
teškim izborom. Ništa. Dobro je što ja nisam bio Sofija u „Sofijinom
izboru”. Koje dete da spasem Aušvica? Hmm, da vidimo. Aha, da, malo ću
vagati za i protiv, porediti zdravlje ovog s inteligencijom onog, divnu ličnost
ovog s urođenom hrabrošću onog deteta. O, isteklo je vreme? I uzećete
oboje? Uh, kakvo olakšanje.

Tik, tak, tik, tak. Hteo sam nešto da kažem. Ali, nisam.
I tako sam je zagrlio i ljubio je neko vreme. Razmišljajući: možda će

zaboraviti na ovaj nelagodan trenutak?
Sa sledećom devojkom neću biti ni tužan ni čudan ni dalek. Daću joj sve

što poželi, i više od toga. Emotivnu kreditnu karticu. Bez ugrađenog limita na
intimnost.

Ali, prvo sam morao da proslavim rođenje deteta koje nije bilo moje.
Majk se danas vratio na posao, ali Karin je još bila u njujorškoj Gradskoj

bolnici. Stvorenje je imalo dva dana: izgledalo je kao grubi nacrt ljudskog
bića. Očekivaće od mene da prokomentarišem koliko je slatko, ali rešio sam
da se ne obavezujem po tom pitanju. Morao sam sve mogućnosti ostaviti
otvorenim.
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„Zar nije najslađa beba koja se ikad rodila?”
To su bile prve reči koje je Karin izgovorila. Celo lice joj je sijalo, kao da

ga je neko dobro išmirglao a potom uglancao voskom. Tokom poslednja dva
meseca trudnoće postala je zastrašujuće krupna. A postala je i zabrinuta. To
se videlo. Ništa nisam govorio, ali pitao sam se da li će roditi folksvagena.

Preko čitavog Karininog lica razlio se osmeh. Čak joj se i kosa smešila.
„Zar nije?” ponovila je.
„Ne znam. Sačekaj da prošetam do odeljenja s bebama i razgledam ostale.”
Ali, nisam to rekao.
„Naravno”, rekao sam.
„Divna beba”, rekao sam.
„Sjajno si to odradila. Mislim, porođaj. I sve”, rekao sam.
Puno puta sam čuo da se roditelji podvrgnu nekakvom čudnom prespajanju

moždanih vijuga usled kojeg postaje nemoguće da ne misle da je njihova
beba najslađi punjač pelena koji se ikad rodio. Stalno sam tražio dokaze koji
bi to opovrgli, ali nije ih bilo. Imao sam mnogo pametnih prijatelja, bankara,
doktora i tako to. Teoretski, bili su dovoljno pametni da bi shvatili da je
otprilike pola beba ispod proseka. Ali, do dana današnjeg nisam još čuo
nijednog novog taticu ili mamicu da su rekli: „Zar ti se ne čini da naša beba
nije baš tako slatka kao većina? Iskreno, razočarani smo ishodom. S druge
strani, vidi s kim sam u braku.”

Nisam postavljao nikakva pitanja o telesnim funkcijama, sem, oprezno: „I,
uh, kako je protekla, pa, stvar s porođajem?” Delovalo mi je nepristojno da
joj ne pružim priliku da ćaska o onome što je, ipak, najupečatljivije iskustvo
u njenom životu, mada me to ni najmanje nije zanimalo. I to je bilo jedino
pitanje koje sam joj na tu temu postavio. S dobrim razlogom: nisam, želeo da
znam. No, ipak sam narednih dvadeset minuta, isključivo iz pristojnosti i
usled klimanja glavom, doznao sledeće:

1. Doktori su morali da joj iseku ogromnu horizontalnu rupu.
2. Onda su morali da naprave još jedan ogroman rez, ovaj put

vertikalan, na materici.
3. Trenutno je bila priheftana.
4. Nije prdnula još od porođaja, što izgleda nije bilo dobro.
5. Bebin jedini izvor hrane je trenutno bio ono što je uspevala da
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posisa iz Karininih grudi.

„Želiš li malo da pridržiš bebu?” upitala je.
Ne. Zašto to žene stalno pitaju? Zar ne shvataju da se osećanje koje u

njima budi držanje njihove bebe (tj. neprevaziđena radost, ljubav, i ponos što
detetu nisu preneli neku ozbiljnu bolest) razlikuje od osećanja koje se u meni
javlja kad držim tuđu bebu (tj. ništa). Ja (još uvek) volim grupu Electric Light
Orchestra ali nikad ne teram druge da ih slušaju.

„Da”, odgovorio sam.
Držao sam bebu. Pridržavao sam joj glavu i razmišljao kako je otprilike

iste veličine kao vekna hleba. Nije ni čudo što kažu da se ženama „nešto
peče u rerni”. Karin je otišla do kupatila (je li uspela da ispusti gasove) i dok
je bila odsutna, krišom sam prepipao glavu deteta tražeći mekanu tačku.
Meni je u stvari delovala prilično tvrdo. Mislio sam da bi glave trebalo da im
budu poput banana starih nedelju dana. Još jedno razočaranje.

„Šta to radiš?” Karin se vratila. Zatekla me je kako besomučno prepipavam
lobanju njenog novorođenčeta.

„Pa, ne znam.” Promeni temu! Brzo! „Hteo sam samo da je pomazim.”
„Pričaj s bebom!” naredila je. „To je dobro za nju!”
U glavi mi se pojavila slika deteta za osamnaest godina kako ne uspeva da

se upiše na dobar koledž. Možda ni na neki lošiji. Jer joj nisam dovoljno
razvio mozak za ona četiri minuta koja sam ćutke proveo s njom kad je imala
svega tri dana.

„Uh”, rekao sam. „Zdravo, bebo. Stvarno si... mala. Kako je bilo na
rođenju? Dobra beba. Drago mi je da sam te video. Nadam se da si dobro.”

Izvinio sam se („Previše posla”, promrmljao sam. Bio je to prvi put da sam
taj izgovor upotrebio na detetu.) i uspeo sam da zbrišem. Morao sam da
prođem pored Slon-Keteringa, onkološke klinike preko puta. Video sam
beskućnicu. Pa, nije baš bila beskućnica; izgledala je kao stalni stanovnik
betonske nadstrešnice, stanar niše. Ležala je potpuno opruženo, okrenuta
prema zgradi. Pantalone su joj bile spuštene i videle su joj se poplavele
butine: možete svi da me poljubite u dupe. Mora da je grozno živeti ispred
onkološke klinike. S druge strane, bolje ispred nego unutra. Jedna žena je
prošla ulicom. Nije imala levu ruku. Ima ljudi koji stvarno imaju razloga da
budu deprimirani, a jesu li?
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Pa, da, zaista je delovalo kao da jesu. Ja, međutim, nisam imao ama baš
nikakvog razloga da budem deprimiran. A ipak sam bio. Što me je još više
deprimiralo. Samo što je ta deprimiranost sad bila začinjena grižom savesti.
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PETAK, 13. JUL

Stigao sam kući s posla s osećanjem da sam debeo (činilo mi se da dobijam
celulit – na bradi) i izbacio sve što je moglo tome da doprinese. Razmišljao
sam o sutrašnjem danu. Sutra je Džulijin nastup. Znala je da bih voleo da
dođem. Nagovestio sam joj to. (Primer mog nagoveštavanja: „Hej, mogu li
četrnaestog da dođem na tvoj nastup?”) Ali, ništa nije pominjala ove nedelje.
Možda će me nazvati. Mada verovatno neće.

Bio je petak uveče, pa sam to proslavio tako što sam uključio prenos
bejzbol utakmice. I CD. Još sam i prozor otvorio. Trebala mi je buka koja bi
prekrila zvuke mojih misli o Džuliji. Povremeno sam se prisećao nje: svaki
put kad bi zazvonio telefon, kad bih primio elektronsku poštu na poslu, kad
god bih čuo pesmu koju je ona volela, svaki put kad bih sedeo ispred
televizora i gledao film o kojem smo pričali, i manje-više u svim ostalim
situacijama u toku dana.

A što se tiče stana... Obično je izgledao kao da se u njemu živi. Trenutno je
izgledao kao da je neko u njemu umro. Svakako mu je bilo potrebno
raspremanje. Na sreću, stan je bio mali. Nije mi trebalo mnogo da poprskam
sve oko sebe toksinima u obliku pene, pa da to potom prebrišem. Limunasti
miris počeo je malo zagušljivo da se širi stanom.

Telefon. Bilo je 20:55.
Bacio sam se postrance u veliku kožnu fotelju i prebacio noge preko

naslona. Moja hrpa crne plastike sijala se bez prašine. Oprezno sam se javio.
Mrzeo sam kad bih se toplo i prijateljski javio da bi se ispostavilo da je s
druge strane neko iz telemarketinga. Osećao bih se tako iskorišćeno.

„Ja sam”, rekao je glas koji sam najviše, i najmanje, želeo da čujem.
Sranje. Petak je. Zatekla me je kod kuće kako ne radim ništa.
„Kako je?” upitao sam.
„Nije loše...” odgovorila je. Mnogi njeni komentari su se završavali s tri

tačke. Iskreno je verovala u moć neizgovorene reči. Svaki razgovor s njom
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bio je poput potrage za uskršnjim jajima. U stvari poput satanske potrage za
uskršnjim jajima, gde uzalud tragaš za jajetom a umesto njega nađeš granatu
u duginim bojama.

„Šta radiš?” upitao sam, kao i obično.
„Ništa”, odgovorila je, kao i obično. „A ti?”
U mislima sam preleteo preko opcija.

1. Istina: sređivao sam stan na način koji bi zaprepastio i oduševio
moju majku. U stvari, da mi je majka sad ovde, imali bismo o
čemu da pričamo po prvi put od 1984. godine.

2. Stvarno loša, nepripremljena laž.

„Dolaze mi neki prijatelji na večeru”, rekao sam. Aha, Dinti Mur, ujka Ben
i Sara Li. Udahnuo sam duboko, spremajući se za pitanja koja će uslediti.

„Samo sam se pitala”, rekla je, dolazeći do suštine unatrag, kao i obično. A
kad ona ide unatrag, ja sam uvek onaj lik koji stoji iza kamiona i gleda u
drugom smeru. Bi-biip! „Kakvi su ti planovi za sutra?”

Izdahnuo sam. Sutra je bio njen nastup. Njen plesni nastup. Ona i ostatak
njene plesne grupe, koja se uglavnom sastojala od devojčica, imali su sutra
uveče amaterski koncert u nekoj srednjoj školi u Južnom Norvolku. Džulija
je trebalo da nastupi u dve tačke a ona je bila toliko lepa i kad samo sedi da
bih dao svoj levi testis da je vidim kako igra. Pa, možda mi levi testis nekad i
zatreba. Dao bih slezinu. Pankreas. Bilo koji organ sa spiska B.

Ali, reći će mi: Molim te, nemoj da dođeš.
Reći će mi: Duejn će doći. (A on je viši od tebe.)
Reći će mi: Zar ne vidiš da je gotovo među nama?
Reći će mi: Prestani da se motaš oko mene.
„Voleo bih to da vidim”, rekao sam oprezno.
„Jesi li siguran?” upitala je.
„Mislim da bi moglo biti zabavno”, odgovorio sam.
„Ali, biće tako jadno!” pobunila se.
„Ne verujem”, rekao sam. „Mislim da će biti divno.” Jesam li ja rekao

„divno”? Ova devojka je iz mene izvlačila takve reči.
„Preći ćeš sav taj put i pomisliti: ’Protraćio sam savršeno subotnje

popodne’.”

60



Nijedno subotnje popodne nije bilo savršeno ako nije imalo neke veze s
njom.

„Ionako ništa bolje nisam imao u planu”, slagao sam. Već sam odbio pozive
na jedno krštenje i jedno venčanje zbog ovoga. Naravno, nisam mogao
prijateljima da kažem da ću propustiti nešto što se jednom u životu proslavlja
zbog blede šanse da bi devojka koja mi se sviđa mogla da mi dopusti da je
gledam kako pleše u sali od betona i linoleuma. I tako sam svima rekao da ne
mogu da dođem jer mi majka ima cistu na jajniku. (Lekcija broj jedan o
laganju: trud se isplati. Budite tako određeni da deluje nemoguće da je u
pitanju laž. Lekcija broj dva: odaberite za laž neku temu o kojoj ljudi ne žele
da razgovaraju nadugačko.)

Razmotrili smo vozni red, i mesta za sastanak. Vozovi za povratak u grad
nisu saobraćali cele noći, pa mi je rekla da ponesem i neke stvari. U krajnjem
slučaju, mogao bih da prespavam kod njenih roditelja.

„Pomalo sam uzbuđena što dolaziš”, rekla je.
Hmmmm.
„Uzgred”, dodala je, „možda će doći i Duejn...”
„Je li?” rekao sam.
„Nadam se da ti ne smeta?” upitala je.
Promrmljao sam nešto umesto odgovora. A onda sam spustio slušalicu i

ostao da sedim, slušajući večernju simfoniju automobilskih alarma na
Zapadnoj osamdeset trećoj ulici.
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PREMOTAVANJE UNAZAD

Ali, hajde da se vratimo. Na to kako smo počeli da se zabavljamo. Pre
bismo to mogli nazvati dozama nego sastancima. Dozama neregulisanim od
strane saveznog ministarstva zdravlja.

PRVA DOZA

Sedeo sam za svojim stolom na poslu jednog sumornog februarskog dana, s
telefonskom slušalicom prislonjenom na uvo. Jesam li tražio nevolju? Ne,
tražio sam da mi dostave piletinu. Bilo je osam sati uveče i upravo sam
naručivao svoj četvrti obrok tog dana. Na mom stolu su stajali jelovnici,
nacrti, časopisi i ogromni Oksfordski rečnici.

„I prženi pirinač uz to”, rekao sam. „Kad će stići?”
„Deset minuta?” rekla je devojka s druge strane.
Spustio sam slušalicu i vratio se svojim uredničkim poslovima. Gledao sam

svoja posla. U stvari, gledao sam posla javnih ličnosti i kriminalaca.
„Ovo je radno mesto Toma Farela”, rekao je Hajman Kac, najstariji potrčko

na svetu, čovek tako opušten u sopstvenoj koži, tako posvećen
dvadesetčetvoročasovnom zadatku da bude Hajman Kac da ga niko nije zvao
drugačije nego isključivo po imenu i prezimenu. Radio je u ovim novinama
trideset godina, isporučivao faksove i javljao se na telefon i – šta li su već
radili u to vreme, transkribovao morzeovu azbuku, mešao mastilo u buradima
– obučavao potonje generacije momaka i devojaka prefinjenoj ogorčenosti
metropole. Tog dana je vodio jednu novu devojku. Skinula je faks sa gomile
koju je nosila i dodala mi ga.

Podigao sam pogled. Nasmešila se. Njeno lice pogodilo me je kao bomba
lepote. Oči su mi bile ogromne, kao kod Mapeta.

Potom ju je Hajman Kac odveo dalje.
Auh.
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Faks koji sam držao u ruci bio mi je jedina spona s njom.
 
HJ.B. Associates Inc.
Za: Urednika/Izdavača
Od: Šeril Vang, VP publicitet, 525-9411
***ZA OBJAVLJIVANJE ODMAH***
Rendi objavljuje potragu za najlepšom ženom na svetu 2001. godine.
 
Nakon toga je više nisam video u kancelariji. Nisam joj znao ni ime. Nisam

čak ni bio siguran u kojem odeljenju je bila zaposlena. I kad bih je video
ponovo, šta bih joj rekao? „Ja sam Tom Farel. A ti si... neverovatna.”

DRUGA DOZA

Nedelju dana kasnije, na Dan zaljubljenih, otišao sam posle posla do
Langansa s Bren Luenstin, s kojom sam izlazio nekoliko godina kad nisam
imao s kim drugim da izađem. Preterano dobro smo se poznavali. Mnogo
puta smo otkrivali intimne detalje u dugim diskusijama koje su se odvijale u
krevetu u dva ujutru, s tim što je ona bila u svom krevetu na Zapadnoj
osamdeset sedmoj ulici a ja u svom na Zapadnoj osamdeset trećoj.

Brenine oči, kosa i smisao za humor bili su podjednako crni. Ono što ju je
na prvi pogled činilo neprivlačnom bio je njen nos, koji sam jednom u šali, ali
ne i neistinito, nazvao „kljunom”. Nije bila oduševljena. Bez obzira na to
kakav joj je smisao za humor, nijedna devojka ne voli da se zbijaju šale na
račun nekog dela njenog tela. Zaista. Čak ni na račun stopala. Devojke
smatraju da je neprivlačno biti obdaren ispod članka. Uverene su da
muškarci po ceo dan vode razgovore sledećeg sadržaja: „Ona Rebeka Romin,
pretpostavljam da nije loša, ali čuo sam da su joj patike broj četrdeset dva.”
„Fuj, ne! Ne mogu da verujem da si to rekao, ortak! Nikad je više neću
pogledati! Pa ništa nije ostalo na njoj sem savršenog lica, kose, sisa, stomaka
i dupeta!”

Uzgred, Bren je imala stopala poput čamaca. Ali, što se tiče njenog nosa,
kad je malo bolje upoznate shvatite da joj je to najlepša crta lica. Izmamila bi
mi osmeh svaki put kad bih je video. Povremeno smo se sretali da bismo

63



zajedno otišli u bioskop – i ona je veoma feministički insistirala da plati za
svaki treći film – i požalili se što nemamo momka/devojku. Nisam je baš
često viđao jer je puno vremena provodila na terenu u istraživanju neke
priče. Bila je producent u jednoj od onih emisija s vestima u udarnom
terminu, od one vrste koja tvrdi da zamrznuti jogurt u stvari sadrži dosta
masnoće ili da vas otvarač za konzerve može ubiti ili već tako nešto.

Vreme provedeno s Bren bilo je besplatno poboljšavanje moje muškosti.
Uvek sam imao osećaj da sam vuk u odeći vuka a ne ovca u blentavoj odeći.
Bila je viša od mene za dva i po centimetra, pa sam morao potpuno da se
ispravim pored nje. Razmišljala je bar istom brzinom kao ja, pa sam morao
da obratim pažnju. Jednom sam video film u kojem je dečak s deformisanim
licem otišao u luna-park. U onom ogledalu u kojem su svi strašno iskrivljeni,
izgledao je normalno. Bren je bila moj luna-park.

„Izgledaš ...” rekla je.
„Da?”
„Kao da si stvarno i razmislio o tome kako ćeš izgledati”, rekla je. „Za

promenu.”
Bren nije nosila svoju ogorčenost u sebi, nego ju je bacala svima u lice.

Mislim da je za to krivo njeno ime: Brendi Luenstin, i bilo je sasvim moguće
da je jedina Jevrejka na Long Ajlendu s tom konkretnom kombinacijom.
Imala je problema s tim. Kad vam roditelji daju ime po alkoholnom piću,
ljudi počinju svašta da misle. A brendi, stalno sam je podsećao, hrišćansko je
piće.

„Odeća dobro izgleda na meni”, rekao sam. „Nije da se hvalim, ali imam
građu profesionalnog sportiste. Sumo rvača.”

Kosa mi je bila duga i divlja, zbog čega sam imao izgled rokera ili možda
usamljenog revolveraša. Ali, uklopio sam je s odelom: kariranim smeđim
sakoom s golubijom – „golubije” je još jedan termin koji sam pokupio od
devojaka, kao i „saž” i „rezedo” – košuljom i jednobojnom kobaltnoplavom
košuljom. Da, najčešće sam nosio sako. U njemu sam izgledao kao da imam
ramena. Hirurški ugrađena ramena: mogla bi biti i ogromna. Imao sam kul
crne pantalone, uglancane firmirane cipele. U nekom trenutku pri kraju
dvadesetih godina shvatio sam jednu stvar: bez obzira na dobre osobine, svi
muškarci mogli su biti momentalno diskvalifikovani na osnovu obuće.

„Ne mogu da verujem da nisam imala s kim da izađem”, rekla je Bren.
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„Volim i ja tebe”, odgovorio sam.
„A kakav mi je to izlazak s tobom?” rekla je. „Nisi me čak ni izblamirao na

poslu s jebeno ogromnim buketom.”
„Možda bih ti poslao cveće kad bi se kresnula sa mnom”, odgovorio sam.
„Možda bih se kresnula s tobom kad bi mi poslao cveće”, odvrati ona.
„Pretpostavljam da nikad nećemo saznati”, rekao sam.
„Mrzim Dan zaljubljenih”, reče ona.
„Ja volim Dan zaljubljenih”, odgovorio sam. Sitna brineta probila se do

mene pored šanka. Stidljivo mi se nasmešila. Moram da priznam da kad god
sam s nekom devojkom imam prirodni nagon da odmerim sve ostale devojke
da bih video kako se moja kotira.

„Zdravo, lepotice”, rekao sam, da bih iznervirao Bren. „Sjajne cipele.” Sve
devojke su uverene da su im cipele sjajne, ali su toliko nenaviknute da
momci primete ono na šta su ponosne da se ponekad s tom primedbom može
iskamčiti dobar trominutni razgovor. Takođe, kao dodatni bonus, većina
devojaka bi pretpostavila da ste homoseksualci ako im razgledate obuću,
tako da biste ih ponekad mogli zateći nespremne i uvući ih u značajan
razgovor pre nego što shvate šta ih je snašlo. Mogli ste se ušunjati
neprimetno.

Nešto se upalilo na licu sitne brinete. Zaustila je nešto da kaže, ali ju je
Bren sasekla.

„Bolestan si”, rekla je bespotrebno glasno.
Moja mala brineta se okrenula i otišla.
„Ne, stvarno”, rekao sam. „Pogledaj oko sebe.”
Male, jadne skupine usamljenih žena napunile su lokal u parovima i hrabrim

trojkama.
„Šta?” upitala je.
„Ovaj bar”, odgovorio sam. „To je uobičajeni lamperijom prekriveni irski

bar u kojem se gleda sport na televiziji. Nema nikakav ’šmek’, nema ’filing’,
nema preglasnu idiotsku čaga-čaga-čaga evro-haus trans muziku. Ovde se
radi o alkoholu i muškarcima koji ga vole. Ali, čak i ovde ima mnogih
fenomenalnih mačaka. Obično se ne može videti nijedna prelepa devojka
koja nema dečka. Međutim, sve devojke koje nemaju dečka, večeras su
mislile: moram biti jaka! Sklonite me od mojih papirnih maramica i kasete
Lepe žene! I tako su sve izašle u grad. Štaviše, zasigurno znaš da je svaka
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devojka koju večeras vidiš bez pratioca, slobodna, pa ne moraš da se brineš
da ćeš protraćiti pola sata u muvanju neke ribe pre nego što ti otkrije D
bombu.”

„D bombu?” upitala je.
„Obaveštenje da ima dečka.”
„Šteta što si sa mnom”, rekla je.
„Možda mi se sviđaš”, odgovorio sam.
„O, prestani”, rekla je.
Nisam bio siguran da li mi se Bren sviđa. Svaki put kad bih izgovorio tako

nešto, nisam mogao da odolim da to ne začinim sarkazmom. Ono što sam
sigurno znao jeste da kad sam bio s Bren u nekom baru punom žena gladnih
očiju, devojke su gledale u nas. Razmišljale su: Već je atestiran. Ima potvrdu
o prethodnom vlasništvu. Recimo da ima pet slobodnih devojaka u baru i da
se upoznaju s pet momaka. Četvorica momaka su slobodni. Ali, onaj
preostali, neupadljivo uspe sve da ih ubedi da se zabavlja sa super-
manekenkom. Sve devojke će se boriti za momka koji se zabavlja s
manekenkom.

U tom trenutku je Lorel, malo nervozna mlađa novinarka iz gradske
Redakcije ušla u bar, žvaćući kosu i razgledajući oko sebe.

„Zdravo”, rekao sam, nagnuvši se ka njoj uz obavezni poljubac u obraz.
Nikad nisam bio siguran da li bi trebalo zaista da ih dodirnem i rizikujem da
im pokvarim šminku, ili da budem potpuni folirant i poljubim vazduh pored
njih. A tu je bilo i pitanje izlučevina, plus pio sam pivo, što mi je ovlažilo
usne i moglo bi se pogrešno shvatiti kao pljuvačka. Zaista ne želite da posle
poljupca dođe do brisanja obraza.

Upoznao sam Bren s Lorel.
„Ćao”, rekla je Lorel. I okrenula se da dovuče nekog iz gužve iza sebe.

„Ovo je Džulija.”
I tad sam primetio najslađeg raznosača faksova kako se probija kroz gužvu

u baru. Izgledala je preterano sitno, zbunjeno, kao da ima ožiljke od ovog
grada.

„Ja sam Tom”, rekao sam kao da je nikad ranije nisam primetio, i blago
rukovanje bilo je naš prvi dodir. Kad je počelo rukovanje sa ženama? Da li
da upotrebim čvrst muški stisak onako kako bih se rukovao s momkom i
rizikujem da im polomim tanane koščice? Ili da budem blag i trajno urežem
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reč „šonja” u njihov mozak? Da se ne lažemo, u vezi sa ženama ništa nije
jednostavno.

Džulija nije odgovorila. Bren i Lorel su odmah počele da jadikuju o Danu
zaljubljenih. Lorel je ubijala vreme pre sastanka s dečkom, koji joj, uprkos
tome što su se već godinu dana zabavljali nije poslao cveće na današnji dan.
Poruka nije mogla biti jasnija ni da ju je istakao na bilbord: nije planirao da
se oženi s njom. Lorel i Bren su se upustile u dugačku debatu u stilu atinske
škole. Svaki put kad su se suviše približile očiglednoj pouci, skrenule bi na
drugu stranu. Umesto toga su zaključile da bi Lorelina najbolja strategija bila
da ga grižom savesti natera da joj kupi skup poklon. Na taj način bi mogla
dobiti zadovoljavajući simbol osećanja koja on očigledno nije imao. Taj isti,
skupi poklon mogla bi mu s prezirom baciti u lice onog dana kad ga konačno
bude navela da raskine s njom.

„Ali, možda se samo zavaravam”, rekla je Lorel.
„On je jedan od onih bezvrednih sanjara koji nema apsolutno nikakve

ambicije”, rekla je Bren. „O! Izvini, Tome.”
Nisam slušao. Pijuckao sam svoj džoni hrabrost i duboko udahnuo Džuliju.

Bila je prizor bez milosti. Koža joj je ličila na reklamu za mleko za sunčanje.
Izgledala je kao da ju je mediteransko sunce blago trljalo svakog jutra. Usne
su joj nalikovale na flašu vina od koje ste se prvi put u životu napili.
Pepeljastoplava kosa skupoceno joj je padala na ramena, i nemilosrdno joj
preletala preko očiju poput reke požude. Poželeo sam da se kupam u njenoj
kosi. A tek one zelene oči, tople poput božičnog kamina, s tamnim
naglascima u šupljinama oko njih. Nežne, podatne pesničke oči, strpljive, tihe
oči, oči pune blage ali stalne razočaranosti, oči koje su govorile: Ponekad
volim da budem podređena. Imale su prave obrve iznad njih, a ne one
smešne iscrtane zagrade na ritualno prečupanim dlačicama. Mislim da nije
imala ni trunke šminke sem karmina. Cela svrha šminke jeste da izgledate
kao ona bez nje.

Ali, nakon nekog vremena veče je postalo čudno, i pretakalo se u sulude
oblike. Lorel je naprasno otišla. Krenula je da pronađe dečka. A Bren je,
izjavivši da nije videla nijednog potencijalnog momka za sebe u baru, počela
da priča o tome kako će otići kući da gleda maraton Lepa žena na
kablovskoj, pa sam je ispratio do taksija. Sve te prelepe mačke a ja nisam
bio ničiji dečko. U stvari nisam imao devojku još od pre Hrista.
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Onda se dogodilo nešto još čudnije: Džulija, to preslatko stvorenje,
oklevala je da ode. Kakve su bile šanse da se to dogodi? S druge strane,
kakve su bile šanse da se tri Tejlora koji nisu u rodu sretnu u grupi Duran
Duran?

„Želiš li nešto da popiješ?” upitao sam je tupavo. Ja sam tip osobe koja
nikad ne kaže „Želiš li nešto da popiješ?” Zvučao sam kao reklama za martini
iz 1979.

Ali, odgovorila je nešto prelepo.
„Da”, rekla je. To je bila prva reč koju mi je uputila.
„Volela bih džin i tonik”, rekla je, ali nije skinula cakani žuti kaputić.

„Cakani”? Jesam li ja to upravo rekao cakani?
Dok sam stajao kraj šanka čekajući pića, neki momak je pokušao da me

uvuče u razgovor.
„Ličiš na pisca ili tako nešto”, rekao je tip, koji je ličio na bilo kojeg

drugog tipa s Long Ajlenda, sem što je bio otprilike dve trećine njihove
visine. „Prefinjeno, zar ne?”

„Čarape mi se slažu”, odgovorio sam.
„Verovatno znaš sve o poređenjima i metaforama i tim stvarima, je 1’

tako?”
„Tako nekako”, rekao sam.
„I šta je metafora, kad nešto porediš koristeći ’kao’ ili ’poput’, zar ne?”
„To je poređenje”, rekli smo Džulija i ja istovremeno, i nasmešili se.

Beskrajno su me impresionirale devojke koje poznaju gramatiku.
Pomislio sam: možda bih mogao da zadržim osmeh na njenom licu. I to tako

što bih razgovarao s ovim tipom a ne s njom. Ignorisaću je. Biću kul. Kul je
nešto u čemu sam bio očajan. Moj bliski lični savetnik Šuter mi je stalno
govorio: Ponašaj se kao neko ko stalno razgovara s dobrim ribama.

„Ja sam Džon”, rekao je tip.
„Tom”, odgovorio sam. „Ćutljiva dama je moja nova prijateljica Džulija.”
Rukovali su se.
„Hvala za piće”, rekla je, upalila cigaretu i otpila gutljaj džina i tonika.

„Sad ću ćutke da uživam u njemu.”
Ja ne pušim. Ne volim pušenje. Volim pušače. Većina najzanimljivijih

razgovora koje sam vodio u ovom gradu mogla se sutradan sastrugati s mojih
pluća.
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„Ti radiš u Tajmsu”, nagađao je Džon.
„Ne, u Tabloidu”, odgovorio sam. „Izvinjavam se.”
„A zašto ne u Tajmsu?” upitao je razočarano.
Često su mi postavljali to pitanje. Zašto ne u Tajmsu? Nije mi bilo loše.

Zarađivao sam dovoljno novca. Da li je stvarno bilo važno što radim za
novine čije je prvo izdanje bilo tako krcato štamparskim greškama da su ga
zlobnici nazivali „grubim nacrtom”?

Da li je bilo važno što je mastilo ostavljalo takve tragove na rukama da ste
i bukvalno (a ne samo moralno) osećali potrebu da se istuširate nakon
čitanja?

Ne, ništa od toga nije bilo važno: radio sam to zbog želje za adrenalinom,
zbog slobodnih ličnosti, i stava „nema preživelih”. A sem toga urednici
Tajmsa nisu odgovarali na moje pozive.

„U Tajmsu?” odgovorio sam zbog Džulije. „Zašto bih pristao na četrdeset
posto manju platu?” Šuter je govorio: siromašni nikad ne upražnjavaju seks.

„Mislio sam da vam plate baš i nisu neke”, odgovorio je Džon.
„Tajms plaća u prestižu. Prestiž se ne jede”, rekao sam, mada nisam imao

predstavu o tome kako je Tajms plaćao sem što sam bio prilično uveren da je
bilo više nego ono što su škrti australijski eskivatori poreza davali. Ali,
Džulija je u svemu ovom bila nova i možda je verovala da sam plaćen koliko
i veliki biznismen.

„Da, Tabloid je dobar list”, rekao je tip, klimajući glavom. „Čitam ga u
metrou.”

„Svi ga čitaju u metrou”, odgovorio sam. „Dok god ljudi seru i koriste
sredstva javnog prevoza, ostaćemo u poslu.”

Džulija se nasmejala.
„Čime se ti baviš?” upitao sam.
„Pogodi”, odgovorio je tip. Imao je žilave ruke i prenaglašene mišice poput

građevinskog radnika. Tvrde dlanove građevinskog radnika. Suncem opaljenu
kožu građevinskog radnika.

„Uređuješ enterijere”, rekao sam.
Džulija se zakikotala.
„Ne”, rekao je. „Pogađaj ponovo.”
„O, izvini. Kako sam mogao da budem tako tup Dizajner enterijera.”
„Ma ne, nešto sasvim drugačije.”
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„Dirigent u simfonijskom orkestru.”
Još jedan kikot od Džulije.
„Ne”, rekao je Džon. „Probaj opet.”
„Instruktor tae boa?”
„Ne. Ma daj. Ja sam predradnik građevinske ekipe.”
„Ti zidaš zgrade”, rekao sam.
„Tako je.”
„Ja to poštujem”, rekao sam, i tako sam i mislio. „Moći ćeš da provedeš

unuke ovim gradom i kažeš: ’To sam ja izgradio. I ovo.’ A svaka reč koju
smo ove godine objavili u novinama biće zaboravljena.”

Izgleda da se Džulija slagala s tim. Završila je piće. Naručio sam joj još
jedno.

„Isto i za tebe?” upitao je šanker.
Svakako. Što se Džulije ticalo, mogao sam biti impresivan pojedinac.

Otvoren, iskren. Duhovit, s dobrim ukusom u oblačenju, i prijatelj radničke
klase. Samo je još ostalo da nabacim par reči o tome koliko sam voleo
životinje.

„Hej, odakle si?” upitao je Džon. „Sa Menhetna, kladio bih se. Ja sam s
Ajlenda.”

„U stvari, iz D.C.-a sam.” Uvek sam tako odgovarao ljudima, ne bi li
pomislili da sam sin senatora iz Džordžtauna, mada mi je otac zapravo bio
majstor za klima uređaje iz Rokvila u Merilendu, čovek koji je pomfrit
smatrao povrćem. Morao sam da slažem da živim s bogatom tetkom da bih
mogao da pohađam škole u Potomaku, gde su se deca izgleda rađala u
Adidas patikama i Beneton duksericama. Garderoba gospodina Farela?
Isključivo nabavljena na najjeftinijem odeljenju robne kuće, sve zajedno s
drap radničkim cipelama koje su odavale utisak „najvećeg luzera” u to
vreme, mada su do moje tridesete postale neobjašnjivo kul među modom
opsednutim, bogatim klincima. (Ja, naravno, više nikad ne bih mogao da ih
nosim, kao ni somotske pantalone, ni zvoncare – što je značilo da ću morati i
dalje da budem van trenda.) Nismo imali para za originale: bili smo porodica
koja je koristila jeftine zamene. Svaka čaša u našoj kući nosila je reklamnu
sliku nekog prehrambenog artikla. (Šta li se dogodilo s Grimasom? Je li bio
previše gej? Ili se samo pretvorio u Barnija?) U poslednjem razredu srednje
škole sakupljao sam novčanice od deset dolara koje mi je otac davao za
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košenje trave i zamenio ih za vindjaknu na sniženju, a onda otkrio da su u
međuvremenu potpuno ispale iz trenda. I tako sam naučio prvu lekciju o
modi: dok uspem sebi da je priuštim, već je prošla.

„A čime ti se otac bavio?” upitao je Džon, u glavi već računajući koliki
bankovni račun sam nasledio.

„To je, bojim se”, rekao sam, „pitanje nacionalne bezbednosti.”
Džulija se nasmejala.
A moja erekcija je već postajala bolna.
Bilo je vreme za pauzu.
U muškom toaletu, pogledao sam se u ogledalu i pomislio: Prošlo je već sat

i po vremena. Džulija je i dalje tu. Možda je planirala svakog časa da ode s
obzirom na to da još nije skinula kaput, ali jesmo bili dosta blizu vrata i jeste
bilo malo prohladno i u svakom slučaju je još bila tu. O bože, bože, da li
zaista imam neke šanse kod te devojke? A kad sam je prvi put ugledao,
pomislio sam: nema teorije. Još jedna lepotica okružena magnetnim „ne
dodiruj me” poljem. Nije me baš toliko pomerila. Ali, sad sam mislio: to je
to. Možda svako dobije jednu šansu.

Bilo je vreme za ćaskanje s dasom. S glavnim frajerom. Gospodinom Dole.
Mojom alatkom.

– Dakle.
– Dakle.
– Kako se osećaš?
– Kako izgledam?
– Nabrekao si kao skuvana viršla.
– Oticanje često ide uz groznicu.
– Smiri se. Nismo zato došli. Ne mogu ništa kad si tako raspoložen.
– Sereš. Iz jednog jedinog razloga postojimo na ovoj planeti.
– Ovo nije planeta. Ovo je javni toalet.
– Smesti me u njena usta. Kako znaš i umeš. Samo to tražim od tebe.
– „Samo to tražim”. To je bilo u Fantomu iz opere. Strejsend je pevala.
– Jebeni šonjo.
– Samo pokušavam da odradim posao.
– A jesi li video kako je opremljena?
– Mmmm.
– Jesi li video te usne? Vazdušni jastuci, amigo. Zrele do tačke pucanja. I
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tako meke. A boja! Možeš li da zamisliš koliko bi mi dobro stajale te usne
umesto sombrera? O-jebeno-le!

– Opet natičeš.
– Želim, želim.
– Pravim uvertiru.
– Potucaj je.
– Da je zaskočim?
– Ja bih.
– Ti si kurac.
– Nikad više neću tražiti ništa od tebe.
– Netačno. Stalno ćeš iznova i iznova tražiti. Nikad nisi zadovoljan.
– To je ljudski.
– Ništa se neće desiti. Pomisliće da te mazim.
– Hoćeš li? Biće brzo.
– Ne bi bilo prikladno.
– Ženski argument.
– Ovo je ženski svet. Igramo po njihovim pravilima.
– Uzmi je.
– Smiri se. Barbara Buš!
– Joj! Ne!
– Hilari Klinton!
– Fuj!
– Kamrin Manhajm! Rozi O’ Donel. Opra!
– Užas!
– Opra!
– Užas!
– Tako je. Lajza Mineli!
– Pobedio si. Seronjo!
– Ahh. Hvala.
 
Pustio sam vodu na slobodu.
 
– Ionako ne mogu tek tako da je zaskočim. Šta ako me odbije?
– Neuspeh ne postoji kao opcija.
– Citiraš filmove Rona Hauarda?
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– Napravio je  „Noćnu smenu”.
– Šeli Long.
– Ona scena u njenim gaćicama.
– Opet postaješ natečen.
– Njeno dupe kad se nagla preko šaltera.
– Natičeš. Prekini! Bea Artur! Nensi Regan!
– Džeki Kenedi!
– Džeki Mejson!
– Pederu!
– Uspelo je.
– Jedina konstanta je ponašati se kao muškarac.
– Moraš biti pametan.
– Čoveku ne treba pamet. Trebaju mu muda.
– Treba ti pamet da bi zaradio pare koje ćeš potrošiti na nju.
– Stiven Hoking ima pamet. Hju Hefner ima muda. Koji od njih bi radije

bio?
– Ako imaš previše muda završiš u zatvoru, pa postaneš nečija devojka.
– Nemoj sve da sjebeš.
– Dajem sve od sebe.
– Sve od sebe? Kao onda sa Sabrinom Klajn?
– Znam.
– Mogao si je imati na licu mesta.
– Hteo sam da budem džentlmen.
– Na njenom kauču? U bade mantilu? Naslonila je glavu na tvoje rame.
– Bila je bolesna.
– Ti si bolestan.
– Očekuješ da iskoristim devojku koja je ceo vikend provela u krevetu?
– Njena glava. Tvoje rame. Ono telo. Tako bih se duboko zario u nju da

bih joj zagolicao jetru.
– Mislio sam da će se dugoročno isplatiti. Stekao sam njeno poverenje.
– Poverenje, da. To je sjajno. Ako hoćeš da joj budeš sestra.
– Možda bi mi samo lupila šamar.
– Njena glava. Tvoje rame.
– Nikad se ne zna s devojkama. Ponekad se uvrede ako situaciju

preokreneš na seks.
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– Sve je vezano za seks.
– Možda tebi.
– Ja sam najjača sila u kosmosu.
– Šta je s Bogom?
– Da, ali ja zaista postojim.
– Kako sam propustio Sabrinu?
– Koliko je kaiš od njenog mantila bio blizu tvojoj ruci? Jedan jebeni

potez bi rešio stvar.
– O bože. Anđela Lensberi! Etel Merman! Džin Stejplton! Dženet Reno!
– Dobro, dobro. Razgovaraćemo kasnije.
– Kad?
– Oko deset sekundi nakon što stigneš kući.
– U redu, drugar, dogovoreno. Vreme da te ušuškam.
– Ti nisi moj drug.
 
Kad sam se vratio u bar, Džon je nekud odlutao. Džulija nije. Kako li se

prezivala?
„Brujar”, rekla je, dok je povlačila dim iz kamel lajta.
„Francuskinja, je li?” rekao sam.
„Un peu”, odgovorila je, izdahnuvši dim.
„I šta ti je dečko kupio za Dan zaljubljenih?” upitao sam. Potpuno

nonšalantno.
„Ništa”, rekla je.
Pogledao sam je. Ona je pogledala mene. Ništa dalje nije rekla.
Ima jedna scena u filmu Fort Apači, Bronks (broj četiri na mom spisku

najboljih njujorških filmova, odmah iza broja tri, Ratnici; broja dva, Ponoćni
kauboj; i naravno broja jedan, Pasje popodne) u kojoj Pol Njumen sedi u
kolima u lošem kraju u Bronksu s jednom policajkom (za koju se naravno
ispostavilo da je narkoman) s kojom je flertovao. Upitala ga je zašto je nije
startovao. „Ne idem na žurke na koje nisam pozvan”, odgovorio je. „Treba li
ti pozlaćena pozivnica?” upitala je.

Pošta je stigla.
Šuterova nindža obuka počela je da deluje. Šuter kaže: Čim ugrabiš pravi

trenutak, vodi je odatle. Samim napuštanjem jednog lokala i odlaskom u
drugi lokal s njom povećavale su se šanse.
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„Rekao sam jednom prijatelju da ću navratiti do njegovog bara. Hoćeš li sa
mnom?”

„Da”, odgovorila je.
E, to je bilo lako.
Na putu do tamo, uzgred je nabacila komentar o tome kako su ona i „moj

dečko” radili u novinama u Bridžportu u Konektikatu. Nije mi bilo najjasnije
da li je i zabavljanje s dečkom pripadalo prošlosti. A Bridžport je poput
Bronksa u Konektikatu. I tako sam samo rekao: „Aha”.

Šuter kaže: Sve dobre ribe imaju nekog „dečka” negde. Ignoriši tu
informaciju. Mozak dobre ribe nije napravljen da prihvati koncept stanja
bez dečka. I tako se drže starog dok ne pronađu novog.

Nije elaborirala dalje. Nisam je pritiskao.
Sreća je ponovo bila na mojoj strani u Sautu, oronuloj podzemnoj

alkoholnoj rupi na Četrdeset devetoj ulici. Pit je bio na vratima. Ponašao se
kao veliki, dobroćudni, balavi medved, kao i obično. Muški me je zagrlio
(bez kontakta ispod grudi, koji bi me naterao da istrčim dupe, što je
neverovatno pederasta poza, zbog čega je hetero muški zagrljaj neverovatno
retka zverka, najneuhvatljiviji od svih društvenih gestova). On je jedini
vlasnik bara kojeg sam poznavao u ovom gradu. Džulija to nije znala. Pit je
voleo novinare, i uvek nas je čašćavao pićem. Mi smo ga čašćavali
besplatnim člancima u našim novinama. Uradili bismo to za svakog
upravnika saluna. Zašto to i ostali nisu ukapirali? Naručio sam nam pića. Pit
mi nije dopustio da platim. Nisam se baš preterano trudio.

Bilo je vreme da joj pokažem prostoriju u dnu bara.
Retko ko je visio u napuštenoj osvetljenoj zadnjoj prostoriji, na onom

praznom mestu gde su nekad bili berberin i čistač cipela. Pustio sam je da
odabere tri pesme na džuboksu (malo poznatu stvar od Nirvane, nekog Nik
Drejka i „Then She Did” od Jane’s Addiction.) Tek nekoliko meseci kasnije
mi je sinulo da su dve od tih pesama bile od preminulih izvođača, a treća je
zvučala kao izuzetno naporan heroinski trip.

Sedeli smo na ofucanom narandžastom kauču taman dovoljno velikom za
dvoje. Svetlo je bilo blještavo ali smo u sobi bili potpuno sami.

„Kakva si bila u srednjoj školi?” upitao sam.
„Baš sam bila krele”, rekla je. „Momci uopšte nisu hteli da izlaze sa mnom.

Dok nisam napunila otprilike petnaest.”
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„Ličiš mi na samotnjaka”, rekao sam.
„Oduvek sam bila”, odgovorila je. „Jednostavno sam, tako, ne znam.

Čudak.”
„Imaš mnogo lepe oči za čudaka”, primetio sam.
Nasmešila se. „Nisam sigurna da li sam spremna za veliki grad”, rekla je.
„Gde sad živiš?”
„U Južnom Norvolku. U Konektikatu.”
Auh. Baš joj je bio dug put do posla. „Nećeš još dugo moći tako”, naglasio

sam.
„Znam. Treba mi sat i po da stignem do posla. Ove nedelje sam spavala

kod one devojke s recepcije.”
„Možeš ovde da nađeš stan”, predložio sam. „Pod uslovom da možeš da

podneseš gradski metež.”
Nasmejala se. „U tome je stvar. Ne smeta mi da živim u rupi. Samo što

ovde ima previše ljudi. Ja sam devojka iz unutrašnjosti. Samo želim da čitam
knjige”, rekla je. „I da mogu da vozim kola.” Pričali smo o bivšim
devojkama. Mojim. Njenim. Prošla je kroz obaveznu lezbejsku avanturu. I
nije to rekla samo da bi me napalila. Njen život bio je zanimljiviji od mog.
Bila je toliko mlađa od mene, a toliko starija. Njeno lice bilo je baš u onim
godinama kad devojke gube detinjastu zaokrugljenost a nisu još nabacile
zaokrugljenost odraslih. Posle mitisera, a pre bora. Imala je savršen ten. A
imala je godina koliko i Joda.

Postavljao sam pitanja o stvarima koje su je izgradile. Sve naše ličnosti su
samo hot-dogovi krcati delićima iz knjiga i filmova i pesama, zar ne? Ono što
ste rekli jer je zvučalo kao nešto što bi Bogart rekao. Ono što ste nosili jer
ste se u tome osećali kao lik iz filma koji ste gledali sa četrnaest godina.
Volela je Plavi somot, ali i Naći ćemo se u Sent Luisu. Devičanska
samoubistva, ali i Powerpuff Girls. Čitala je Silviju Plat ali njeno pisanje
nikad nije protumačila kao poziv da prestane da se brije ispod pazuha. Pila je
lekove protiv depresije ali nije se hvalila time. Nije nosila naočare, ali bi
volela da ih nosi. Nije rekla: „Ukapiraj sam” ni „na kraju krajeva” ni „nemoj
tim putem”. Izgubila je nevinost u kućici na drvetu. Poželeo sam da joj
kupujem knjige, i nakit.

Vreme provedeno s njom bilo je istovremeno i čudno i veoma poznato, kao
sećanje na budućnost. Znate kako, kad ste mladi, uvek verujete da ćete sresti
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idealnu osobu? Znate, ženu sa divnom kosom i odećom koja ne priča o kosi i
odeći? Ženu koja ne misli da je „Stagod” nezavisna rečenica? Ženu koja jede
biftek? Ženu koja ne pokušava da se upozna s tipovima sa Vol Strita? Ženu
koja niti mrzi svoju majku niti očajnički pokušava da joj se dodvori?

„Trebalo bi barem da pokušaš da živiš u velegradu”, rekao sam,
izražavajući saosećanje tako što sam joj se još više približio. „Možda će ti
slomiti srce, ali ti nikad neće dosaditi.”

Razmišljala je o tome, nepokretna poput mačke na ugrejanom simsu.
Subotnje izdanje Tabloida ne bi moglo da se udene između nas. I, dame i
gospodo, ona je. Još. Bila tu. Ali je takođe palila i cigaretu.

Postajao sam svestan svog disanja. Svog pulsa. Svog stanja. Znate kako
slatka devojka izgleda kroz ekstra-snažne naočare od piva? Tako je ona
izgledala kad sam bio potpuno trezan. Zamislite kako je sad izgledala nakon
one količine koju sam popio.

„Koliko imaš godina?”
„Dvadeset dve. A ti?”
„Trideset dve.” Nemoj se ponašati kao da si mator. Nemoj se odati. Većina

devojaka voli momke malo starije od njih. Ozbiljnije i tako to. Gledaj je
pravo u oči. Pokaži neke znake zainteresovanosti. Uživaj u njenim očima i
kosi.

To joj je bila poslednja cigareta, pa sam otišao do šanka da vidim da li je
Pit možda imao neku. Nije ih prodavao, ali prikupio je nekoliko komada i
ubacio mi ih u džep od sakoa. Nabavio sam i paket šibica.

„To je tvoja devojka?” želeo je da zna.
„Ne još”, odgovorio sam.
„Ooo, vidi njega”, rekao je Pit. „Imitacija Don Žuana.”
„Neverovatno mi dobro ide”, odgovorio sam. „Tek smo se upoznali.”
„Znaš šta bi bilo najbolje?” upitao je. „Da joj poželiš laku noć i odeš.

Poludela bi.”
Nisam mogao to da uradim. To je bila najlepša devojka s kojom sam ikad

stigao dotle. Smejala se kad god je trebalo. Bila ozbiljna u pravim trenucima.
Još nije skinula tanki žuti kaputić i samo razmišljanje o tome šta se nalazilo
ispod njega dizalo je živu u mom termometru.

I eto ga. Napio sam se od noćnog vazduha. Napio sam se od njenog lica.
Napio sam se od alkohola. Pratila me je u stopu. Pet pića. Šest. Proveli smo
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tri sata zajedno, možda i više. Sedeli smo jedno pored drugog dok je svirala
kul alternativna muzika, poput one uz koju se ljubila u srednjoj školi.

Dao sam joj cigaretu.
„Hvala”, rekla je. Počela je da pretura po kaputu. Već sam upalio šibicu.

Iako sam mrzeo cigarete, voleo sam da ih palim lepim ženama. Jer.
„Upaliti cigaretu devojci je nekako seksualno”, rekao sam dok sam gasio

šibicu.
Pomerio sam se bliže. Nije pobegla. Još sam se približio. Još je bila tu.

Bila je na dohvat mog poljupca. Pogledao sam je. Ispravi se, čoveče. Nikad
nisi umeo lepo da sediš. Skrenuo sam pogled. Pogledao po sobi. Razgledao
džuboks. Blenuo u žuta svetla ove jadne rupe u suterenu. I onda: ponovo se
nagnuo ka njoj. I ušao u šesnaesterac.

I još je bila tu. Obuzelo me je olakšanje. U naletima. Talas smirenosti.
Svideo sam joj se. Moj susret s ovom devojkom bio je poput čišćenja iza
frižidera: nešto što se dešava jednom u životu. Moj status samca dugo je
potrajao, i bilo je nekoliko devojaka koje su bile skoro savršene. Ali, ovo je
možda bila poslednja devojka koju ću poljubiti.

Poljubili smo se. Napravili smo pauzu. Ljubili smo se još malo. Njena ruka
mi je bila na ramenu.

A onda sam približio usne njenom uvetu i veoma tiho rekao sve što mi je
prolazilo kroz glavu.

Nikad ne bi trebalo da kažete sve što vam prolazi kroz glavu.
Naročito ne bi trebalo da kažete sve što vam prolazi kroz glavu ako biste

time mogli otkriti svoje tajno ja, ono ja na koje bi trebalo potrošiti šest
meseci ozbiljnog zabavljanja da bi se otkrilo.

Ekstra-super-naročito nikad ne bi trebalo da kažete sve što vam prolazi
kroz glavu ako ono što ste pomislili zvuči kao dijalog iz epizode Dana naših
života iz 1968. godine.

Ali, evo šta sam rekao. Rekao sam: „Gde si bila celog mog života?”
Samo se čudno nasmešila. Nikad ranije nisam video takav osmeh. Polovina

njenih usta bila je oduševljena. Druga polovina bila je zabrinuta.
A onda se blago nasmejala.
I ja sam se ispunio nadom.
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TREĆA DOZA

Ugovorili smo sastanak za četvrtak, da pogledamo film o džudžitsuu i boksu i
mačevanju i ljubavi. O svim osnovnim oblicima borbe.

„Ima projekcija u pola devet”, rekao sam. „Ima i u šest.”
„Možda pola devet”, odgovorila je. „Ne, čekaj. Ne vredi. Može u šest?”
Pojavio sam se u deset do šest. Nije bila tamo. Nije bila tamo ni u šest i

petnaest. Otišao sam u meksički restoran pored bioskopa. Da ih zamolim da
mi usitne dolar. Nazvao sam kancelariju. Nazvao sam kuću. Nije bilo
poruka.

Bio sam paralisan. Valjda ne bi ušla bez mene. I tako sam čekao. Pola
sedam. Ma ko ga jebe. Rešio sam da sačekam do projekcije u pola devet. Da
vidim šta će se desiti. Ako se pojavi u osam i petnaest sve ću joj oprostiti.

Prešao sam ulicu, ušao u prodavnicu i sačekao malo. Proverio sam
sekretaricu u kancelariji. Proverio sekretaricu kod kuće. Proverio ih još
jednom. Sačekao deset minuta i ponovo proverio. Bio sam očajan dok sam u
glavi razmatrao mogućnosti. Čitao sam jednom članak o jednoj teoriji:
najjednostavnije rešenje je bilo i najverovatnije. Najjednostavnije rešenje je
bilo da je naprosto izgubila interesovanje.

Ipak sam odgledao film. Stvarno sam želeo da ga pogledam. Ali, bio je tako
poetično tužan i lirički bolan i tragično tragičan da je bilo kao da gledam
rendgenske snimke svoje psihe na velikom platnu. Izašao sam pre kraja.
Jednostavno sam znao da neko mora da umre.

Imao sam jedan problem. Ponekad sam preterivao. Ali, nisam samo
preterivao – skakao sam u vodu bez pojasa za spasavanje. U vodu prepunu
ajkula. S ozbiljnim krvarenjem iz nosa. I baš tad sam zaboravio da plivam.

U petak sam nazvao kancelariju i rekao da sam bolestan. Nije bilo poruka.
Pozvao sam Džuliju na poslu. Telefon je zvonio. Neko se javio. Ništa se nije
čulo. Nisam ponovo zvao. Vikend je prošao. I u ponedeljak sam javio da sam
bolestan. Zvao sam je na poslu. Nije se javila. Ostavio sam poruku. „Uh,
ćao. Ovde Tom? Možeš li da me pozoveš?” Ali, nije me zvala.

Bio sam ljut, uglavnom na sebe. Video sam žuto svetlo, to jest žuti kaput, i
dao gas do daske. Pravo u prepunu raskrsnicu.

U utorak sam se vratio na posao smišljajući izgovore. Niko mi nije rekao
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da ne izgledam bolesno.
Cele nedelje sam se u kancelariji osećao kao pet kilograma ničega u kesi

od dva i po kila. Nigde je nisam video. Možda je negde istraživala neku
priču. Možda je bila bolesna! Previše bolesna da bi koristila telefon? Moglo
bi se desiti. Zamišljao sam je kako leži u bolničkoj sobi iz neke sapunice, s
glavom u zavojima, kako mrmlja: „Ko sam ja?” ekipi zbunjenih doktora.

Bio je sledeći ponedeljak. Deset dana nakon što me je ispalila. Moj sto bio
je pun hrpa novina, nacrta, časopisa i svakakvog sranja iz mog usranog
života. Zdravo, ja sam gospodin Govno, ko ste vi? A, vi ste gospodin
Smireni, Sigurni, Oženjeni? Pretpostavljam da se ne brinete gde ćete se
sledeće ogrebati za seks. Ili za maženje. Jer čak i momcima dosadi jebanje.
Da, prilično je lako pronaći nekog koga biste pojebali. A zapravo je
neverovatno teško naći nekog koga biste poželeli da kresnete, ali je još teže
naći nekog kraj koga biste voleli da se probudite.

Na dnu hrpe: poruka. Bez koverta. Debeo beli papir bez linija. Složen na
trećine. Moje ime ispisano kurzivom.

 
Tome,
Ne mogu da ti kažem koliko mi je žao zbog prošle nedelje.
Čak ne verujem da bih mogla da ti dam neki razlog koji ne bi zvučao

kao glupi izgovor. Istina je da sam imala par teških nedelja, i da
nisam baš bila pri sebi. To nije razlog da naprosto ne podignem
slušalicu i pozovem te, znam.

U stvari, mnogo mi se svidelo da se družim s tobom, i volela bih da
to pokušamo ponovo. Naravno, ako misliš da sam potpuni
kreten/psihopata, razumeću. U svakom slučaju, htela sam da ti kažem
da mi je žao.

Džulija
 
Bože, čak joj je i rukopis bio prelep. Bio je uredan i čitak, ali nekako kul i

doteran i tragičan: stisnut, ćoškast, zamišljen. Ni nalik na ženskast rukopis sa
bogatim ukrasima i smajlijima iznad slova i. E, s tim me je zaista dokusurila.

Nisam je nazvao dok nisam počeo da se spremam za odlazak na kraju dana.
„Hej”, rekao sam u slušalicu.
„Kako si”, rekla je. Glasovi drugih devojaka bili su uzlazni? Na primer, na
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kraju svake rečenice? Ali, ne i njen. Njen je bio tih i uravnotežen i umirujući
i seksi. Očekivali biste da se razgovor s njom naplaćuje 3,95 dolara po
minutu.

Zazvonio mi je drugi telefon.
„Dobio sam tvoju poruku”, rekao sam.
„Da”, odgovorila je.
„Šta misliš o tome da počnemo iz početka?” upitao sam.
„Volela bih”, rekla je.
I javio sam se na drugi telefon da čujem današnju priču veka.

TREĆA DOZA, POKUŠAJ DRUGI

Predložio sam joj da se nađemo u jednom od onih novih meksičkih lokala.
Veoma je ličio na stare meksičke lokale, sem što je imao teglice s drvenim
bojama za šaranje po mesarskom papiru kojim su stolnjaci bili pokriveni;
glasna muzika bila je soul umesto salse, i margarite su imale ukuse poput
nara i kivija. A i za tu cenu mogli biste tri dana kampovati u Tijuani. Šuter
kaže: Neka vidi da bacaš pare.

„Ja bih običnu margaritu”, rekla je konobarici. Bila je savršeno mirna u
onom slatkom žutom kaputu. Umišljao sam da svi gledaju u nju. A moja
mašta nije baš bila bujna.

„A za vas?” upitala je konobarica.
„Lubenicu. Je li bez koštica?”
Džulija se nasmejala. Konobarica nije. Konobarice u Njujorku se ne smeju.
„U stvari ja bih samo jagodu i mango”, rekao sam. Sinulo mi je trenutak

prekasno da to možda i nije bilo najmuževnije piće na svetu. Trebalo je da
kažem nešto kao: „Viski i sodu. Bez sode.”

Konobarica je zakolutala očima i otišla bez reči.
„Nedostajala si mi one večeri”, istakao sam, i zamislio Šutera kako lupa

čašom o sto i viče: „GDE SI BILA, DO ÐAVOLA?”
Da li bi trebalo da budem sličniji Šuteru ili sličniji sebi? A ako je ovo

drugo, ko sam ja uopšte?
„Žao mi je”, rekla je.
„Šta se dogodilo?” upitao sam.
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Nije odgovorila. Samo je imala izraz tužnog kučenceta i obesila ramena.
Video sam u tim zelenim očima kako oblikuje reči. Ali, nije mogla da ih
prevali preko usana. Onda se nešto zbilo s njom. Prečešljala je kroz tašnicu
tražeći odgovor. I pronašla cigarete.

„To je tvoj odgovor?” upitao sam.
„Samo nešto u vezi sa mojom dečkom”, rekla je.
Kresnuo sam šibicu.
„Nešto”, ponovio sam. Nagla se ka plamenu.
„Stvari nisu baš najbolje u poslednje vreme. Ne znam šta se to dešava sa

mnom. Znaš?” Dunula je dim iz ugla usana. Kaput je još bio na njoj iako je u
lokalu bilo toplo. Izgledala je kao da bi svakog časa mogla da pobegne.

„Možeš li mi reći o čemu se radi?” upitao sam.
„Ne još”, odgovorila je.
Nije imala pojma. Padao sam na dobre misterije. Pa, čak i na loše. Ako

imaju zelene oči. Od kojih je jedno bilo sakriveno tom divnom kosom. Bila je
zagonetka u misteriji u zbilja savršenom telu.

Kad sam bio mali, moja starija braća odjurila bi nekud nedeljom popodne
dok bi mene roditelji vukli po buvljacima. Išli su tamo da bi spasli
unesrećeni nameštaj, oronule drvene ostatke koji su ih podsećali na stvari u
njihovim roditeljskim kućama iz detinjstva. Razne kutije i postolja koja su
planirali da dopreme kući da bi mogli nekoliko dana da se posvete ljuštenju
farbe i otkriju smeće koje se sve vreme nalazilo ispod nje. Na buvljaku bih
skrušeno preturao po gomilama izgrebanih ploča i odeće koja je mirisala na
tuđu kuću. Jesam li želeo nešto? upitali bi moji roditelji. Ne. Dama s
makrameom, kralj dugih čarapa. Je li mi zapalo nešto za oko? Ne. Tezga sa
slatkišima, kraljevstvo ručno bojenih keramičkih domaćih životinja. Zar nisu
mogli da mi kupe nešto zato što sam bio tako dobar dečak? Ne. Dok nismo
naleteli na nekog veštog trgovca s buretom punim tajnovite robe u papirnim
kesama uvezanim mašnama. Upitnik ispisan flomasterom bio im je jedina
etiketa. POKLON IZNENAÐENJA, pisalo bi. Samo dolar. Morali su da mi
kupe jedan, svaki put. Dok bismo stigli do kuće već bih bacio bakelitnu
činijicu ili drvenu patku koja bi uvek bila sakrivena u kesi.

Konobarica se vratila s našim pićima. Za susedni sto sela su dva belca i
jedan crnac koji su počeli da se svađaju oko sporta. Jedan od njih, onaj
najkrupniji, nosio je bejzbol kačket okrenut naopako. To je bio izgled koji je
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govorio: „Tako sam ponosan što sam stigao do prve lestvice na Vol Stritu da
sam spreman večeras da potrošim i do pedeset dolara.” Veliki tip se naporno
prepucavao s konobaricom. Posmatrao sam. Volim da vidim kad drugi
momci dožive neuspeh.

Džulija je ispustila još jedan oblačić dima. Kovitlao joj se nad glavom. Sve
što je radila bilo je sa stilom.

„I kakav je bio film?” upitala je.
„Nije bio loš”, odgovorio sam. „Više volim starije filmove.” Oči joj se

širom otvoriše. „Baš si u pravu. Ne razumem zašto ima jedan bioskop u
kojem se prikazuju stari filmovi i sto bioskopa koji puštaju nove. Zar to nije
tako naopako? Mislim, kad uđeš u knjižaru imaju jedan sto s novim knjigama
u prednjem delu a ostatak radnje je pun starih knjiga.”

„Isto je i s prodavnicama kompakt diskova.”
„Mora li sve da bude tako nemilosrdno novo?” upitala je. „Volela bih kad

bi se sve usporilo. Volela bih kad bi vreme počelo da teče unazad.”
„Pa, što bi rekao Vudi Alen, to bi značilo da moram ponovo da odgledam

Vragolije na ledu.”
„Volim što postajem starija”, rekla je. „Samo bih volela da se istorija vrati.

Ima mnogo toga što sam propustila. Bitlse. Kenedija.”
„Hajde da se borimo protiv toga.”
Nasmešila se. „Da, hoćemo li? Ali, kako?”
„Nikad nemoj čitati knjige koje nisu stare bar deset godina.” Meni je to bilo

lako. Ionako nisam mnogo čitao.
„Da. I samo crno-beli filmovi.”
„Sem onih u kojima je Stiv Mekvin.”
„Mmm”, rekla je. „Ili Hju Grant. Ili Džek Nikolson.”
„Ne mogu ti se sviđati i Hju Grant i Džek Nikolson”, rekao sam. „To je

kao kad bih ja rekao da bih voleo da se oženim ili s Odri Hepbern ili s
Merilin Monro.”

Slegnula je ramenima. „Bar želim da spavam sa živima, deda.”
„Možda i ne znaš šta želiš.”
„Naravno da znam. Nekog ko je poput Hjua kad ja to želim i nalik na

Džeka kad mi je to potrebno.”
„Aha”, rekao sam. „A kako bi mladi ždrepci trebalo da znaju kako si danas

raspoložena?”
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„U tome je stvar”, rekla je, duvajući dim. „Ako ne znaš da čitaš, ne uzimaj
knjigu u šake.”

Mnogo je ličila na Gloriju Grejam kad je to rekla. Taj dignuti nos obučen
da prepozna sranje s velike udaljenosti. Način na koji je dizala obrvu. Nikad
ne bi trebalo potezati oružje u zatvorenim prostorijama. Neko bi mogao da se
povredi.

„Znaš li”, usudio sam se da pitam, „ko je bila Glorija Grejam?”
Zatvorila je oči na pola. Usta su joj se razvukla u nakrivljeni osmeh.

Izgledala je kao da je pala u trans. „Bila je izmučena, pijana diva u filmu Zla
lepotica. Bila je moj omiljeni lik iz Oklahome pobogu! Devojka koja ne ume
da kaže ne. To je bila najbolja pesma. ’Kad god izgubim neku bitku, imam
čudan osećaj da sam pobedila.’ Mora da je bila prvi lik u istoriji filma koji je
objavio da je sasvim u redu da bude potpuna drolja. Na kraju nije morala da
plati za svoje grehe. Nije poludela i nisu je ubili.”

„Podsećaš me pomalo na nju”, rekao sam.
„Jeli?”
Zaradio sam još jedno piće.
„Nikad nisam mogao da ukapiram Gloriju Grejam”, izjavio sam. „Uvek

sam imao utisak da bi na kraju mogla da se uda za glavnog lika, ili...”
„Ili da ga zadavi”, dodala je. „Ličila je na feminističku verziju Loren Bekol.

A, da. Da li si gledao Na usamljenom mestu?”
„Znam ga napamet.”
„Jesi li upamtio onaj njegov kratki govor?” Upitala je.
„Naravno. U kolima. ’Rodio sam se kad me je poljubila. Umro sam kad me

je ostavila’.”
„I”, rekla je Džulija, udahnuvši dim duboko, filozofski, „’nekoliko nedelja

sam živeo dok me je volela’.”
„Izraz njenog lica kad joj je Bogart to rekao”, dodao sam. „Taj izraz je

mogao da govori bilo šta.”
„Dakle zašto trošiti reči kad očima sve može da se kaže?” Izgovorila je to

kao pravo poklon-iznenađenje.
„Šta radiš ti u Tabloidu?”
„Molim te”, rekla je. „U pesničkom pregledu iz severoistočnog

Konektikata bedne su plate.”
„Možda ima poezije u ovome što radimo. Samo pokušavamo da uhvatimo
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ritam masakra. Pesmu bede.”
„Sigurno umeš da pišeš”, rekla je, paleći još jednu cigaretu.
„Pristojno zarađujem od toga”, odgovorio sam.
Podigla je obrvu.
„Šta?” upitao sam.
„Ne, mislila sam, da pišeš.”
Puf. Mala strelica savesti pogodila me je u vrat. Povremeno sam razmišljao

o tome da odrastem, da unovčim sve svoje talente, i da počnem ozbiljno da
radim. Ali, uvek bi me sprečila neka dobra emisija na televiziji.

„Možda i hoću, jednog dana”, rekao sam joj.
„Hoćeš li napisati priču o meni?” upitala je.
„Neću”, odgovorio sam.
Izgledala je povređeno.
Zato sam dodao: „Ti bi mogla biti samo roman.”
Spašen! I publika je bila oduševljena. Osvojio sam još jedno piće. Primetio

sam da je počela drugačije da me gleda.
„Šta je s tim pogledom?” upitao sam.
„Ništa. Samo, ne znam. Ti si jedna od retkih riđokosih osoba koja nema

onu odvratnu narandžastu kosu.”
„Hmm, hvala?”
„Bez uvrede, naravno.” Stavila mi je ruku na rame i uputila mi pogled

glavne voditeljke u pastelnoj jaknici koja je plaćena da ljude rasplače.
Pogledao sam u njenu ruku, nadajući se da će tu ostati neko vreme. „Volela

bi da ti imaš takvu”, rekao sam. „Zar ne?” Moja kosa bi izgledala mnogo
lepše na devojci. Sve devojke bi volele da imaju riđu kosu. Ponekad mi se
učini da je jedini razlog iz kojeg je ijedna od njih ikad izašla na sastanak sa
mnom, taj što su planirale da me ošišaju u toku noći i zbrišu u pravcu
proizvođača perika.

Nasmejala se. Povukla ruku. „Mnogo toga bih mogla uraditi s tvojom
kosom.”

„Gledaš me kao vučjak šniclu.”
„Sviđa mi se i tvoj nos”, rekla je.
„Aha. Pa, to mogu da ti dam.”
„Dobro. A sad moraš da mi daš neki kompliment.”
To me je izbacilo iz ravnoteže. Gde da počnem? Od slova a? „Zašto?”
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upitao sam.
„Ja sam tebi upravo dala dva.”
„’Nije odvratno’ je kompliment?”
„Svakako.”
„U redu”, rekao sam. „Daj da razmislim.” Pogledao sam u pod. Pogledao

sam u plafon. Spustio sam bradu i stidljivo pogledao u nju. „Džulija”, rekao
sam. „Iskreno? Moram časkom da se uozbiljim. Od svih devojaka koje znam
...”

Učinilo mi se da je zadržala dah.
„Ti si jedna od mnogih od kojih mi nije muka.”
Nasmejala se. Ali se video i prizvuk olakšanja.
„Duguješ mi još jedan, krele”, rekla je.
„Imaš nedokučiv pogled”, dodao sam.
Opet onaj poluosmeh. I počela je da šara drvenom bojicom. „To je

dovoljno”, rekla je.
„Nacrtaj nešto”, rekao sam.
„Dobro, ali onda moraš i ti”, odgovorila je.
Uzeo sam bojicu iz staklene teglice i počeo da skiciram ep. Nisam umeo da

crtam. Mnogo toga nisam umeo da radim. To me nije sprečavalo da
pokušavam.

Pokušavao sam da vidim šta radi ali je zaklonila crtež.
„C-c-c”, rekla je, bez dizanja pogleda.
Crtao sam ogroman stadion. Masu navijača. Perspektiva mi je uvek

predstavljala problem. Trebala mi je gumica.
Zamenila je bojicu. „Daj mi žutu”, rekla je.
„Skoro sam završio”, odgovorio sam. „Šta crtaš?”
„Psst”, rekla je. „Genije na delu.”
Tipovi za drugim stolom su gledali u nas. Onaj najbliži meni, momak u

kitnjastom odelu i preterano sjajnim cipelama kucnuo me je po laktu.
„Izvinite”, rekao je, s autoritetom stečenim iz četiri margarite. „Imam pitanje

za vas.”
„Ne sad”, odgovorio sam.
„Samo jedno pitanje”, nastavio je.
„Ostavi nas na miru”, rekao sam i pogledao u njega. „Ozbiljno. Ne šalim

se.”
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„Možete li mi reći kako da stignem do ulice Sezam?”
Glasan smeh od momaka za „umem da vežem kravatu” stolom.
Džulija je podigla pogled.
„Hej”, rekao je crnac. „Zar te nisam video na velikom odmoru?”
Još smeha. Ovaj put su se šljapkali po raznim delovima tela. Džulija je

spustila glavu.
„Molim vas”, rekao sam.
„Druškane”, rekao je treći tip, zaista ogromna gromada mesa, „pitaj ćerkicu

da li bi htela da mi poliže lilihip.”
Džulija se pretvarala da ni to nije čula.
„Dosta”, rekao sam. Pogledao sam trećeg tipa u oči. Onog velikog.
„Auuu”, rekao je. „A šta ćeš sad?”
Ništa nisam odgovorio. Nastavio sam da crtam.
„Gotovo!” rekla je Džulija.
„Daj da vidim”, odgovorio sam.
„Prvo ti”, reče ona.
I tako sam joj pokazao. Sebe s napetim mišićima, u čizmama do pola

listova, sa štitom i mačem. Duga riđa kosa padala je u talasima ispod šlema.
Publika je bila u transu. Lav i tigar su bili u skoku. Nisam delovao zabrinuto.
Nosio sam okrutni osmeh okorelog ubice.

„Baš tako mi izgledaš”, rekla je. „Ali, zašto deluješ tako zaostalo?”
„To je moj obešenjački osmeh”, objasnio sam.
„Više mi liči na manijakalnu grimasu”, rekla je.
„Izgleda da ne prepoznaješ čeličnu volju”, naglasio sam.
„Ja tu vidim blentavost a možda i otežanu kontrolu bešike”, odgovorila je.
„Hej”, rekao je crnac za susednim stolom. „Hej, Pikaso.”
Nisam obraćao pažnju na njih. Džuliji je bilo neprijatno.
„Hej, Rembrante”, dobacio je tip u odelu.
„Šta je?” rekao sam. Pića su počela da me sustižu. Osećao sam se malko

nestašno.
„Slikaš li i aktove? Njene?” reče odelo.
Džuliji je bilo izuzetno neprijatno.
„Nepristojni ste”, obavestio sam gospodu.
„Hej”, rekao je onaj krupni. „Hej, Šekspire. Mogu li da dobijem autogram?”

upitao je.

87



Šekspir?
„Naravno”, rekao sam. Nagnuo sam se do veselog stola i uzeo jednu od

njihovih bojica iz teglice. Na njihovom mesarskom papiru napisao sam,
najelegantnijim, najkitnjastijim slovima, „Dali”.

„’Dali’?” reče krupni klipan. „To je sve? Nemaš prezime?”
„O, izvinite”, odgovorio sam. „Zaboravio sam da dodam i ostatak.” Ponovo

sam se nagnuo do njih i dopisao: „Biste odjebali”.
Verovatno pogađate šta se posle toga zbilo.
„Šta bi to trebalo da znači?” upitao je onaj krupni.
Džulija je sad izgledala uplašeno. Sva trojica su ustala. Ustao sam i ja.
„Slušaj, druškane”, reče onaj u odelu, bockajući me u grudi. „Zar nas ne

vidiš? Umeš li da brojiš do tres?”
Crnac i onaj u odelu bili su otprilike moje visine. Pogledao sam jednog, pa

drugog. „Možda”, odgovorio sam. „Zašto ne bismo izašli napolje da
popričamo o tome?”

Ona trojica su se jedan trenutak dogovarala. A onda su se nasmejali.
Džulija je delovala užasnuto.
„Da”, rekao sam. „Verovatno ćete pobediti. Na kraju. Ali, garantujem vam

da ću do tad jednog od vas otpremiti u bolnicu. Kojeg?”
Jedan trenutak su samo stajali. Ja sam seo i otpio još jedan gutljaj.
Seli su i oni. „Zašto ne o’ladiš malo”, reče onaj u odelu.
„Hajde da zaboravimo sve ovo”, rekao sam. „Kad se izvinite mojoj

prijateljici.”
Malo su gunđali. Džulija se blago nasmešila s olakšanjem.
„Ma da, u pravu si”, reče odelo. „Preterali smo.” I nastavili su jedan

drugom da objašnjavaju kako treba voditi Njujork Metse.
Džulijine oči se širom otvoriše. Izdahnula je kao da je minutima držala dah

pod vodom. „Stvarno!” rekla je. „Znaš li gde su toaleti?”
Pokazao sam joj pravac. Prošla je iza mene. A onda zastala i spustila mi

ruku na rame. Približila mi se toliko da sam osetio njen dah na ušnoj resici.
„Siledžijo”, šapnula je.

Čim je otišla, tip u odelu me je munuo laktom. „Hej”, rekao je.
„Sjajno”, rekao sam. Kunem se da su mi oči bile vrele, kao da sam celo

veče zurio u kamin.
„Baš je bomba”, rekao je crnac. „Šta kažeš, Majk?”
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„Prava bomba”, reče Majk, otresajući nevidljivu mrvu s odela.
„Nije loša”, dodade onaj krupni.
Pogledao sam ga popreko.
„Nede, ovo je Tom”, izjavio je Majk.
„Dakle”, reče Šuter, „Hoćeš li nam platiti piće?”
„Rekao sam dva pića. Za tebe i jednog saučesnika. Zamalo sve da pokvariš

s tom gorilom.”
„O čemu pričaš?” upitao je Šuter.
„Zar ne misliš da izgleda pomalo smešno što sam izazvao dvojicu moje

visine i još onog King Konga tamo? Preterao si sa štosom.”
„To se zove atmosfera, Tome”, rekao je Majk. „Studirao je s mojim

bratom.”
„Mislio sam da će biti savršen”, dodao je Šuter. „Pogledaj ga. Tip odiše

izgledom seronje s Vol Strita. Gospode, čak je pohađao državni univerzitet na
Floridi!”

„Florida”, reče grdosija.
„Vidim da je studirao na Floridi. Nije u tome poenta”, rekao sam.
„Kako znaš da sam studirao na Floridi?” upitao je Ned.
„Po tvojoj kapi za bejzbol”, objasnio sam. „Po jakni. I je li to aligator na

tvom satu?”
„Šta fali Floridi?” upitao je Ned, koji je izgledao još krupnije sad kad je

ustao.
„Sedi, životinjo”, rekao je Šuter. „Šta bi sa svim onim sranjem o Šekspiru?”
„Dobro, dobro, smirite se”, upade Majk. Na koledžu je svima govorio da će

jednog dana postati diplomata pri Ujedinjenim nacijama. Oduvek je želeo da
se iz nasilja izvuče na šarm. Zbog toga smo Šuter i ja odavno mislili da je
pomalo šonja.

„Nije gorila kriva”, rekao sam, dodajući Šuteru dve dvadesetice. „Ti si ga
doveo. Ja sam imao plan. Tebi i Majku mogu da verujem.”

Sad je Ned prešao na moju stranu stola. Kako je stigao? Je li mu neko
doturio mapu?

„Hej”, rekao je Šuter. „Hej, hej.” I on je krenuo ka nama, ali ga je tekila
usporila.

„Dođi da ti pokažem ko je majmun”, rekao je Ned.
„Smiri se Mango”, odgovorio sam, „pusti odrasle da se dogovore.”
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Ned me je držao za gušu a Šuter ga mlatio po leđima vrišteći besmislice
kad se Džulija vratila. Majk je nestao negde ispod stola. Mislim da je glodao
Nedov članak. Konobarica, po prvi put te večeri pokazavši sposobnost da se
kreće brže od inflacije evra, pojurila je ogromnom brzinom do šanka,
cijukajući celim putem. Tužibaba. Šanker nije delovao oduševljeno. Sad je i
on krenuo ka nama. On je takođe bio krupniji od mene.

„Mmmmolllim račuuuuun”, promrsio sam kroz zgnječeni dušnik.
Na sreću, meni je pripala čast da me prvog izbace. Momci su se još svađali

oko računa u lokalu kad smo Džulija i ja izleteli na noćni vazduh.
„Divno”, rekla je. „Piće i predstava pride.”
Znači li to da je bilo još izveštačenije od predstave „Mačke” pozorišta u

Kanzasu? Razmišljao sam o tome dok sam trljao vrat. Negde sam pročitao –
ili je to naprosto izmislio neki tabloid – da je kod starih Grka u izvođenjima
Edipa rob igrao glavnu ulogu. Tako su na kraju stvarno mogli da zabadaju
užareno gvožđe tipu u oči. A De Niro veruje da je izmislio glumački metod.

„Hrabri moj gladijatore”, rekla je. „Evo.”
I počela je da mi masira vrat.
„Sledeći put”, rekla je, „mogu li ja da biram gde ćemo izaći?”
Sledeći put. Svidelo mi se kako je to zvučalo.
Imali smo još sat vremena do njenog voza za Konektikat, i tako smo

tumarali Zapadnom stranom, uglavnom ćutke. Izgledala je sitno i smrznuto u
žutom kaputu i belim rukavicama. Hladnoća mi je pekla oči. Spazio sam
inspiraciju na uglu ispred nas. Bakalnicu koja je radila cele noći, s izazovnim
voćem i povrćem. Ponekad je fluorescentno svetlo iznad rafova s
namirnicama bilo u kvaru. Tako je bilo juče. To je pružalo mogućnosti.

„Hajdemo”, rekao sam.
Svetlo je još bilo ugašeno. Rafovi s namirnicama pružali su se pod

nadstrešnicom tmurne barske tame. Mesto se već pročulo.
Visoki srednjoškolac s pecaroškim šeširom i njegova koreanska devojka

skupili su se u mračnom uglu i smejali nad ukradenim grozdom. Dva homića
s gej psom sugestivno su se zadržali pored korpe s kivijem.

„Tako si nevaljao”, nasmejala se Džulija kad sam joj ubacio divlju
borovnicu u usta.

„Psst”, rekao sam. „Ne mogu ništa ako pojedemo dokaze.”
Skoro smo se sudarili s još jednim parom, plavušom svetlog tena i tipom
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koji je ličio na umetnika; oboje su nosili identične glomazne naočare i
bezobrazno se smejali. Pustili smo ih da prođu i nastavili s našim izletom u
kriminal.

„Volim da dodirujem stvari”, držala je pomorandžu obema rukama, i
osećala namreškanu koru. Prinela ju je nosu i udahnula duboko. „Volim
miris, boju. Kako nešto može biti tako grubo i gumeno spolja a tako nežno
iznutra.”

To je bilo istina. Obično bih projurio pored ovih rafova pravo do onih
stvari upakovanih u konzerve i pakete. Nikad nisam proveo više od dva
minuta u ovom delu radnje. Ali, gledano njenim očima, sve je izgledalo
izazovno. Prokelj je bio naslagan kao čupavi žbun. Klipovi kukuruza čekali
su obrezivanje.

„Pomiriši”, rekla je, prinoseći mi limun.
Udahnuo sam duboko. Citrus se potpisao u mom mozgu. Osećao sam se još

pijanije.
„Ovo liči na porno odeljak video kluba”, rekao sam. „Sve je tako okruglo i

sočno i zrelo. Sve bi trebalo sakriti iza zavese da deca ne nabasaju na to.”
Trajna uzbuđenost krastavaca i banana Ličila je na mene u osmom razredu;
glavice salate izgledale su kao da jedva čekaju da se svuku. Probao sam da
ne gledam u dlakavi, ovularni kivi. Od same pomisli da bi neki perverznjak
mogao da ga uhvati u šaku, počeli su testisi da mi pulsiraju.

„O bože, vidi te jagode”, rekla je.
Izvadio sam jednu iz kutije i pojeo pola.
„Daj mi”, navalila je. Pružila je ruku ka njoj.
Povukao sam je van njenog dohvata.
„Ne, ne”, rekao sam.
Samo me je posmatrala.
„Zatvori oči”, rekao sam. I poslušala je. Usne su joj se naizgled nevoljno

razdvojile. Prešao sam joj polovinom jagode preko gornje usne, pa nadole, u
krug, i na donju. Potom sam obišao još jedan krug, upola sporije. Pa jedan
još malo sporije. Godine su prolazile. Usta su joj se malo otvorila. Oči se
zatvoriše još čvršće. Onda sam joj dao voćku i uzela je mali, ptičji zalogaj.
Pa još jedan. Razvlačila ju je. Još nije otvarala oči. Uhvatila me je za ruku
kao da sam krenuo da joj zapalim cigaretu. Raširila je nozdrve u voćnom
delirijumu. Malo soka joj je poteklo niz bradu. Bilo je potrebno pet blaženih
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zalogaja dok nije dokrajčila jagodu. A onda mi je poljubila prste.
Pogledala me je krupnim, nestašnim očima. „Dođi ovamo”, rekla je. I

približio sam se da je poljubim.
Nisam dobio poljubac. Okrenula se na drugu stranu i povela me duž rafova.

S druge strane je stajala velika otvorena burad puna kafe u zrnu. Arapske. Sa
Sumatre. Espresa iz Kolumbije. „Probaj ovo”, predložila je. „Ovo je najbolji
osećaj.” Skinula je kaput i dodala mi ga. Pa zarila desnu ruku u bure pržene
francuske kafe. Do lakta. Okretala je ruku na jednu pa na drugu stranu.
Razrađivala mišiće.

„Tako je neobičan osećaj kad stežeš i puštaš pesnicu. I okrećeš zglob. Kao
da si ušao u sasvim drugačiji atmosferski sloj”, rekla je. „Na drugu planetu.
Mogla bih da se okupam u ovome i naprosto nestanem. A zapravo uopšte ne
volim da pijem kafu.”

„Ne, samo voliš da je zlostavljaš”, odgovorio sam.
„Ponekad”, rekla je, „skuvam kafu, samo da bih osetila miris. Vazduh

postane bogatiji.”
Uronio sam levom rukom u bure. Razgibavanje mišića. Ne može na silu.

Morao sam da se ušunjam, da pomeram u stranu sloj po sloj kafe, da zrna
polagano golicam prstima. Ruka mi se uvijala i okretala, zarivala sve dublje i
dublje, borila se protiv otpora. Ruke su nam se srele na pola bureta. Prešao
sam kažiprstom duž glatke donje strane njenog palca. Prislonila je svoj dlan
uz moj.

„Uhvaćen”, rekla je, i pogledala me kroz poluspuštene kapke. Gledala je
šta ću sledeće uraditi. Izazivala me.

„Jesam li te uhvatio, ili si mi postavila zamku?” upitao sam. „Možda”,
odgovorila je.

„Možda šta?” rekao sam.
„Možda bi trebalo sam to da ukapiraš”, objasnila mi je. Povukao sam njene

usne na moje. Poljubac je bio lep i dug. Opor miris kafe bio je nekako
praiskonski, kao da je svako zrno izvađeno iz središta zemlje. Aroma je bila
tako gusta da je delovalo kao da smo potpuno sami, skriveni ili zaklonjeni u
oblaku kofeina.

ČETVRTA DOZA
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Dva puta je otkazala. Bez razloga. Potom je odabrala francuski lokal na
Istočnoj strani. Na tabli iznad vrata pisalo je „Dva maga” ili tako nešto Ta
francuska imena bila su malo čudna. Kasnila je pet minuta. Što, za devojke,
znači da je stigla deset minuta ranije.

Bio je mart, četvrtak popodne. Zima je vrištala poslednje primedbe. Seli
smo za sto pored zida u dnu sale. Odabrao sam biftek. Šuter kaže: Uvek
odaberi najskuplje jelo koje imaju i insistiraj da ona tako postupi.

Pogledao sam oko sebe i mentalno zabeležio: raj za ribe. Ima onaj izgled
tako-se-trudimo-da-budemo-Francuzi koji veoma malo lokala ima.
Konobarice su pričale kao Pepe le Fuj.

„Biftek, srednje pečen”, rekao sam konobarici.
„Moi, je prende la meme chose”, dodala je Džulija, umotana u svoj žuti

kaputić.
Mentalna zabeleška: nauči francuski.
„Koji St. Emilions imate iz devedeset devete?” upitao sam. Šuter me je

naterao da to naučim napamet.
Konobarica je delovala zadivljeno, i ponudila mi, po njenom mišljenju,

najbolje. Naručio sam ga a da nisam ni pitao koliko košta. Bio sam oličenje
stila.

„Govoriš francuski”, rekao sam.
„Ne znam mnogo”, odgovorila je. „Uglavnom sam ga učila zbog

bezobraznih reči.”
„Džulija Brujar”, izgovorio sam, pokušavajući da osetim ukus tih reči. „Šta

to znači?”
„Magla”, odgovorila je. „Sviđa mi se to. Osećam se kao da mogu da se

sakrijem. Sama u svom omotaču. Koji niko ne može da probije.”
„A šta znači Les Deux Magots? Dva maga?”
„Žargon”, rekla je, već paleći drugu cigaretu. „Za dva ružna tipa.”
„Dakle ja te podsećam na dva ružna tipa?”
Nasmejala se. „U taj lokal u Parizu odlazili su Verlen i Rembo.”
„Hej, čuo sam za njih”, rekao sam. „Pomenuti su u jednoj Dilanovoj pesmi.

’Situacije se završiše tužne, veze su mi sve bile ružne. Ličile su na Verlena i
Remboa’.”

„Aha”, rekla je, skidajući kaput. Ispod njega je bio veliki irski džemper. „Iz
’Biću usamljen kad odeš’. Tako sam se i zainteresovala za njih.”
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„Pretpostavljam da njihova veza nije uspela”, rekao sam.
„Ne, uglavnom su bili osuđeni na propast”, odgovorila je. „Prelepu propast.

Mogao je to biti dobar film.”
Odoleo sam da se našalim da bi Stalone trebalo da igra Remboa.
„Verlen je bio oženjen”, nastavila je. „Rembo je bio tinejdžer kad su se

upoznali. Bio je kao Verlenova... Lolita.”
„Taj osmeh je baš sanjarski”, rekao sam.
„Možeš li da zamisliš koja je to moć, biti Lolita?” odgovorila je. „Mnogo

sam volela tu knjigu.”
Nikad nisam stigao da je pročitam. Znam da se priča provlačila po

tabloidima pedesetih godina i tako to, ali „MATORAC NAPISAO
BEZOBRAZNU KNJIGU”? To danas nije baš tako šokantno, zar ne?
Tabloidi, poput medicine i putovanja u svemir, stigli su mnogo dalje nego što
smo mislili da je moguće.

„Nisi mi pokazala tvoj crtež one večeri”, rekao sam.
„A”, počela je. Ruka joj je sama krenula ka kopči od tašne. „Bio je prilično

glup.”
„Aha!” izveo sam zaključak u stilu pravog Šerloka. „Sačuvala si ga.”
„Ne”, odgovorila je. „Da.”
„Hajde”, rekao sam. „Ja sam ti pokazao moj.”
„Ma, glup je”, rekla je. Izvadila ga je i raširila u krilu dok je konobarica

spuštala bifteke na sto.
Uzeo sam jedan pomfrit i pogledao u sliku. Visoki, šiljati neboderi. Svi su

ličili na zgradu Krajslera, kao bodeži upereni u nebo. Bili su poredani duž
obe strane ulice kojom je prolazio mali, usamljeni taksi. Samo što su zgrade
ličile na čudovišta. Bile su pune oštrih, ljutitih uglova i naginjale su se preko
ulice, blokirajući sunce. Prozori su im izgledali kao stisnuti zubi. Jedno
veoma malo, veoma lepo lice je iz taksija gledalo na ulicu, zadivljeno čitavim
prizorom.

„To si ti u taksiju?” upitao sam.
„Znam. Baš je bez veze”, rekla je.
„Sviđa mi se”, odgovorio sam, mada nisam bio siguran da je to bila istina.

„Njojorški turistički biro mogao bi da ga iskoristi za reklamne plakate. Ovde
ionako ima previše turista.”

„Nisam ni tvrdila da umem da crtam”, rekla je.
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„U čemu si najbolja?”
„Ni u čemu.”
„Ne verujem ti.”
„Dobro”, rekla je, zaverenički. „Među nama? Ja plešem.”
Ja plešem. Postoje li neke druge dve reči koje će mi lakše potpaliti peći?

Besti je plesala.
„Kojom vrstom plesa se baviš?”
„Svim vrstama”, odgovorila je. „Moderne igre, džez, balet. Jedino ne umem

da stepujem.”
„Sigurno si prelepa kad plešeš”, rekao sam.
Stidljivo se nasmešila. A onda je ustala i nastavila da se svlači. Veliki

džemper se spustio do kukova. Ispod njega je nosila malecku suknju s
karnerima i nek-ide-život tesnu crnu majicu bez rukava, sa šljaštećim
srebrnim srcem na sredini. Ponovo je sela, i posmatrala kako je gledam.

„Mogu li nekad da te vidim dok plešeš?” upitao sam.
„Zapravo”, odgovorila je, „imaćemo nastup. U julu. Ja, moja drugarica

Karla, i neke devojke iz našeg plesnog studija u Južnom Norvolku.”
„Voleo bih da vas vidim.”
„Ti”, rekla je, uperivši pomfrit u mom pravcu, „ne bi smeo to da propustiš.”
Dok smo završili večeru, oboje smo slistili po tri čaše vina i postali pomalo

luckasti. Pa smo oboje naručili još po jedno. Imalo je ukus kao majčino
mleko. Bolje, u stvari. Mleko moje majke bilo je puno katrana i nikotina.
Toliko sam uživao s Džulijom da nisam još ni počeo da planiram štosove.

„Našla sam stan”, rekla je.
„U gradu?” upitao sam.
Kelner je počeo da rasprema sto. Odjednom smo ostali skoro sami u

lokalu. Pogledao sam na sat. Četiri sata su isparila.
„U Harlemu”, odgovorila je. „Pa, na 121. ulici. Pored Kolumbije. Selim se

sledećeg vikenda.”
„To je bilo brzo”, rekao sam.
„Nekom s kim sam radila u novinama u Bridžportu trebala je cimerka”,

odgovorila je.
„To ti je drugarica?” upitao sam.
„Muško je, u stvari”, rekla je.
Nešto se u meni žacnulo, nešto duboko iznutra. Pankreas mi je poskočio,
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žučna kesa se prevrnula. Ali, u Njujorku nije bilo neobično da ljudi imaju
cimere suprotnog pola. Stambeni problem je ovde trajan. Mogao bih da
nabrojim bar šest devojaka koje znam, koje imaju cimere a nisu u vezi s
njima. A neki od tih cimera čak nisu ni homići.

„Drago mi je što ćeš se preseliti u grad”, rekao sam.
„Uzbuđena sam. Putovanje me je ubijalo. Tri sata dnevno.”
„Ovde će ti biti zabavno”, rekao sam.
„Nadam se.”
„Dođi ovamo”, pozvao sam.
„Dobro”, rekla je.
Ustala je i prešla do mene. Neko vreme smo sedeli zagrljeni.
„Stalno mi trebaš na dohvat ruke”, šapnuo sam.
„Dobro”, rekla je.
„Francuzi”, šapnuo sam, „imaju poseban način ljubljenja.”
„Je li?” upitala je.
„Oui”, odgovorio sam. I dok smo završili s ljubljenjem, bili smo jedine

preostale mušterije u lokalu. U blizini se motalo oko deset kelnera i
konobarica. Muzika se promenila. Edit Pjaf je ustupila mesto pesmi „Total
eclipse of the heart”. Pojačanoj do užasavajučih razmera. Pravio sam grimase
besa i očaja. Džulija se nasmejala.

„Samo što nisu”, rekao sam, spuštajući kreditnu karticu koja je nestala u
sekundi, „upalili sva svetla u restoranu.”

„Ionako moram da krenem”, odgovorila je. „Poslednji voz mi kreće za
dvadeset minuta.”

Već su nam doneli račun. Otprilike u iznosu jednonedeljne stanarine.
Ostavio sam prevelik bakšiš. A onda sam je otpratio do stanice. Na stanici je
u ovo doba bilo divno i mirno, sad kad su se mase vratile u Konektikat i
Vestčester.

„Hoćeš li da vidiš moje omiljeno mesto?” upitao sam.
„Naravno”, rekla je. „Uzgred, divno sam se provela večeras, monsieur.”
„Mamselle.”
„Mislim da je trebalo da se rodim u Francuskoj”, rekla je dok smo hodali

niz stepenice. Pa, ja sam hodao. Ona je nekako plesala celim putem do dole.
A na dnu stepeništa, obrnula se na jednoj nozi dok joj je druga bila ispružena
unazad. Pogledala je u mene s napućenim usnama i jezikom koji joj je gurkao
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obraz, kao bezobrazno dete. „Sviđa mi se kako njihov jezik funkcioniše.
Veoma je maglovit.”

„Maglovit?”
„Neprecizan. Francuski ima mnogo manje reči od engleskog, tako da reči

sve vreme rade dvostruki posao. Uvek moraš da čitaš između redova, da
shvatiš kontekst.”

„Primer.”
„U zavisnosti od konteksta”, rekla je, izvodeći piruetu, „’dopadati’ i ’voleti’

su ista reč. ’Ljubiti’ i ’jebati’ su ista reč. ’Zloban’ i ’pametan’ su ista reč.”
„Savršeno sredstvo za nesporazume”, rekao sam.
„Aha”, rekla je. ”U komedijama.”
Ispred Ojster bara stajao je kameni luk sa zasvođenim plafonom.
„Ovde”, rekao sam. Spustio sam joj ruke na ramena i postavio je u ćošak s

jedne strane luka. „Stani ovde. Okreni se prema zidu.”
„Zašto?”
„Imaj poverenja u mene”, odgovorio sam. I povukao sam se do suprotnog

ugla, petnaestak metara od nje. Okrenuo sam se da vidim da li vara. Varala
je. Bila je nekako okrenuta ka zidu kao nestašno dete, dok je zapravo virila
preko ramena.

„Spremna?” upitao sam. „Okreni se prema zidu.”
Poslušala me je oprezno.
Okrenuo sam se ka svom ćošku i počeo da šapućem zidu. „Džuuulija”,

rekao sam;
Smeh je odjeknuo njenim uglom, preko plafona, pa se spustio do mene, čist

kao optička vlakna. „To je bilo moćno”, rekla je. „Hajde ponovo.”
„Probaj da šapućeš”, rekao sam najtišim glasom. „To je ćošak za šaputanje.

Sve prenosi. Naročito tajne.”
„Hvala za večeru”, šapnula je. „Hvala za... ” glas joj se utišao.
„Šta?” šapnuo sam. „Nisam čuo to na kraju.”
„Možda nije ni trebalo da čuješ”, šapnula je.
Zagonetke, tajne, pa još i francuski.
„Džulija”, šapnuo sam. „Želim da te poljubim.”
Ponovo se nasmejala.
„Znaš li kako se na francuskom kaže ljubavna veza?” šapnula je.
„Kako?”
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„Une aventure.”
„Avantura?” upitao sam.
„O, da”, rekla je, tako nežno.
Pretpostavljam da sam ja onda bio Indijana jebeni Džons. „Ne pomeraj se”,

rekao sam. „Ostani u tom položaju.”
Nije se pomerila. Ali, dok sam se došunjao iza nje i obmotao joj ruke oko

struka, pretpostavljam da je znala šta sam naumio.

NAREDNE DOZE IZAZIVAJU ZAVISNOST

Odveo sam je u bioskop. Posle toga smo se nalili džinom u Mejhejlu. Odveo
sam je u pozorište. Onda smo se napili od aromatizovane votke u Ruskom
samovaru. Nedelju dana kasnije odveo sam je na premijeru u Radio gradu.
Nakon toga smo se uroljali na velikom prijemu u Hiltonu. Odveo sam je na
utakmicu Niksa: neki moji drugari su imali par luksuznih karata viška za
ložu. Parada konobara donosila je beskrajne zalihe džina i tonika do naših
sedišta. Ja zapravo nisam bio baš tako divan, ali bio sam voljan da se
pretvaram koliko god je trebalo. Posle toga smo nadogradili naše pijanstvo u
Sviftu.

Sa zvučnika se začuo solo na gitari. Kao da nešto pada i lomi se. Bio je to
Coldplay. „Yellow”.

„Šta vidiš u meni?” upitao sam preko svog pića. Prošlo je više od mesec
dana, a nerazjašnjeno pitanje seksa lebdelo je između nas kao mušica koju
biste da zgnječite, samo da bi prestala da vam odvraća pažnju. Svako veče se
završavalo sa sve žešćom vatačinom na zadnjem sedištu taksija koji je vozio
do mog stana. „Popni se gore”, rekao bih joj, svaki put. „Ne mogu”,
odgovorila bi, svaki put.

Ono što mi se sviđalo u pesmi Coldplaya: bolni umor kojim je odisala. Dok
je momak pevao o tome koliko mu se devojka sviđala, i kako je dobro
izgledala, o tome kako ga je podsećala na zvezde, mogla se čuti iscrpljenost
kako prosto lipti s njega, kao znoj s boksera. Posle otprilike devetnaest rundi.

„Kako to misliš?” upitala je.
„Mislim, zašto se družiš sa mnom?”
Slušali smo kako gitare tutnje i kidaju.
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„Pametan si”, rekla je. „Dobar si. Zabavan si. Sviđaš mi se”, odgovorila je.
„Ja sam, dakle, muškarac tvojih snova.”
To mi je donelo poluosmeh. Bez komentara. Džulija bi bila odličan

portparol u Beloj kući.
„Htela sam nešto da ti kažem”, rekla je.
Klimnuo sam glavom. O, ne.
„One noći kad smo se upoznali”, nastavila je, „rekla sam ti da imam

dečka.”
„Koji radi u Bridžportu”, potvrdio sam.
Klimanje glavom. „Dok sam živela u Konektikatu, bilo je, drugačije. Ali,

otkad sam se preselila u grad...”
Nedovršena rečenica je neko vreme visila u vazduhu, a onda pala na pod

preko prosutog piva.
„Postalo je ozbiljnije”, rekao sam.
„Da”, rekla je. „I tako. U vezi s nama? Volela bih da stvari ostanu...”
Znao sam šta sledi i pre nego što je izgovorila. Čuo sam reč kako vrišti niz

tunel poput voza, s varnicama koje su vrcale po šinama, i uleće u stanicu sa
sto tona smrtonosnog momentuma.

„... platonske”, rekla je.
Neka ostane platonsko. Poljubio sam oko 40 procenata njenog tela. I ko je

uopšte bio Platon? Tip kome kresanje nije bilo potrebno? I zbog toga je
postao junak? Ili je „platonsko” bila reč koju je on izmislio da bi mogao da
izbegne devojke i nastavi da se igra s dečacima? I ko je to uopšte utvrdio da
je on bio tako sjajan? Posle tri hiljade godina njegova zemlja je bila poznata
po čemu? Po girosu i dizajnu na šoljicama za jednokratnu upotrebu.

Ništa nisam rekao. Samo sam klimnuo glavom. Glumio momka s
razumevanjem. I pokušao da prikrijem momka sa infarktom.

„Kako ti kažeš”, odgovorio sam.
Coldplay kaže: „Dao bih ti i poslednju kap krvi”.
Uhvatila me je za ruku. Ramena su joj se opustila od olakšanja. Namrštila

se. Zbog svega toga izgledala je još lepše, što nije bilo fer.
„Hvala ti”, rekla je.
„Dakle”, rekao sam, „kako se zove?”
Dugo mi nije odgovorila. Pokušala je da se izvuče s nekakvim

polusmehom. Nisam skidao oči s njenih.
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„Duejn”, odgovorila je.
Ništa nisam rekao. Jer sam bio neuzmiren. Nedodirljiv. Nonšalantan.
„Kako ljudi uspevaju da ostanu zainteresovani?” upitala je, spustivši

pogled. „Zar im ne dosadi?”
„Tebi je dosadno”, rekao sam.
Klimnula je glavom.
Po prvi put mi je sinulo da je „Yellow” istovremeno i upozorenje i

razgovor. Upozorenje je bilo: Momci, da li zaista imate petlju za ovo?
Razgovor je bio: Pevač je molio, a onda je gitara, u ulozi devojke,
odgovarala. Ali, nije govorila mnogo, ta gitara. Samo je uporno strugala i
glodala.

A ja nisam mogao da postavim sledeće pitanje. Jer sam bio uznemiren.
Dirnut. Salantan.

Izašli smo napolje i zagrlili se. Mlatio sam po vazduhu dok se nije
zaustavio neki taksi. I nisam postavio pitanje: Je li ti dosadio on, ili ja?

Kad sam stigao do svoje zgrade popeo sam se do četvrtog sprata, sam.
Mnogo sam popio te večeri, ali ni izbliza dovoljno. Nasuo sam punu čašu.
Poželeo sam da se uvučem u nju i da se mariniram u svojoj čežnji. Stvari ne
bi trebalo da budu tako komplikovane. Nisu uvek bile takve. Jesu li? Još su
me morile iste brige kao kad sam imao trinaest godina. Sem što sam se sad
malo bolje oblačio. Imao sam mnogo više novca, i bio mnogo bliže tački u
kojoj je postajalo akutno nenormalno biti sam.

Mojih deset najomiljenijih stvari kad sam imao trinaest godina:

1. masturbiranje u kadi uz porno časopis;
2. Imperija uzvraća udarac;
3. pobeda nad Bakijem u tenisu;
4. Stiv Martin;
5. gađanje raznim predmetima u Bakijevom bazenu dok citiramo

Kedišek;
6. fudbalske utakmice tri na tri u srednjoj školi s Bakijem i Klintom

i Džonom i Džimom i Ralfom tokom maglovitih jesenjih dana, kad
se u vazduhu osećao miris sveže truleži a lišće je fino krčkalo
pod nogama a usput je bilo prijatno za valjanje;

7. gitarski solo u „Više od osećanja” od Bostona;
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8. pobeda Baltimor Oriolsa kad su bili na pragu poraza;
9. igranje intelivizije s Bakijem;

10. osećanje da me čeka blistava budućnost.

Mojih deset najomiljenijih stvari sada:

1. pravi, stvarni, zvanični seks, onaj koji se računa u svakoj
evidenciji;

2. da mi neko popuši (nekad je to bilo pod brojem jedan, ali da se ne
lažemo, današnje devojke to rade svakome);

3. upoznavanje devojke po prvi put na nekoj žurci i flertovanje s
njom, tako da uspem da je nasmejem;

4. prijatno opijanje (za razliku od očajničkog pijanstva koje već
ukazuje na postojanje problema), po mogućstvu iste večeri kao i
redni broj 1, 2 ili 3;

5. masturbiranje uz katalog ženskog rublja Viktoria’s Secret (Ako
nastavim da laštim alatku, hoće li postati sjajna i istrošena kao
bejzbol rukavica? I kad će početi s transplantacijama penisa?);

6. kad mi slatka cura priđe na žurci citirajući neki od duhovitih
komentara koje sam napisao u nekom članku (nikad se još nije
desilo, ali bilo bi sjajno);

7. blejanje kraj Šuterovog bazena u Amagensetu, bez bacanja
predmeta ali i dalje uz citiranje Kedišeka;

8. poziv za Dilanov koncert ili premijeru dobrog filma;
9. trideset minuta ekstremnog znojenja u sauni od čempresa;

10. humoristički odeljak Rendija.

Da vidimo. Šta se nije promenilo? I dalje sam voleo dobru šalu i dobar
orgazam. I dalje sam voleo filmove i, hmm, da vidimo, izgleda da mi sviđaju i
bazeni. Šta se desilo s nadom u budućnost?

Na poslu sam pročitao novine i napisao scenario za razgovor. Isplanirao
sam svoju spontanost do poslednjeg detalja. Napravio sam zabeleške. A
onda sam je nazvao „samo da joj kažem ćao”. Ništa nisam želeo. Ko, ja? Ja
sam samo bio sjajan momak koji je govorio zabavne stvari o temama dana.
Nisam je pitao da izađe sa mnom.
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Nazvao sam je i sledećeg dana, na isti način. Zar nisam bio najbolji? Bio
sam drugar. Razgovarali smo o njenoj braći. Razgovarali smo o njenoj mami.
Razgovarali smo o raznim knjigama koje smo čitali. Dobro. O knjigama koje
je čitala. Nisam je pitao da izađe sa mnom.

Onda smo pričali telefonom jednog kišnog petka u aprilu. Ta ćaskanja
petkom popodne uvek su imala blagi prizvuk snenog opraštanja: odlazila je
kući za vikend vozom u 20:52, i znao sam da je neću videti do ponedeljka.
Nisam je pitao o detaljima. Podrazumevalo se da se nećemo viđati
vikendom.

„Šta radiš ovog vikenda?” upitala je.
„Ništa posebno”, odgovorio sam. „A ti?”
„Sve po starom”, rekla je.
„Hoćeš da izađemo malo na vazduh?” pitao sam.
Izgleda da je kiša stala (jedini način na koji sam to mogao da ocenim s ovog

sprata bio je da bacim pogled na ulicu sto pedeset metara ispod sebe: ako
nije bilo kišobrana, bilo je vedro), pa sam obukao plavi blejzer, onaj za koji
neki Džulijini vršnjaci misle da je seljački, ali je po njenom mišljenju bio
nekako retro-školski-sladak. (Nisam joj rekao da sam kupio taj sako u
potpuno neironičnom stanju, jer sam mislio da izgleda odraslo a trebalo mi je
nešto što bih oblačio na sve češće i sve dosadnije nedeljne ručkove mojih
oženjenih prijatelja.) Prošetali smo niz Sedmu, celim putem do stanice Pen, i
razgovarali o Odri Hepbern. Doručak kod Tifanija bio je, naravno, njen
omiljeni film.

„Sarada je mnogo bolji”, rekao sam.
„Taj mi se mnooogo svideo”, odgovorila je.
„Jesi li gledala Sabrinu?”
„Misliš igrala je ulogu Džulije Ormond?”
„Baš smešno”, rekao sam. „A Dvoje za put?
„Moj omiljeni manje poznati film sa Odri Hepbern: ali i taj je gledala. I

svideo joj se. Radilo se o ljubavnoj vezi Odri i Alberta Finija, duhovitih
mladenaca koji se potucaju bez para po Evropi šezdesetih godina. Odri je
nosila haljine od (još nešto što sam pokupio zahvaljujući druženju sa ženama)
Živanšija, što (kako me je naučila jedna od mojih devojaka) ne sme nikako
drugačije da se izgovara. Film je bio sav izmešan u vremenu, skakao je
napred-nazad između dobrih i loših trenutaka u njihovoj vezi.
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„Baš je kul kako taj film drži gledaoca spuštenog garda”, rekao sam.
„Aha”, odgovorila je. „Time je očuvana sva misterija.”
„Misterija”, rekao sam, razmišljajući o tome. „Dobra reč. Kad smo već kod

toga.”
Pokazao sam glavom prema prodavnici polovne robe preko puta.
„Neee!” rekla je, u svojoj najboljoj imitaciji devojke glavnog junaka

akcionog filma koji juri prema zasedi.
„Hajde”, rekao sam. „Tatici trebaju sijalice.”
Danas sam bio osrednje obučen za Njujorčanina ali tu sam se osećao kao

kralj Monaka ili tako nešto. I tu, među kupcima, osećao sam se daleko iznad
minimalne prihvaćene visine za odraslog muškarca. Siromašnima nije
nedostajao samo novac. Možda je trebalo tamo da se zaposlim.

„Izvinite?” Ogromna Latino žena pedesetih godina koja je šminku nosila u
debelim slojevima. Kolica su joj bila puna svega u porodičnim pakovanjima
najjeftinije marke. Bila je umorna od života.

Džulija i ja se nismo osvrtali na nju, ali počela je da me vuče za rukav.
„Izvinite, radite ovde?” upitala je s nesigurnim naglaskom.
Pogledao sam Džuliju.
„Da”, odgovorio sam.
„Moram da pronađem hranu za bebu”, rekla je. „Onaj momak, dečko, kaže

da je ovde, ali ne kaže gde ovde. Tražim deset minuta.”
„Ne znam gde se to nalazi”, rekao sam.
„Šta?”
Pored nas je prošao klinac u crvenoj kecelji sa pištoljem za cene. Kretao se

kao da je na točkovima.
„To je on”, povikala je žena. „Izvini! Izvini!”
Klinac ništa nije čuo. Sklanjajte se s puta. Imao je pištolj za cene.
Ispružio sam ruku.
„Tom Farel, regionalni komercijalista”, rekao sam. „Džeremi?”
Klinac se ukopao, zaprepašćen, kao da sam mu pročitao misli a ne karticu s

imenom. „Da?”
„Možeš li da pomogneš ovoj finoj gospođi? Treba joj hrana za bebe.”
„Tamo je...”
„Džeremi. Kako se prezivaš, Džeremi?”
„Karns?” Sad je već izgledao uplašeno. Saznao sam mu prezime.
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„Učini mi uslugu”, nastavio sam. „Odvedi je tamo i pokaži joj. Setiću te se
kad budem delio novogodišnje bonuse.”

Klinac, očigledno, nikad u životu nije dobio novogodišnji bonus. Naravno,
nije ni bilo verovatno da će ga dobiti.

„Ovuda”, rekao je klinac, i klisnuo duž jednog rafa.
„Hvala”, rekla je žena i poslala mi poljubac.
Džulija mi se smešila.
„To je”, rekla je, „bilo sjajno.”
Vratili smo se u kancelariju i imali ceo lift samo za nas. Zauzeo sam

stratešku poziciju u jednom uglu, s rukama iza leđa. Ona je stajala u uglu
preko puta. Hteo sam da je zgrabim. Ona je htela da bude zgrabljena. Lift je
bio opremljen kamerama. Stajali smo mirno i smešili se. Nakon nekog
vremena počeli smo da razmenjujemo grimase. Lujka. Tip iz Sling blejda.
Vojvotkinja koja pada u nesvest. Ljigavi starter. Ding. Vrata se otvoriše.

„Ćao!” rekla je i odskakutala iz lifta. Bukvalno je odskakutala, i saplela se
malo. Ni na šta. „Jesam li ti rekla”, napomenula je, „da plešem?”

Vratio sam se do svog radnog stola ali nisam je nazvao. Kad je otprilike
došlo vreme da se krene kući, pretvarao sam se da žurim da započnem
fenomenalni vikend, mada mi je rokovnik zapravo bio prazan sem plana da u
petak uveče posetim Karin i Majka, nekad autonomna ljudska bića koja su
sad govorila stvari poput: „Mi ne volimo takve filmove” (o filmu Bugi noći),
„Nikad nismo čuli za njih” (o grupi Radiohead, ili bilo kojoj drugoj posle
Thompson Twins), i (krajem prošle godine) „Mi smo trudni”.

Telefon. Njeno ime na displeju.
„Hej”, rekao sam.
„Hej”, rekla je ona.
„Želim ti sjajan vikend”, rekao sam.
„I ja tebi...” odgovorila je.
„Čuo sam te tri tačkice”, napomenuo sam.
„Pitala sam se”, rekla je, „da li bi voleo da ručaš sa mnom u nedelju.”
A moj uvek uznemireni mozak počeo je prijatno da prede od zadovoljstva.

Samo se pitala da li bih voleo seks sa njom u nedelju.
„Može u kafeu Žaba?” upitao sam.
„Oko podneva?” upita ona.
„Vidimo se tamo”, rekao sam.
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Pogledao sam na sat: prvi je prošao; još četrdeset dva i po sata slatkog
iščekivanja.

 

Taj dan je stigao. Skočio sam iz kreveta u osam, i podigao roletne s
treskom. Seks je izvodio solo na bubnjevima kroz moje vene. Puls mi je
tukao u ritmu: „seksSEKS seksSEKS seksSEKS”. Umio sam se (seks).
Oprao zube (seks). Istuširao se (SEKS! SEKS! SEKS!). Obukao odeću koja
je govorila: ni slučajno ne očekujem seks. Farmerke (pažljivo sam ih
omirisao – mirišu li seksi). Čista majica. Ofucana, opuštena košulja dugih
rukava preko nje. Otkopčana. Neobavezna, nekako. Kolonjska voda? Ne. Pa,
možda samo malo. Tap, tap. Njuš, njuš. Previše! Poturio sam jedno po jedno
uvo pod česmu. Usled čega mi je voda potekla niz vrat, pa u majicu. Ali,
bolje da ne mirišem ni na šta nego na momka koji nosi nakit.

Stigao sam s malim zakašnjenjem. Ona je kasnila još više. Kola su jurila
kraj mene vlažnim ulicama. Kasnila je deset minuta. Petnaest. Stajao sam na
uglu, namrgođeno razmišljajući: ako me opet bude ispalila, ja ću... Ja ću joj
brzo oprostiti i nastaviti da joj govorim kako je lepa. Mogla je da mi radi šta
god je htela. Ne bih smeo da joj dozvolim da to shvati. Ali, neću biti u stanju
još dugo da se krijem. Stvari će od danas biti drugačije. Imaću sveže
skovanu devojku. I Njujork – vodom natopljen, prepun prljavih bara,
bespotrebno svež i vlažan Njujork u aprilu? Njujork će biti osvežavajuć
poput peperminta. Kao i ja. A s tom devojkom biće nalik na ispiranje duše.
Skinuće se sav emotivni kamenac.

Stigla je. Ispetljala se sa zadnjeg sedišta taksija.
„Izvini izvini izvini izvini!” rekla je. „Stvarno je teško naći taksi po kiši.”
„Nije problem”, rekao sam, ljubeći je u obraz.
„Hoćemo li?” upitala je.
I ušli smo. Razgledali smo jelovnik kad je prešla pogledom preko mene.
„Dakle”, rekla je, „tako izgledaš vikendom.”
„A kako izgledam?” upitao sam.
„Još uvek prilično dobro”, rekla je.
Osetio sam polagano gibanje u krilu. Jeli smo malčice brže nego što je bilo

potrebni, pričali ni o čemu.
„Šta bi htela da radimo?” upitao sam. „Ima buvljak preko puta.” Kupovina
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stvari koje su drugi odbacili. Da, baš zato smo bili tu.
„U stvari, pomalo sam umorna”, rekla je tanjiru.
„Hoćeš li da dremneš?”
„Mogla bih da dremnem”, obavestila je košulju.
Krv je počela da mi se sliva iz mozga. Bila je potrebna drugde.
„Račun?” rekao sam konobaru.
Hodaj polako, govorio sam sebi dok sam je vodio u moj brlog. Samo smo

šetkali. Protezali noge. Divili se cveću koje se pojavljivalo na malenim
ograđenim travnjacima oko drveća. Preterano doterani ljudi vraćali su se
kućama iz crkve. Naivci. Verovali su u Boga. Ja sam verovao u seksi male
plesačice.

Uopšte nije bilo žurbe. Četiri bloka. (Dečija kolica su bila tako spora.
Obišli smo ih.) Prosto smo uživali u danu. (Par se držao za ruke. Hodali su
sredinom trotoara kao da je njihov. Skrenuli smo na ulicu. Zagazili u malu
baricu.) Da, mogao bih sate da provedem lutajući besciljno. (Ovaj što
džogira samo što nije trčao unazad: provukli smo se između njega i fasade,
ups, malo kože sljuštene s lakta, ma u redu je.) Tri bloka. Dan je bio tako
divan za šetnju. (Mislio sam da su momci na rolerima manijaci za brzu
vožnju. A ipak je delovalo kao da sustižemo onog tipa u tesnoj sportskoj
odeći.) Dva bloka. Da, ja i moja devojka samo traćimo popodne (saplićući se
preko pasa i dece). Poslednji blok. Jesu li svi u ovom kraju popili šest
sedativa uz kafu ili je danas praznik sporog kretanja?

Pažljivo, pažljivo. Nisam joj obavio ruku oko struka. Nisam je poljubio
dok smo čekali zeleno svetlo. Samo smo gledali pravo ispred sebe,
zaobilazeći bare. Na Brodveju je Ljubav još uvek bila otvorena. Popeli smo
se četiri sprata do mog stana. I.

Sela je na kauč. Ja sam otišao do muzičkog stuba. Pustio sam Murrnur. I
mada mrzim da budem od onih koji tvrde da je prvi album najbolji, u ovom
slučaju je to tačno. Izuzev pesme „Radio slobodna Evropa”, koja je bila
najgora ali istovremeno i prva, pa sam je uvek preskakao.

„Obožavam ovaj album”, rekla je, sklapajući oči.
Seo sam pored nje. Relativno blizu. Drugarski blizu. Nisam je dodirivao.

Samo sam slušao.
Majki kaže: „Budi uveren da to neće dugo trajati”.
„’Hodočašće’ je tako sjajna pesma”, rekla je.
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„Najbolja pesma sa albuma?”
„’Savršen krug’.”
„Nadao sam se da ćeš to reći”, izjavio sam. „Znaš, nisam slušao taj album

pre prve godine koledža.”
Samo me je pogledala.
A ja sam se prisećao posebno izvikane emisije koju sam jednom gledao na

kanalu Argument. Zvala se Gafovi. Bila je to emisija koja je prikazivala
snimke izabranih političara kako daju izjave zbog kojih će se kasnije kajati.
Kad god je ta emisija zapazila neki neprimereni komentar, na ekranu bi se
pojavio ogromni crveni balon na kojem bi pisalo „GAF!”. Jedan od momaka
iz ekipe je rekao da se gaf definiše kao trenutak u kojem političar koji
očajnički izbegava istinu, slučajno otkrije u šta zaista veruje.

Oprosti mi, Oče, jer sam napravio gaf. Pomisao, uznemiravajuća pomisao:
ovaj album je za nju verovatno spadao u starije. Je li Majki Stajp bio njen
pandan Sinatri?

„Hoćeš da vidiš neke slike?”
„Da!” rekla je.
Sve je to bilo deo plana. Slike su mi bile namerno neposlagane: sve su bile

u kovertima u kojima sam ih doneo kući, nabacane u gomilu na jednoj od
polica s knjigama. Ne stavljam slike u albume. Kad bih to radio, moglo bi se
tokom listanja primetiti da datumi iz proteklih nekoliko godina povlače – ne
često – pitanje preklapanja devojaka. Sve je to sada bilo u prošlosti. Kad se
stvari budu sredile s Džulijom, taj (veoma redak) problem koji sam imao s
drugim devojkama, nestaće. Najlepša devojka na svetu bila je tu na mom
kauču. I čekala.

Uzeo sam tri bezazlena koverta koja sam sinoć stavio na vrh gomile, nagnan
lascivnim mislima. Uprkos (stvarno skoro nepostojećem) pitanju preklapanja,
ispostavilo je da je bilo deprimirajuće lako naći koverat potpuno bez
devojaka.

Pokazao sam joj neke sladunjave slike na kojima se igram s bebama mojih
prijatelja. Mene na venčanjima prijatelja. Mene kako se glupiram u dvorogom
vikinškom šlemu kao Elmer u crtaću s Duškom Dugouškom. Mene u
svečanom odelu. Sve slike su pažljivo bile odabrane da prenesu poruku: Ja
sam zabavan ali i pouzdan, popularan i voljen, puno sam putovao i pun sam
iznenađenja. Bio je potreban ceo jedan CD i malo preko toga da prelistamo
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sve slike. Ponovo smo slušali četvrtu pesmu kad sam vratio slike u spavaću
sobu.

„To je bilo zabavno”, rekla je. „Kao: Tom Farel, Istinita holivudska
priča.”

Majki kaže: Pričaj o strasti.
A onda je počelo ljubljenje.
I onda je počelo dodirivanje.
I onda je počelo svlačenje.
Znao sam kad sam joj otkopčao bluzu. Grudnjak. To nije bio grudnjak

namenjen za nošenje. Bio je grudnjak za skidanje. Grudnjaci za seks su uvek
bili potpuno novi, čipkani, i crveni ili crni. (U naprednijim scenarijima mogu
biti i beli. Samo zaista upućena devojka zna kakav efekat beli grudnjak ima
na muškarce. Prvi grudnjak koji ugledamo je obično beo: mamin. U stara
vremena donji veš je po saveznom propisu bio beo. I tako svaki beli grudnjak
vraća uspomene na taj prvi slučajni pogled dok se mama presvlačila, ili onaj
fascinantni momenat kad ga ugledamo u zabranjenoj fioci s vešom.) Ovaj je
bio jarko, nevaljalo crven.

„Jesi li ovaj seksi grudnjak obukla zbog mene?” upitao sam.
Nasmejala se. „Ali, nisam u tonu!” rekla je.
„Hajde da vidimo”, izjavio sam. Zip. Bledo zeleno.
Nisam požurivao stvari. Zastala je na trenutak.
„Poljupci su ti tako meki i nežni”, rekla je.
Nasmešio sam se.
Pratio sam tempo albuma R.E.M. Planirao sam da obradim jednu erogenu

zonu po pesmi. Ali, nisam mogao. To bi bilo četiri minuta. Do đavola. Dok
smo stigli do „Savršenog kruga”, uzeo sam je u naručje i odneo do spavaće
sobe. Pa, malo sam posrtao. Nezgodno je nositi devojku, znate? A i skoro
sam joj raspalio glavu o dovratak.

Bacio sam je na dušek. Okrenula se i čekala, izluđujuće ležeći na stomaku
u onom seksi vešu. Pogledao sam je. Njene gaćice bi trebalo da imaju etiketu
s upozorenjem: „Pažnja: Devojka u kojoj ćeš upravo uživati je vatrena”.

Ovo će biti neverovatno. Ovo neće biti ni nalik ni na šta što je bilo. Samo.
Znate kako svi misle da imaju smisla za humor, da su dobri vozači, i sjajni u
krevetu? Kad razgovor zamre na nekoj žurci, nikad ne uspevam da se setim
dobrog vica. Doživeo sam tri ne baš male saobraćajke do svoje dvadeset
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pete. I...
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SUBOTA, 14. JUL

Ali, to je bilo pre otprilike četiri meseca. Danas je njen plesni nastup. Ustao
sam rano. Nisam želeo ovaj dan. Da li bismo mogli da pređemo na sledeći,
molim?

Sabrao sam se nesigurno. „Ležeran”, reče moj šampon. „Višenamensko
rešenje”, reče moje sredstvo za čišćenje kontaktnih sočiva. „Totalna
kontrola”, reče moj gel za kosu. „Kul”, reče moj dezodorans. Nisam dostizao
nivo očekivanja mojih kozmetičkih preparata.

Zamišljao sam kako sedim pored njega u prvom redu, sav pristojan. Onda
sam zamislio kako njega obuzima ljubomorni bes zbog mene, kako viče na
Džuliju i odlazi vrišteći u noć na svom dvocilindričnom Hjundai Maskretu iz
1986., što bi Džuliju poslalo pravo u moje naručje.

Otišao sam u cvećaru po ruže s dugačkim stabljikama. Da li bi crvene bile
previše jasan signal? Odabrao sam žute, ruže opreza, ruže sa sporim
dejstvom. Ruže koje su me podsećale na njen žuti kaput. Tip me je ubedio da
uzmem i staklenu vazu uz njih. Veoma in. Sve zajedno me je koštalo šezdeset
osam dolara. Nije me bilo briga.

Rekla mi je da bih mogao da prespavam kod njenih roditelja, pa sam
spakovao kratke pantalone i majicu za spavanje i čist donji veš, a kad sam
već preturao po fioci s vešom... vidi, vidi, šta je to? Zdravo, drugari od
lateksa. (I s njih bih mogao časkom da obrišem prašinu.) Nikad nije bilo na
odmet imati jedan (ili pet!) uz sebe, je 1’ tako? Uzeo sam par komada i počeo
da ih pakujem u torbu. Onda sam ih vratio u fioku: šta bi bilo kad bi ih
zatekla kod mene? Možda bi delovalo malo pretenciozno. S druge strane,
kakve su bile šanse da će ta osoba koja nikad nije zabadala nos u tuđe stvari,
početi da pretura po mojima? Počeo sam da ih vraćam u torbu. A onda sam
pomislio: mogućnost da budem zatečen bez kondoma trebalo bi da bude moja
poslednja briga u ovom trenutku. I tako se vratiše u fioku.

U metrou sam sedeo s ogromnim buketom u krilu, zaklanjajući erekciju.
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Žene su me gledale s odobravanjem. S klimanjem glavom i smeškom.
Momak je svojoj dami nosio lepo cveće. Mentalna zabeleška: dobar način za
upoznavanje devojaka? Sve što treba da uradim jeste da svake subote
pljunem šezdeset osam dolara i vozim se metroom ceo dan. Naravno, kad bi
me neko upitao, cveće je za moju majku. Ne, nije joj rođendan. Kupio sam
ih... onako.

„Prelepo cveće”, rekla je jedna žena na peronu stanice Grand central.
Plavuša s lepim očima. Pa dobro, imala je pedeset godina. Više akcije od
toga nisam imao cele nedelje.

I tako sam napustio Njujork i odvezao se vozom u Ameriku. Onu Ameriku
koja je gledala CBS. J.C. Peni. Ameriku suvenirskih tanjira. Ameriku dnevne
televizije. Ameriku nalepnica na branicima. Ameriku samousluga kraj puta.
Salata i kosilica za travu. Lajmske bolesti i megamarketa.

Imao sam slušalice na ušima. Pripremao sam se za izazov. OK Kompjuter
od Radioheada. To bi stvarno bila prava muzika za seks. Onda sam se setio
njenih reči o tome koliko voli taj album. Ili je možda bila voljena uz taj
album. Pokušao sam da ne razmišljam o tome. Nisam uspeo.

U glavi sam ponovo puštao omiljene trenutke s Džulijom. Kad smo u Sviftu
razgledali džuboks dok je ona tražila „Riki nemoj da izgubiš taj broj” a moja
ruka otkrila njen struk pa sam je privukao i poljubio u kosu. „Mmm”, rekla
je. „Baš lepo mirišeš”. U glavi sam vrteo spisak stvari koje su se tog dana
našle na ili blizu mog tela. Šampon. Regenerator. Malo sapuna ispod miške.
Dezodorans. Pokušavao sam da rekonstruišem svoj miris.

Pa, onda u Ruskom samovaru. Bilo je jedanaest sati. Oboje smo bili dobro
raspoloženi. Pili smo votku s limunom, renom, kokosom, lubenicom. Popili
smo mnogo votke. Nije jela ništa pre toga. Otkrivali smo tajne a onda se
vaćarili u taksiju. Nije htela da svrati do mene pa je produžila dalje. Kasnije
mi je rekla da se diskretno nagla i povraćala između sedišta dok ju je taksista
vozio do kuće. Bilo joj je previše neprijatno da mu kaže. Povraćanje je za nju
bilo sramota. Rekao sam joj da odsad želim da misli na mene svaki put kad
povraća. Nasmejala se.

I onda posle dodeljivanja nagrada Društva književnih kritičara. Veče je
obećavalo potpunu dosadu, i jednom za promenu je nešto opravdalo
očekivanja. Ceremonija se odvijala u sumornoj maloj sali srednjoškolskog
tipa na Pravnom fakultetu Njujorškog univerziteta. Nijednu od pomenutih
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knjiga nisam pročitao. Nisam video nikog poznatog na žurci posle. A knjiški
ljudi su ružni mali trolovi. Savršeno sam se uklapao. Ali, rano sam otišao i
pozvao je iz govornice te vetrovite, martovske večeri, nepravedno hladne za
polovinu marta. Još je bila na poslu. Spremala se da krene. Je li bila za piće?
Jeste. Rekao sam joj da ćemo se naći u nekom uglađenom baru po imenu
Misterija na Zapadnoj četrdeset osmoj. Bilo je to jedno od retkih iole kul
mesta u blizini naše firme. Ispalila me je. Čekao sam je pola sata, i
razmišljao: Da je pozovem na mobilni? Ali, nisam imao sitno za telefon.
Morao bih da odem do šanka. Da zamolim jednu od konobarica da mi rasitni.
Izgledao bih kao idiot. Kao momak kojeg je devojka ispalila. Četrdeset pet
minuta. Niko ne želi da bude ono što u stvari jeste. Konačno sam skupio
petlju i nabavio sitninu. Nazvao sam svoju telefonsku sekretaricu. I čuo
sledeću poruku:

 
Hej, uh, ja sam. Verovatno sam idiot – jedanaest sati je – i. Ja.

Nisam uspela da pronađem lokal koji si mi predložio, pa. Sam. Otišla
u Zapadnu četrdeset osmu. Ali. Niko nije uspeo da mi pomogne da ga
pronađem. Pretpostavljam. Da. Ću. Otići. Kući. Stvarno mi je žao. Jer
si verovatno proveo dosta vremena, razmišljajući o tome kako sam te
opet ispalila. Što nisam! Možeš li me pozvati? Na mobilni? Na kuću?
Kad budeš čuo poruku? I, uh, samo mi reci da me ne mrziš. Čujemo
se uskoro. Ćao!

 
Preslatko. Poezija. Ljutnja je samo skliznula s mene. Nazvao sam je na

mobilni.
„Taj bar je teško pronaći”, rekao sam. „Ima natpis. Ali, mali je. Pravilo u

Njujorku je: ako želiš puno mušterija, sakrij bar.”
„Baš sam idiot”, rekla je, veoma nervozno. „Ne mogu da verujem.”
„Ššš, dušo”, rekao sam. „U redu je. Naći ćemo se ispred. Jugoistočni ugao

Četrdeset osme i Osme. Moja je greška što sam odabrao tako zabito mesto.”
Pet minuta kasnije stajao sam na uglu Četrdeset osme i Osme. Tamo se

nalazila garaža za parkiranje. Bilo je ledeno. Bila je polovina marta!
Beskrajna zima 2001. Gde li je sada? Pogledao sam duž Osme. Pogledao
sam duž Četrdeset osme. Obmotao sam šal oko vrata. Navukao sam
rukavice. Nešto me je nagnalo da se okrenem, prema ulazu u garažu iz
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Četrdeset osme.
Šarmantno mi se prikradala na vrhovima prstiju u žutom kaputu suviše

tankom za tu hladnoću. Imala je izraz lica kao iz crtanih filmova. Ja sam bio
Elmer. Ona je bila Duško.

Taj sledeći izraz lica. Uhvaćena! Osujećena! O, ne! Obuhvatio sam je u
čvrst zagrljaj, podigao i stegao najjače što sam mogao i tako smo se vrteli.
Smejala se i smejala. Narode, stigao je večerašnji rezultat za nadmetanje u
sreći. Svi ostali momci bili su u konkurenciji za drugo mesto.

 

Izašao sam iz voza u Južnom Norvolku. Nije bila na peronu. Bila je na
donjem nivou, u glamuroznim, holivudski prevelikim, crnim naočarama za
sunce i haljini od teksasa, od onih koje nemaju rajsferšlus pozadi (proverio
sam). Samo se navuče preko glave, na golu kožu. Nije nosila grudnjak.
Izgledala je neverovatno. Izgledala je kao enciklopedija seksa.

„Zdravo!” rekla je uz onaj njen polusmeh. Džulija je baš bila ljubitelj
nervoznog smeha. Popunjavao joj je sve praznine, i svetlucao nad stalnom
blagom neprijatnošću postojanja. Propela se da me sestrinski poljubi u obraz.
Uh!

Tek tada je primetila šta sam držao u rukama. Ogromnu staklenu vazu
umotanu celofanom, sa malim dodatnim cvetićima u sporednim ulogama, i
cela stvar je izgledala prilično impresivno.

„Auh”, rekla je. Uz onaj njen nervozni smeh.
„Našao sam ga u vozu”, rekao sam.
„Au”, odgovorila je. Rečenice su joj postajale sve kraće.
„Stvarno”, rekao sam. „Prava sreća što ga je neko tamo ostavio.”
Upoznao sam njene roditelje (tata je bio tmuran, mama zadihano emotivna) i

braću (sedamnaestogodišnju sveznalicu i veoma zbunjenog brucoša). Videlo
se da je ova porodica bila poprište više borbi nego ceo Medison skver
garden. A i više cirkusa.

„Vidi ti to!” rekla je mama. „Veoma šik. Gde si to nabavio?”
„Šta, cveće? Našao sam ga u vozu”, odgovorio sam. Zar nisam bio

šarmantan u skromnosti? Ali, pomislio sam: Trebalo je da donesem i nešto za
mamu. Uvek donesi nešto za mamu. Sem ukoliko je Džulija od onih
devojaka koje se namerno zabavljaju sa momcima koji će sračunato iritirati
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majčinsku polovinu roditeljskog para.
Mlađi brat se ušetao u sobu, tinejdžer koji je upravo krenuo u školu u

Viskonsinu. Al. A1 nije mnogo govorio.
Pred mene su izneli čitav banket: flourescentne plavozelene tanjire za

jednokratnu upotrebu, i čaše u istom tonu. Punu raskoš rafa u samousluzi,
arhivu raznih suhomesnatih proizvoda. Plastične viljuške i noževi bili su
providni, upadljivo teški, kao da prenose poruku: ovo je kvalitetan escajg za
jednokratnu upotrebu. A za piće: imali su šest litara popularnih gaziranih
pića. Većina je bila bez kofeina. To je bilo u redu. Krv mi je vrila, živci su
mi se pržili u dubokom ulju, hormoni su mi odzvanjali poput gonga dok se
jedna poruka prenosila kroz moj nervni sistem: DžulijaDžulijaDžulija. Razvio
sam zavisnost kao od kafe, samo goru: ne samo da mi je trebala svakog jutra
kad ustanem, nego i svake večeri kad legnem u krevet.

Jeli smo dimljenu šunku i raženi hleb i ćaskali sa bakom i tetkom, koje su
se upravo pojavile. Obe su bile ponosne, krupne žene sa borama urezanim u
gumeno tkivo lica. Tako će, dakle, Džulija izgledati za trideset godina. Prema
tome i ne bi bilo tako strašno kad ne bih bio s njom, je 1’ tako? Sve vreme
sam to sebi ponavljao. Moralo je biti istina.

Mama („Zovi me „Šarlot!”) zujala je okolo, donosila led, dodavala flaše
soka, skidala foliju sa mesnih prerađevina. Bila je jasno prisutna tokom
čitavog obroka. Povremeno bi se začuo rikošet njenog glasa iz plastificirane
kuhinje. U jednom trenutku, sela je i pojela rolovano parče kobasice, ali je
odmah ponovo nestala na nekom tajanstvenom zadatku.

Tata je sedeo u čelu stola i žvakao. Nije rekao ni reč.
Posle ručka, razgledali smo porodične albume s fotografijama i zbijali šale

na račun Džulijine frizure iz srednje škole. Začulo se glasno lupanje na
vratima, kao da je pred njima Frankenštajnovo čudovište.

Brat Geri, student, otvorio je vrata. Začuo sam: „Zdravo, Duejn.”
Zdravo, Duejn. Obično nikome nisam želeo zlo u životu, sem kad sam čitao

masonske zabeleške iz koledža.
To „zdravo, Duejn” odjekivalo je kroz celu kuću. Očigledno ovde nije bio

stranac. U stvari, ponašao se kao da je dolazio već sto puta dotad.
Duejn je prišao da poljubi Džuliju; ponudila mu je obraz i nelagodno ga

potapšala po leđima. Bar neće biti ljubljenja preda mnom.
Duejn je bio visok, petnaestak centimetara viši od mene. Štrkljavi krele,
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sav u laktovima i kolenima. Pretpostavljam da bi se devojkama veoma
svideo njegov izgled, ali hajde da ga razložimo na delove. Imao je sasvim
običnu smeđu kosu i plave oči i lice upadljivo bez humora, lice koje je
podsećalo na rolat s mesom. I nosio je minđušu; ne naročito zanimljivu.
Ličila je na one male kružne spajalice koje su stavljaju na nove ključeve
nakon narezivanja. Koji to heteroseksualni muškarac 2001. godine nosi
minđušu? Nosio je plave farmerke i zelenu majicu; patike. Uobičajeni
automehaničarski izgled.

Dobio je pozdravni poljubac u obraz od tetke i bake i mame, i još jedno
opušteno „Zdravo, Duejn” od tate, kao da je bio rado viđen gost a ne princ
tame. Ponašali su se prema njemu kao da im je zet. A ja sam bio onaj
nesuđeni, onaj kojeg je sreća napustila.

Duejn i ja smo se odmerili.
„Tom Farel”, rekao sam.
Mrštio se na mene. „Kakvo ti je to ime?”
„Pa, irsko.”
Pijani krompiroljubivi dunđeru, govorile su njegove oči.
„A kako se ti prezivaš?” upitao sam.
„Fajnberg”, odgovorio je agresivno.
O, ne! Jevrejin. Verovatno je bio prilično pametan. I zabavan. A otac mu je

verovatno bio kardio-hirurg a ne majstor za klima uređaje.
Braća su pozvala Duejna da bacaju frizbi. Kao da su to već stotinama puta

radili. Bili su prijatelji.
„Hoćeš i ti?” upitao je Duejn.
Da vidimo, da li sam želeo da bacam frizbi sa tipom koji je vodio ljubav s

mojom ženskom? Ne naročito. Godinama već nisam bacao frizbi. Mogao bih
ga loše baciti previše puta, a trudio sam se da u društvu devojaka ne radim
ništa u čemu nisam bio dobar.

Duejn se nije pridržavao te filozofije; na primer, pričao je i kad nije imao
šta da kaže. Razgovori iziskuju određenu količinu banalnosti dok se ne otvori
dizna za duhovitost. Kod njega se sve sastojalo iz banalnosti: gužve u
saobraćaju, vremenski uslovi, kad je ustao, šta je jeo za ručak (matzo fupu
kod majke; sa zakašnjenjem je slavila neki jevrejski praznik, ispostavilo se).
Bio je dosadan tip, precizno odmeren i pravljen po meri za dosadno
predgrađe, tip stvoren samo iz jednog razloga: da bude predmet izbegavanja.
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„Odakle si?” upitao je.
„Iz Rokvila, u Merilendu”, odgovorio sam.
Dao sam mu vremena da mi uzvrati na to. Međutim, nije imao komentara.
„A ti?” rekao sam.
„Pifketavej”, reče on.
„Molim?”
„Pifketavej, Nju Džerzi.”
„Volim nazive gradova u Nju Džerziju”, rekao sam. „Ho-ho-kus?

Uihavken?”
Nasmejala se.
„Kad pogledaš mapu, sva imena su apsurdna. Jesu li osnivači tih gradova

bili gomila potpuno nalivenih maloumnika? Verovatno postoje i gradovi s
nazivima Diksmauken ili Tu-tu-tučus.”

Džulija je zabacila glavu od smeha. Duejn ju je pogledao popreko. Tako je,
druškane. Izbaci sam sebe iz igre.

„Zapravo”, rekao je Duejn, „to su indijanski nazivi. Nimalo nisu smešni.”
Izraz na njegovom licu bio je strog, žustar, ozbiljan. Koliko neduhovitih

Jevreja ste sreli u životu? Ne računajući profesionalce, one koji se muvaju
ulicama u potpuno crnoj odeći koja je govorila „pogledaj me, ja sam
Jevrejin”.

Gledali smo slike sa proslave maminog pedesetog rođendana. Džulija je
izgledala seksi u majici bez rukava s dubokim V izrezom, stidljivo je
nazdravljala ili se zavitlavala s braćom. Na svakoj slici, Duejn se motao
negde u pozadini, uvek s istim izrazom na licu: ja sam pouzdan, ja sam
stabilan; ja imam motku u dupetu.

Na jednoj slici Džulija, s jezikom koji je epilepdčno virio iz usta, nespretno
je pokušavala da uhvati frizbi između dva opružena dlana.

„Uvek tako pokušava da ga uhvati”, rekao je Al, odmahujući glavom.
„Kakva gracioznost. Kakva poza”, rekao sam. „Da nisi slučajno

plesačica?”
„Ućuti!” Udarila me je u rame.
„Stvarno bi mogla da iskoristiš ovu sliku”, nastavio sam. „Mogla bi od nje

da napraviš poster za olimpijadu za hendikepirane.”
„Zar to nije tvoje omiljeno mesto za muvanje devojaka?” upitala je.
„Pokušao sam. Ali, konkurencija je bila previše oštra. Pobedio me je jedan
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paraplegičar.”
„A kako su tvoji duhoviti komentari prošli kod gluvih riba?”
„Onima s govornom manom nije se baš svidelo kad sam im rekao da su

mutave.”
„Vidiš, a baš sam mislila da si stručnjak u toj oblasti.”
Kad smo već kod toga: Duejn nije izgovorio ni reč. Besno je gledao čas u

mene, čas u nju. Mama je okrenula sledeću sliku na gomili: to je bila ona
para vredna. Džulija u toplesu, kako jurca svuda po plaži, u uzrastu od oko
četiri godine.

„O Bože!” uzviknula je. „Mama!”
„Našla sam ovu pre neki dan”, rekla je Šarlot veselo. „Ubacila sam je u

gomilu dok ste ručali.”
„Baš je lepo videti da se neke stvari kod tebe nisu mnogo promenile tokom

godina”, rekao sam.
Šarlot se nasmejala. „Oduvek je bila ravna kao daska”, nadovezala se. „To

svakako nije nasledila od mene!” A onda je, da bi naglasila svoje reči,
položila ruke na sebe. Namestila ih za inspekciju. Da. Bilo ih je teško
promašiti.

„Dobro”, rekla je Džulija, „dajte mi kesu za povraćanje.”
„Bila si tako slatka”, rekla je Šarlot.
„Bila?” upita Džulija.
„Napravili ste jednu kopiju i za mene, naravno?” pitao sam Šarlot.
Duejn je ćutao. Plan je bio da joj pokažem, jedan na jedan, da sam bolji u

svakom pogledu; dobro, možda jeste izgledao malo bolje od mene. Ali, izgled
nije presudan I mada je bio mnogo viši od mene, ja sam bio mnogo viši od
Džulije. U razgovoru, nije mogao da se poredi sa mnom. Mora da je
primetila. Zasmejao sam je bar pet-šest puta. A Duejn se samo mrštio.

 

Svi smo se zajedno odvezli na njen nastup: tata medved, mama medved, zet
medved i ja, medved koga su jedva podnosili. Predstava se odvijala u sali
srednje škole. Duejn mi je na putu do tamo naturao banalnosti poput majke
koja nudi slatkiše. Pokušavao je svaku rečenicu da započne sa „sad”, što u
njegovom slučaju nije bila pametna strategija.

„Fad, čime se baviš u novinama?” upitao je.
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„Fad, koliko fi dugo već u novinarftvu?” upitao je.
”Fad, koji je poflednji film koji fi gledao?” upitao je.
Poželeo sam nešto da zapalim.
Ni u jednom trenutku me nije upitao: „Fad, jefi li imao feks fa mojom

devojkom? Iako su mu sledeće činjenice bile poznate:

1. Kupio sam joj skup buket, sa staklenom vazom;
2. Sat vremena sam se vozio vozom da bih gledao gomilu plesnih

amatera kako se sudaraju sa scenografijom i međusobno;
3. Skoro je nikad nisam gledao pravo u oči kad smo svi bili zajedno.

A ipak me ništa nije pitao. Kakav je on novinar, taj tip? Novinar iz
provincije; tip koji prekucava vesti a da ni ne podigne slušalicu, novinar koji
ne pita ono što ne želi da sazna.

U sali sam razgledao mutni fotokopirani program. Nevešti crtež solitera koji
sijaju u noći. Široka, detinjasta slova najavljivala su POZDRAV
NJUJORKU.

Predstavu je priredila grupa ljudi koja je živela na šezdesetommutnoj
udaljenosti od Njujorka. Mada su bili u pravu. Ovde je ta metropola
izgledala podjednako egzotično kao i Bangkok.

Zavesa se podigla. Momak koji je stajao ispred bine je čak stavio ploču na
gramofon. Ploča je krčala kroz zvučnike zaostale iz korejskog rata.

Scenografija se sastojala od skupa kartonskih dekoracija pričvršćenih na
zadnju zavesu: malo neravne crvene jabuke od metar i po prekrivene
šljokicama. Deset belih zvezdica u klinastoj formaciji sa strane. Veliku
jabuku sam ukapirao. Zvezde su me zbunile. Po dve za svaki okrug?

Prvi ples je bio uz pesmu „Njujork, Njujork”. Plesačice – one u prelaznom
periodu, četrnaestogodišnjakinje – pomerale su usne uz reči pesme.
Pokazivale su nagore ka Bronksu i nadole ka podu.

Još numera izgubljenih u vremenu. „Pozdravite mi Brodvej”. „Dajte mi
Menhetn”. Svaka numera trajala je neprijatno dugo, sa reprizom. Bucmaste
igračice gazile su se a devojčice i domaćice su bile neobjašnjivo udenute
među ono malo devojaka koje su znale da plešu. Niko ni sa kim nije bio u
sinhronizaciji dok su skakutale preko bine. Jedna tačka je imala i šešire:
skinule su ih, pa vrtele na prstima. Legle su na leđa i uperile debeljuškaste

118



noge uvis i zavrtele šešire na stopalima. Igračice su postepeno gubile šešire.
Bina je uskoro bila posuta njima. One kojima je ispao šešir nastavile su da
izvode tačku sa zamišljenim šeširima, što je svima na bini olakšalo stvar.
Možda su tu ideju mogle još malo da prošire: na primer da devojke i publika
zamisle da je predstava izvedena, i da svi odemo na pivo?

Pogledao sam program. Džulija je nastupala tek u drugom činu.
Prvi čin se sastojao iz sedamnaest tačaka.
Okrenuo sam se ka ćutljivom Alu.
„Mogu li ovde da dobijem nešto za piće?”
„Ima aparat za vodu”, rekao je.
„A aparat za konjak?”
Slegnuo je ramenima. Nisu ga doticale moje reči. Džulija mi je jednom

rekla: „Volim Ala. Al je isti ja.” Moraću da poradim na tom dečku.
U pauzi smo svi izašli napolje na topli prolećni vazduh. Sunce je upravo

zalazilo. Vazduh je imao onaj sveži miris predgrađa. Kao da nešto ovde
zaista i raste.

„Fad”, rekao je Duejn, „jefi li ikad bio na nekom naftupu?”
Sedeo sam pored njega na niskom betonskom zidiću. Tata je počeo da

ćaska sa Džulijinom drugaricom iz plesne grupe, Karlom, koja se nedavno
verila. Prihvatio sam se igre i pohvalio je  – „Nula zapeta nula dva”, hvalila
se.

Između Duejna i mene pojavio se veliki mrav. Zdrobio sam ga cipelom.
„O neee”, rekao je Duejn užasnuto.
Džulija je izašla u ogavnoj crveno-crnoj, plastičnoj, večernjoj haljini, u

haljini koja je vrištala „iznajmljeni kostim”.
„Znam”, rekla je pre nego što je bilo ko stigao da progovori „Zar ovi

kostimi nisu najgori?”
„Pokaži nam piruetu”, rekao sam.
Poslušala me je. Haljina je imala otvorena leđa. „Ta-da”, rekla je, i

slegnula ramenima.
Učestvovala je u sledečoj tački ali ju je tek maločas naučila. Imala je blagu

tremu. Uz to, odeća na njoj bila je krajnje zapaljiva. Sela je na zidić preko
puta onog na kojem smo bili Duejn i ja, podjednako udaljena od obojice, i
zauzela neutralnu pozu.

Duejn je bio posesivni pipkač. Skočio je – boing! – i posadio se pored nje.
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Stalno joj je gladio ruku, stavljao joj dlan na leđa, privlačio je bliže. Ponekad
se opirala. Ponekad nije. Pokušao sam da popričam s tatom, koristeći
periferni vid da mi ništa ne bi promaklo. Džulija je primetila još jednog
mrava pored sebe na zidu i ustala zgađeno. Duejn ga je veoma lagano
pomerio sa zida uz pomoć jednog lista. Rehabilitovao ga. Uslovno ga pustio
na slobodu. Pretražio sam tlo u nadi da će mi se ukazati prilika da ga
slučajno zgazim kad budem ustajao.

Ispod otvorenog zadnjeg dela njene haljine virile su seksi ukrštene bretele. I
upravo na tom mestu, sad se nalazila Duejnova ruka. Nisam gledao, ali sam
gledao.

Razgovarao sam o slučaju Majkrosofta s Džulijinim ocem. Nisam gledao.
(Pipkanje, trljanje, držanje.) Razgovarali smo o recesiji, o njegovom poslu u
oblasti prodaje kompjuterskog softvera. Razgovarali smo o sportu, a ja nisam
gledao u njih. (Hvatanje, milovanje, džapanje.)

Vratio sam se na svoje mesto pred drugi čin. Jeste li ikad videli svoju
devojku, devojku koju najviše volite da gledate, kako pleše? Na bini je bilo
oko petnaest devojaka za numeru „Nema biznisa kao što je šou biznis” –
dvadesetčetvorokaratni cirkon. Džulija je bila među njima. Bila je obučena u
plastiku. Ja sam bio na sedmom nebu. Malo je iskoračila. Ruke su joj se
njihale sa četvrtinom takta zakašnjenja. U jednom trenutku, skrenula je
udesno kad je trebalo da skrene ulevo, blago se sudarila sa Karlom i
zakikotala. Uživao sam u svakom sekundu. Šta je sve umela da uradi s
nogama, način na koji je izvijala leđa. Kakva šteta. To telo, noću rezervisano
za šuškajućeg ljubitelja mrava.

Koreografija te numere bila je tako neverovatno smešna da uopšte nisam
bio pripremljen za tačku koja je sledila. U programu je bilo navedeno
četrdeset plesova, ali sledeći je bio jedini za koji je ona uradila koreografiju.
Muzika je bila kul, čudna i instrumentalna, i imala kul, čudne kostime – seksi
tesne majičice, široke šalvare. Pola devojaka bilo je u crvenom, a pola u
plavom. I dok se Džulija kretala i uvijala i trčala i vrtela i stajala na jednoj
nozi s drugom uperenom u pravcu bogova, dobio sam nagoveštaj onoga po
šta sam došao, nagoveštaj razloga iz kojeg je Džulija bila Džulija: misterija.
Za pet minuta sve će biti gotovo i bina će biti prepuštena grupi
četvorogodišnjakinja koje pevuše uz pesmu „Sreća”, iz Čarlija Brauna.

Ali, u tom trenutku Džulija je bila više nego prelepa. Bila je sama suština
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lepote. Vlasnica patenta. Kao da sam pronašao Matisovu sliku na uličnoj
rasprodaji. Kad je završila, cela porodica je ustala i ponovo izašla napolje. Ja
sam ostao još neko vreme da sedim, sam.

Kad sam išetao napolje, svi su bili na okupu. I Džulija sa njima. Bila je
opuštena i vlažna od znoja a Duejnov stisak ju je napadao sa svih strana.

Vratili smo se unutra da bismo odgledali veliko finale, „Jedan”, iz „Chorus
Line”, i Džulija im se pridružila u završnici. Aplaudirali smo pristojno a
onda smo je sačekali u hodniku. Duejn i ja smo stajali jedan pored drugog.

„Sad”, rekao sam, „hoćemo li ovo da rešimo kao muškarci?”
Samo što to nisam izgovorio. Ništa nisam rekao. Samo sam čekao.
„Fad, kakve knjige voliš?”
Bilo je vreme za malo istraživanja. Saznao sam njegov raspored na poslu

(radio je noću, te je zato Džulija uvek nekako bila slobodna uveče), saznao
sam da je planirao da je vodi u Meksiko u septembru (e, nećeš ako se ja
budem pitao, druškane), vodio ju je u Portugal prošle godine. („Jedini put da
sam letela avionom”, objasnila mi je postiđeno, one večeri kad smo se
upoznali.) Premotao sam film i mentalno preradio sve priče koje mi je o sebi
ispričala. Umesto „ja”, čitajte „mi”. „Ja” živim u 121. ulici? Ne, sudeći po
Duejnovoj priči, na toj adresi su živeli „mi”.

Raspitivao sam se o njegovoj budućnosti.
Trenutno je pokušavao da se dočepa posla u gradu. Hteo je da pobegne iz

Konektikata. Ambicija mu je bila da postane tipičan novinar za opšte
zadatke, tip koji jurca za požarima i vreba u žbunju, u jednoj od novinskih
kuća metropole. Drugim rečima, posao kakav sam imao pre mnogo godina i
koji sam prerastao pre mnogo godina. A očekivao je da je izdržava na način
na koji je počela da se navikava (zahvaljujući meni)?

Dobro, mogao je da spava s njom i sve to, ali bio sam svestan nekih
činjenica, nekih stvari koje su izronile iz džina i vina koje smo Džulija i ja
delili:

1. Hteo je da se oženi njom.
2. Ona „nije bila sigurna” da bi htela da se uda za njega.

„Hoćeš li”, upitao sam, onako prijateljski, „uskoro da je zaprosiš?”
„Zdravo.” Vratila se Džulija. Zurio sam u nju. Sad je na sebi imala
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svetlucavi crveni top, tesno pripijen, i suknju od teksasa. I dalje nije nosila
grudnjak, i još uvek je izgledala fenomenalno.

Kako li smo joj izgledali, tako blizu jedan drugom u tako prijateljskom
razgovoru? Eto nas. Dva momka koja je prilično dobro upoznala. Da li nas je
pogledala i pomislila: ovaj je sjajnog ukusa, onaj drugi je dijetalni?

Duejn joj je prišao. Šapnuo joj nešto. Nasmešila se. A onda joj je predao
višenamensku čestitku („Čestitam ti na posebnom uspehu”) i grudvu zemlje
iz koje je virilo nekoliko uvenulih korova i jedna sveža bela rada. Mora da ju
je iskopao iz zemlje iza škole. Ako nije imao ni dinara, mogao je da igra na
kartu siromaštva i pokloni joj pažljivo sastavljeni kolaž ili pesmu. Mrzelo ga
je da se potrudi, ili mu jednostavno nije palo na pamet.

Nasmejala se, potrudila se da ne izgleda prezrivo, i pokazala svima
čestitku. Bacio sam pogled na njegov potpis. Ispostavilo se da se njegovo
ime piše na potpuno nejevrejski način: D-W-A-Y-N-E. Neverovatno.

Postojao je nekakav plan da se grupa igračica i naš bizarni ljubavni trougao
kasnije sastanu i proslave uz jedno piće.

„Kad kreće poslednji voz za grad?” upitao sam
„Mislim da ide oko jedan”, rekla je Džulija.
Kod njenih je mama iznela još jedan banket. Hladnu piletinu. Vozni red bio

je zalepljen magnetom za frižider: poslednji je kretao u 23:07. Pogledao sam
na sat: 23:00.

„Za koliko se stiže kolima do stanice?” upitao sam nervozno.
„Za petnaestak minuta”, odgovori Džulija.
O, ne. Svi su ljubazno počeli da se organizuju tako da meni bude udobno te

večeri: mogao sam da spavam u Alovom krevetu; pošto je bio u nekoj čudnoj
fazi, ionako je uvek spavao na kauču. Ali, tmuran osećaj je već počeo da me
obuzima. Morao sam da gledam kako je Duejn prepipava. Morao sam da
gledam kako je ljubi. Hoću li morati još i da ih slušam kako to rade u
susednoj sobi? Poštedite me škripanja, pomislio sam.

Nas troje smo krenuli prema kolima Džulijinog oca. Džulija je sela na
vozačko sedište. Duejn je uzeo pušku. Sjajno. Isplanirali su razuzdano veče.
Pokupili smo Karlu i Džoa i uputili se ka „hip” delu grada, u jedan od onih
samozvano „opuštenih” barova gde se pivo služi u plastičnim čašama, gde se
iz džuboksa čuje Bon Zovi a „nestašni” momci urezuju svoja imena u drvene
stolove i pokušavaju bez kvalifikacija da se bave filozofijom subotom uveče.
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U salunu smo svi uzeli korone i seli kod još nekih igračica iz nastupa koje
su se slučajno pojavile. Ispostavilo se da je ovo jedini pristojan bar u kraju.
Zvao se Kolibica ili Brvnara ili tako nešto.

Duejn je počeo da priča o hokeju. Mogao sam da pretpostavim. Za
ljubitelja hokeja, tip je bio genije.

„Mene nekako više interesuje košarka”, rekao sam. „Sviđa mi se onaj tim iz
Filadelfije. Kako se ono zovu?”

„Fedamdefet-šeftaši”, rekao je.
„A ko beše onaj njihov bek šuter za kojeg svi kažu da je sjajan?”
„Alen Ajverfon.”
„Tome?” rekla je Džulija.
„Pričamo o sportu”, odgovorio sam.
Lupila me je po kolenu ispod stola. Uštinuo sam je za butinu.
A onda se desilo. Bez zezanja. Džuboks. Onaj gitarski solo.
DAM-dam-dam-dam-DAM-dam.
Neko je pustio „Jessie’s Girl”.
I mene je opet počela da obuzima mučnina kad sam pomislio kakvi me sve

užasi očekuju kod njenih. Kuća se sastojala iz prizemlja i suterena, s tri
malecke spavaće sobe. Poštedite me škripanja. O molim vas, molim vas,
poštedite me škripanja.

Proveo sam ostatak večeri zureći u svoje piće, namerno se ne opijajući.
Povukao sam se iz razgovora. Džo je nosio majicu na kojoj je pisalo
UPECAJTE SE NA KNJIGU U BIBLIOTECI CRVENA UDICA. Ispod je
bila slika ogromne ribe upecane, dakle i osuđene, na knjigu, što je meni
delovalo kao odličan način da se deca preplaše od čitanja. Džo je sedeo
pored Karle. Oboje su upravo završili razgovore s drugim ljudima pa su se
pogledali. Ali, nisu mogli da smisle o čemu bi pričali. I tako su počeli da se
grle. Pretvorili su se u maženje i poljupce.

Pre nego što smo seli u kola da bismo se vratili do kuće Džulijinih
roditelja, dala je Duejnu ključeve.

„Ti voziš”, rekla je.
Ponovo sam zauzeo položaj na zadnjem sedištu, a ovog puta je Džulija sela

kraj mene, požrtvovano zauzimajući naj neudobnije mesto. Butine su joj se
pripile uz moje. Karla je sela do nje s druge strane. Džo je bio na prednjem
sedištu. Dok smo skretali na raskrsnicama, Džulija se blago naginjala ka
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meni. Mogao sam da osetim njen miris. Je li ona osećala moj? Jesam li još
mirisao lepo?

U kući je Duejn prvi pojurio u kupatilo. Sudario se s Džulijom ispred vrata.
„Vodokotlić ne radi”, šapnuo je žurno.
Vodokotlić je verovatno najmanje komplikovana sprava u celoj kući. Nema

mnogo toga što bi moglo da se pokvari. Pritisnete ručicu. U rezervoaru je ta
ručica bila pričvršćena za lanac, koji je na kraju imao gumeni zapušač.
Zapušač je zatvarao odvod. Kad se pritisne ručica, podiže se zapušač i voda
može da poteče iz rezervoara, niz odvod i pravo u klozetsku šolju.

Skinuo sam poklopac s rezervoara. Lanac je spao sa zapušača. Trebalo mi
je oko četiri sekunde da to sredim. Duejn čak nije imao dovoljno mozga da
ukapira da popravka vodokotlića započinje skidanjem poklopca. Nije bio
prosečni glupan. Imao je diplomu višeg stepena iz gluposti. Taj bi mogao da
izgubi kartarošku igru koja se igra samo sa jednom kartom. S druge strane,
bio je dovoljno pametan da bude u situaciji u kojoj će videti Džuliju golu,
prema tome za ovu kuću, bio je Bil Gejts.

Upravo sam vraćao poklopac na vodokotlić kad se pojavila Džulija s
čašom vode. Pogledao sam joj oči i kožu i kosu i telo. Želeo sam čašu nje.
Srce me je zabolelo. Ne ono srcoliko srce, ono diznijevsko srce; ne, već ono
pravo, pumpajuće. Zalisci su mi brideli. Komore bubnjale. Poštedite me
škripanja.

„Zdravo”, rekla je.
„Popravio sam vodokotlić”, rekao sam. Ali, to nije bila suština mojih reči.

Suština je bila: Ja sam koristan muškarac! Umem da popravljam po kući!
Suština je bila: Držiš se jednog glupana a vizionar koji popravlja klozete
stoji pred tobom!

„Aha”, rekla je. „Vau! Donela sam ti ovo.”
Sa zahvalnošću sam uzeo čašu. Mislio sam da je za nju. Ovo je bio njen

mali znak pažnje. Njen tajni signal. Ili, možda, najgora utešna nagrada na
svetu.

Džulija me je odvela kroz hodnik do sobe ćutljivog Ala: bilo je čudno, kao
da sam video svoju fotografiju od pre petnaest godina. Imao je jeftini dek
povezan sa skupim zvučnicima. Na posterima su bili alternativni junaci, ljudi
s raznim dostignućima: Ajnštajn, naravno. Brando, Gandi, Dobri momci, Karl
Sagan, Džim Morison i... Veliki Al iz Dana sreće. Taj sam pogledao izbliza:
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„Alu od Ala”. Bila je tu i gomila isečaka iz novina o povratku Džona Glena u
svemir, poster za Miller Lite i, savršeno za nekoga ko živi četiri i po hiljade
kilometara od Kalifornije, još jedan koji je prikazivao Ron Jon opremu za
surfovanje. (Zar to nije bilo popularno osamdesetih? Možda se vraćalo na
nekakav retro-ironičan način).

„Ovo sam ja crtala”, rekla je. Na plafon je bila zaljepljena dečija slika
nacrtana flomasterima na paosu. Plafon je od poda bio udaljen samo oko dva
metra.

„To je Karl Sagan”, dodala je.
Stajao je na prozoru svemirskog broda, a u pozadini su se videle zvezde.

Jedna gumena ruka bila je savijena nagore da bi taj legendarni autoritet za
svemir mogao da maše na onaj malo iščašeni način tipičan za dečije crteže.
Nisam bio siguran da li ga je nacrtala pre petnaest godina ili juče, ali u
svakom slučaju, bio je savršen. Uzvikivao je: porodica, starija sestra puna
ljubavi, toplina i bliskost i dvoje koji se tako dobro poznaju. Sve ono što ja
nisam imao.

„Baš lepo”, rekao sam, ali gledao sam u nju.
I jedan sekund smo tako stajali.
„Vidimo se ujutru?”
Klimnuo sam glavom.
Džulija je otišla dole da se pridruži Duejnu, da spava u suterenu. Čuo sam

ih kako tiho razgovaraju.
Kad sam ugasio svetlo, fluorescentne zvezdice su zasvetlele na plafonu i

mislim da nikad nisam video nešto tako mistično i prelepo. Sedam sati sam
gledao u njih, čekajući jutro. Osluškujući.

Ali, škripanja nije bilo.
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NEDELJA, 15. JUL

Čekao sam da ostali ustanu. Onda sam se ušunjao u kuhinju, ja, stidljivo
čudovište, to nemrtvo stvorenje s kojim bi svi više voleli da ne moraju da se
bakću. U ruci sam držao torbu.

Svi su doručkovali kifle i kafu, onako porodično.
Džulija je skočila na noge i stala pored mene. Nezgodno blizu. Nezgodno

daleko. „Želiš li kiflu?”
Od same pomisli, bilo mi je malo muka. Želeo sam: tuširanje, čistu odeću,

par litara vodice za ispiranje usta, čist kiseonik, san, transplantaciju tela,
uverljive dokaze da je još nekom sem mojoj mami stalo do mene, bladi meri,
nešto sa čim bih sastrugao lice, dubinsku masažu, malo seksa i hitnu pomoć
da me iznese odatle. Ali, ne i kiflu.

„Želiš li krofnu?” upita Džulijin tata.
Nisam je želeo.
„Želiš li kafu?” rekao je Duejn.
Nisam hteo ni to.
„Moram da idem”, rekao sam Džuliji na uvo.
Preturao sam vozni red po rukama. Premestio ga iz torbe u džep na

farmerkama u džep na košulji. Upadljivo sam posadio torbu na sred dnevne
sobe, što je bilo na oko metar i po od sredine kuhinje. Kuća je stvarno bila
mala.

Čulo se žvakanje. Čulo se srkanje. A ja sam se osećao zaista, zaista,
potpuno loše.

„Voz kreće za dvanaest minuta”, rekao sam Džuliji na drugo uvo.
I našli smo se u kolima. Uskoro ću biti slobodan. Slobodan da doživim mali

nervni slom.
„Nema mnogo saobraćaja danas”, prokomentarisao sam glupavo. Bilo je

nedeljno jutro u predgrađu.
„Baš je lepo od tebe što si došao”, rekla je.
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Razgovarali smo o njenoj brbljivoj majci i ćutljivom bratu.
I razmišljao sam: Ne bi mi to smetalo. Mogao bih da preživim to da joj se

više ne sviđam. Podneo bih što živi s nekim drugim. Ništa od toga me ne bi
preterano zabrinjavalo.

Samo kad bi nastavila da vodi ljubav sa mnom.
Kad smo stigli na stanicu, voz je već bio na peronu. Zgrabio sam torbu i

spremio se da zbrišem. Užurbano je otkopčala pojas i primakla se da me
poljubi u obraz.

„Nazvaću te kasnije”, rekla je zabrinutih očiju. „Obećavam.”
I nestao sam. Ugrabio sam deset minuta sna u vozu, čime se ukupni zbir od

petka uveče popeo na deset minuta. Kod kuće sam mesečario kroz dan još
neko vreme a onda otišao do prodavnice, pravo do drugog rafa, na kojem su
stajali pivo, sokovi, čips, sosevi: zvali su ga raf broj dva ali zašto ga ne
bismo nazvali pravim imenom? To je bio raf za usamljene. Muškarci bez
pratnje u demografskoj grupaciji od osamnaest do trideset četiri, šunjali su se
i muvali tuda, tegleći sumorne plastične korpe kao izgubljene male
Crvenkape kojima je promakla šansa da postanu vukovi. Ponekad sam se
pitao šta se nalazilo na drugim rafovima. Što me je podsetilo. Trebao mi je
kornfleks.

Zvuci sa radija kao da su dolazili pravo iz kutije grožđica. Vidi ti to. Kad
sam bio mali, postojao je kornfleks sa grožđicama. Malim očaravajućim
zrnima slasti, boje bradavica u bledom moru krckavih pahuljica. Morali smo
da se pomučimo za ta zrna, da pecamo kašikom, morali smo da donosimo
odluke: da li pojesti sve odjednom? Raspodeliti bar po jednu u svaki zalogaj?
Jesti sve oko njih a ostaviti ogroman krešendo zrna za nirvanični kraj?

Danas može da se kupi cela kutija samo grožđica. Današnja deca. Ne znaju
šta je nemaština. Plus imali su Super Soakers. Plus devojčice su danas
započinjale sa felacijom već negde u četvrtom razredu. U moje vreme se
samo šuškalo o takvima: sad je to praktično bila obavezna fizička aktivnost.

I dok sam razgledao robu, bio sam pod napadom radio-stanice. Znate da
vam se ne piše dobro kad počnete da čujete proročanstva na frekvenciji od
106,7. Svirao je Bred.

Bred kaže:
 

Dao bih sve što je moje,
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Život, dom, srce svoje,
Samo da te dodirnem
Još jedan put.

 
Ispustio sam konzervu artičoke. Kad sam je podigao, konzerva je bila

ulubljena. Kad si u takvom stanju, onom Stanju, svaka pesma je o tebi.
Manilo, Dajmond, Fogelberg: ti ljudi su bili proroci. Šlagvort da počnem da
slinim.

 

Na putu do kuće razmišljao sam o Večeri od pre nekoliko nedelja. Tadašnji
plan bio je da umesto uobičajenog sastanka – jela u restoranu, nekoliko pića,
još nekoliko pića, pa još nekoliko pića, i na kraju poziva za ponoćno
razgledanje mog stana – bude jelo kod kuće, piće kod kuće, i gle: sita,
srećna, pospana, pripita devojka ljupko nameštena na kauču već u pola deset.
Seks krišom a potom bi mogla, ako bi tako odabrala (doduše ne bih je
ohrabrivao) da se obuče i nestane do ponoći.

„Ovde operater”, rekao sam kad je podigla slušalicu. „Imam ulazni
bezobrazni poziv za Džuliju Brujar. Prihvatate li bezobrazluke?”

„Prebacite vezu”, rekla je.
Je li želela da zgrabimo nešto za jelo posle posla? Jeste. Suši? Ne. (Dobro

je. To je bio test.) Kinesku hranu? Hmm, možda. Italijansku? Italijansku. A
onda, kao da mi je tek palo na pamet kad sam se spremao da spustim
slušalicu, upitao sam zašto ne bi, mm, znaš, večerali kod mene?

„Hmm”, rekla je.
„Mada moram da te upozorim da bi ti rate za životno osiguranje posle toga

mogle biti znatno više”, rekao sam.
„Hmm”, ponovila je.
„Ne bi morala ništa ni da doneseš”, nastavio sam. „Sem aparata za gašenje

požara, naravno.”
Nasmejala se.
„U redu”, rekla je.
„Recimo u šest?” upitao sam.
„U šest.”
Prekinuo sam vezu veoma zadovoljan, i samo umereno užasnut. Samo sam
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jednom u životu spremao večeru za neku devojku. Nije baš bilo uspešno.
Besti je došla u stan koji sam delio sa štrkljavim, bradatim manijakom na
Zapadnoj 106. ulici. To je bilo tokom mojih dvadesetih, u onom periodu kad
su se svima devojke pretvarale u supruge. Spremio sam zagorelu sabljarku. I
zagoreli hleb s belim lukom, zagoreli pasulj i zagorelu supu. Kuhinjski aparat
s kojim sam se najbolje upoznao bio je protivpožarni alarm. (Kod mene svi
recepti počinju na isti način: isključi alarm.)

Besti mi je tom prilikom oprostila. Čak mi je i dala: nema granica ženskom
saosećanju. Međutim, kasnije mi je savetovala da joj više nikad ne kuvam
(niti bilo kojoj drugoj ženi).

Dakle, te večeri kad sam Džuliji ponudio večeru izašao sam s posla sa
odlučnim kulinarskim odsjajem u oku. Ovog puta neću ništa zabrljati.

Odakle početi?
Ne samo da nisam posedovao kulinarske veštine, već nisam posedovao ni

opremu. U mom ormariću su se nalazili jedna višenamenska činija za
supu/kornfleks/salatu, četiri omanja tanjira, puno besmrtne hrane – hrane za
skloništa, uglavnom – i čitava armada čaša. Nisam imao čak ni salvete.

Prva stanica – nabavka platnenih ubrusa. O, da, i podmetača u tonu. Jesu li
mi trebali držači za salvete? Da ne preterujemo. Tanka je linija između
ukusnog i homoseksualnog.

Sledeća stanica – samoposluga. Pružio sam ruku ka korpi. Ne: uzeo sam
kolica. Počeo sam s povrćem. Koja zelena salata je bila u trendu? Koja vrsta
paradajza je ove godine bila glavna zvezda?

Sledeće jelo. Sveži tortelini. Sa sirom, na pravi italijanski način. Sos sa
votkom, volela je sos sa votkom. Da. I neki aperitiv? Sa dodatkom ruma za
damu. Onda do voća. Banane. Jabuke. Pa, jogurt.

Biftek. Dva ogromna komada. Da. Zašto? Jer su bili skupi. Neka vidi da
bacaš novac.

Naravno, trebao mi je i desert. Nešto lagano i ukusno a ipak neobično.
Sladoled od rajskog voća? Uzeo sam i onaj od kokosa za svaki slučaj. Po
jednu kuglu od svakog. A, da, i jednu kockicu Ðirardeli čokolade za sredinu
svake kugle. To se zvalo prezentacija.

Vratio sam se do voća i uzeo jedan svež limun. Tako, kad bi zatražila čašu
vode, stavio bih joj krišku limuna unutra. Veoma fensi. Ko bi tome odoleo?

Onda do kase. Red je bio kao za utakmicu Niksa. Ali, kretao se prilično
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brzo. Samo još nekoliko minuta i – do đavola. Hleb. Nazad do dela s
pecivom. Potrošio sam dragocene minute gnječeći belim papirom,
pokušavajući da shvatim razliku između francuskog hleba i i talijanskog.
Odabrao sam francuski. Bilo šta francusko asociralo je na seks.

Natrag u red. Postao je duži. Dok sam stigao do kase već je bilo 18:12.
18:12! Uzeo sam taksi. Za vožnju od svega tri ulice? Palio sam novac,
krvario novac. Šteta što nije to videla. Ali, nije važno. Planirao sam uzgred
da pomenem sve te gluposti tokom večeri. Na šarmantno samokritičan način.

Stigao sam kući. 18:18. Verovatno je već bila i otišla. Ne. Morao sam da
prestanem da razmišljam na taj način. Istovremeno sam vadio roštilj koji mi
je mama kupila za Božić, prao povrće i seckao paradajz. (Sranje. Zaboravio
sam da kupim još jedan nož za biftek. Nije važno. Daću ovaj njoj a ja ću
biftek tiho da turpijam sa... ne! Bolje! Slatko, neodoljivo ćemo deliti nož za
biftek! Dodavati ga iz ruke u ruku! Kao dvoje Parižana dvadesetih godina
koji preziru materijalno društvo opsednuto escajgom.) He, he. Stavio sam
vodu da se greje za testo. Šteta što sam imao samo jednu šerpu. Kako ću
podgrejati sos sa votkom? Na isti način na koji sam grejao samački umak: u
istoj brzo opranoj šerpi, dok je testo čekalo u mojoj jedinoj činiji,
poklopljenoj s tanjirom koji se očajnički borio da ne ispušta toplotu.

18:26. Salata je bila gotova. Bifteci su izgledali kao da će im trebati užasno
mnogo vremena. Bili su dva i po centimetra debeli! A svaki je bio iste
veličine kao i roštilj, tako da je bilo nemoguće da ih spremim istovremeno
sem da ubacim jedan u tiganj. U tom slučaju zasigurno će mi zagoreti i
uzgred, gde je ona uopšte?

18:29. Telefon.
„Hej”, rekla je. „Ja sam. Upravo izlazim iz metroa.”
„Super”, odgovorio sam, premeštajući paru iz kuhinje sa čela na rukav.
„Samo me je zanimalo da li treba nešto da ti donesem”, rekla je.
Uguravao sam vadičep u moju najbolju flašu crnog vina i gledao u zbrku

praznih kesa, sladoled koji se topio povrh frižidera, podmetače i ubruse na
kojima su još stajale etikete, mehuriće koji su počeli da mreškaju površinu
vode u šerpi, salatu i paradajz iseckane i vraćene u kesice u kojima sam ih
kupio pošto nisam imao činiju za mešanje i rekao: „Mislim da je sve pod
kontrolom.”

Kad sam spustio slušalicu pomislio sam: sranje. Ona voli belo vino.
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Vau”, rekla je kad je ušla u stan, koji je zapravo bio prilično uredan pola
sata ranije. Sad je izgledao kao da je eksplodirao multipraktik. „Drago mi je
što se nisi previše namučio.”

Blentavo sam se nasmešio.
I tada mi je pružila cveće.
„Hvala”, rekao sam. A šta sad kog đavola da uradim s njim?
„Imaš li neku vazu?” upitala je.
Ne, nisam imao vazu. Kakvi su to muškarci koji imaju vaze?
„Imam nešto bolje”, rekao sam, preturajući po ormariću. „Ovo će savršeno

odgovarati.”
„Čovak od ukusa”, rekla je i ubacila ih u visoku pivsku čašu na kojoj je

pisalo PROLEĆNI RASPUST U PANAMA SITIJU 1989. AKO NISI
MORTUS, TVOJ VIKEND JESTE! Nalila je malo vode i stavila cveće na
sims od prozora.

Salata, biftek, tortelini. Bio sam raščupan i znojav tokom celog obroka.
Jurcao napred-nazad između malenog stola i zamazanog šporeta. U stvari,
nisam imao dovoljno tanjira za skup veći od jedne osobe. Pola obroka
proveo sam užurbano perući posuđe. Metiljavo je čeprkala po mojoj gozbi.
Pojela jednu šestinu bifteka. Mora da ovako izgleda biti mama, pomislio
sam.

„Izvini”, rekla je kad je uhvatila moj pogled. „Predjelo me je prilično
zasitilo.”

„Jesi li ostavila mesta za desert?”
„Naravno”, rekla je.
Dok sam sipao desert, ona je odabrala muziku. „Hej”, rekla je.
„Automatic for the People!”
„Sjajan disk”, rekao sam, pomalo razočarano. Zašto nije predložila

Murmur?
Podigao sam salvetu i... sranje. Jebena nalepnica sa cenom. Krišom sam je

skinuo ispod stola, kao da će tako i s njene salvete nestati nalepnica.
„Dakle”, rekao sam uz najlepši osmeh kad je sela.
„Je li sve u redu?” upitala je.
„Probaj ovo vino”, predložio sam i sipao joj punu čašu.
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„Stvarno nisam očekivala sve ovo. Novi podmetači? Stvarno.”
„Ove starudije?” rekao sam. „Porodično nasleđe. Još od mog dede

Ezikijela Farela.”
Kad smo završili odvukao sam je od Everesta sudova u kuhinji (da, eto ih,

manje-više svi sudovi koje sam posedovao) i seo na kauč, poigravajući se sa
čašom vina.

Vratila se do stola i samo gledala u mene. Sa udaljenosti od jednog metra.
Jednog kilometra.

Neko vreme smo razgovarali o grupi R.E.M. Pa o Cure, Radiohead i Nick
Drake i zašto ne dođe već jednom da sedne pored mene?

„Dođi ovamo”, rekao sam.
Šuter kaže: Ne pitaj. Kaži.
Prešla je na kauč. Poljubio sam je. Ljubio je još malo. Nešto u kuhinji se

srušilo s treskom. Trgla se.
„Služavka će to srediti”, rekao sam.
Položio sam joj ruke na struk, zavukao ih ispod suknje, pun ideja.

Zaustavila me je. Dvostruki udarac laktom po mojim šakama. Ženski kung-
fu.

„Grrr”, rekla je, sagla se i prislonila glavu na moje grudi. Sedeli smo
zagrljeni neko vreme. Nedovoljno dugo. Izmigoljila se.

„Stvarno moram da krenem”, rekla je. Bilo je pola deset.
Majki kaže: Svi nekad budu povređeni.
 

To je bilo pre dve nedelje. Danas sam se vraćao iz prodavnice sa ulubljenim
srcem. Trebalo mi je nešto da mi skrene misli. Kad bih imao problema sa
ženama uvek bih se okrenuo onome što će zasigurno da zadovolji čula dok ih
istovremeno otupljuje. Neko vreme bih se osećao bolje, a posle toga bih se
osećao još lošije. Sledećeg dana uvek bih rešio da to izbacim iz kuće i nikad
ne upotrebim ponovo, ali znao sam da lažem samog sebe.

Ono što mi je trebalo bilo je Blood on the Tracks, Dilanov tezaurus bola.
Možda svačiji. Stigao sam do „Tangled up in Blue”. Nije bilo problema, ta
pesma je ionako bila smešna. („Bila je udata kad smo se upoznali/razvod je
usledio brzo.” To me je oduševilo.)

Nije me nazvala.
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Ni „Idiot Wind” mi nije predstavljala problem. Čak mi je ta pesma dala
snagu, jer sam čuo proročanstvo koje mi nikad ranije nije palo na pamet:

 
Nisi to znala,
Nisi mislila da se može,
Ali na kraju je dobio rat,
Nakon što je svaku bitku izgubio.

 
Pravedno.
Nije me nazvala.
Zapravo, stigao sam skroz do „If you see her, say hello”. To je ona u kojoj

se čuje kako Dilanovo srce pada na pod i kako ga gazi par visokih potpetica.
 

Suton, mesec žut, u glavi iz prošlosti scene.
Svaku znam napamet,
Projurile su pored mene.

 
I tada se dogodilo. Bilo je kasno. Još me nije zvala. Pukao sam i pustio da

poteku očni sokovi. Odakle li su navirali? Mora da se u mojoj glavi nalazio
veliki rezervoar slane tečnosti jer je oluja trajala četrdeset pet minuta.
Podneću svaki teret. Platiti bilo koju cena. Ona je bila moj Vijetnam.

U jedanaest: telefon.
„Ćao”, rekla je. „Ja sam.”
„Ćao”, odgovorio sam, a glas mi je bio poput vlažnog šljunka. Jesam li

zvučao opušteno?
„Tek sam se probudila”, rekla je kao da se izvinjava.
„Vratila sam se u grad i legla da malo odspavam i, koma. Osam sati.”
„Dešava se”, rekao sam kroz suze. Što manje budem pričao, veće su mi

šanse da savladam knedlu u grlu.
„Izvini”, rekla je. „Možemo li nekad da odemo na piće?”
„Dobro”, odgovorio sam.
Opet polusmeh, na onaj njen način za popunjavanje praznog prostora. Nije

značio: Ovo je smešno, nego: Nelagodno mi je.
Ali, kad je već ispustila neki zvuk, razgovor je ponovo bio na meni. Morao

sam nešto da kažem.
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„Mislio sam”, rekoh tiho, „da ne želiš više da me vidiš.”
Na kraju komedije koju budu snimili o životu u Njujorku 2001, pogledajte

spisak imena. Mene neće biti u glavnoj ulozi. Neću biti ni cinični drug, pa
čak ni šanker broj dva. Ne, naći ćete me ispod deset hiljada drugih imena,
pod „Čovek koji pravi gafove”.

Bilo je to zbog Stanja. Onog Stanja. Nije bilo uzvišeno. Vuklo je na dno.
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PONEDELJAK, 16. JUL

Za ručak sam preskočio uobičajeni hranljivi obrok teletine i Ju-hua u menzi.
Umesto toga sažvakao sam jednu bezukusnu čokoladicu i otišao u banju
bola. U salu stenjanja.

Zašto sam odlazio u teretanu? Da bih bolje izgledao nag. Ali, evo
kompletnog spisak ljudi koji su me videli nagog od ljubavnog susreta sa
Džulijom:

1. Momci u teretani.

U suštini, skidao sam se pred crncima s masivnim plećima i rukama poput
balvana. Zar to nije bilo malo homoseksualno s moje strane?

U svlačionici sam skinuo odeću, pokušavajući ali, kao i obično, ne
uspevajući da spazim svoju alatku preko drhturavog, velikog pivskog
stomaka. Bacio sam pogled na strukove ostalih momaka: Gvožđe. Cigla.
Čelik. Titanijum. Kad sam navukao majicu izgledalo je kao da sam folijom
prekrio činiju pire krompira. Ali, u dubini duše znao sam da nemam višak
kilograma, ne baš. U stvari, bio sam tri mršava momka zarobljena u telu
jednog debeljka.

Ušao sam u salu, koja je vrvela od misterioznog optimizma. Pitate se: zašto
se muškarci i žene ne razumeju? Pogledajte teretanu, gde se, korišćenjem
identične opreme, žene nadaju da će postati sitnije a muškarci da će postati
krupniji.

Ova teretana bila je namenjena profesionalcima iz centra u tridesetim
godinama, i dok sam se rastezao, sa zvučnika su treštali demografski
odgovarajući muzički kvizovi iz naše mladosti: „Veruješ li u ljubav?” Ne.
„Da li zaista želiš da me povrediš?” Ne, hvala, previše sam okupiran
samopovređivanjem. „Zabavlja li se ona sa njim?” Grrr.

Ogromni tipovi – tipovi u rastegljivim jednodelnim kostimima – balansirali
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su sa šipkama s komičnim tegovima na oba kraja, nalik na one iz crtaća.
Savijali su kolena u niskim čučnjevima, a onda se teturavo uspravljali. Pa,
ponovo. To je izgledalo teško. Besmisleno, ali teško. Koliko devojaka je
upravo grickalo salatu i govorilo drugarici: Želim momka sa ogromnim
mišićima na donjem delu leđa ?

Ogledala su stajala na svakom zidu, na svakoj strani svakog stuba. Ličilo je
na kuću zabave, samo umesto „zabave” čitaj „kostolomne agonije”. Svi su
disali i zveckali sa vlažnom, napetom odlučnošću, ali zapravo su razgledali
oko sebe. Još gore: pretvarali su se da vežbaju da bi mogli da se pretvaraju
da razgledaju ostale da bi u stvari razgledali sebe. Svaki put kad pogledaš u
ogledalo – a ni na koju stranu ne možeš da gledaš a da ne gledaš u ogledalo –
vidiš odraz iz drugih ogledala, koji odražava još ogledala, i tako dalje, u
beskonačnost. Mnogo više mene nego što sam trenutno bio raspoložen da
vidim.

Muškarci su se zadržavali kraj tegova, s majicama koje su s ponosom
reklamirale njihove poslodavce („Artur Andersen znači poverenje”). Ja sam
se odvukao do klupe i osmotrio sjajnu, srebrnu šipku s neravninama koje
nisu imale nikakvu očiglednu namenu sem da naprave žuljeve. Koje ste onda
mogli da pravdate dizanjem tegova ako bi ih neka devojka u baru primetila.
Nisam imao ni predstavu koju težinu mogu da podignem. Radio sam u
novinskoj redakciji. Kad sam poslednji put podigao nešto teže od olovke?
Kad sam poslednji put gurao nešto teže od šoljice po stolu?

Jedan krupan momak i njegov vrat stali su iza mene dok sam gurao i
dahtao. Grudi su mu bile pneumatski napumpane. Imao je policu. Čuo sam
da su od uzimanja steroida rasle grudi, a da su se testisi skupljali na veličinu
suncokretovog semena. Ukratko, toliko bi vas pretvorili u muškarca da biste
postajali žena. I to je bila nagrada što brinete o svom izgledu. Kako se
usuđujemo i da pokušamo? Samo devojke treba da izgledaju lepo. Mi smo tu
da bismo im se divili.

„Zdravo, daso!” rekao je. „Da ti prihvatim šipku?”
Podigao sam pogled. Ili mu je nešto upalo u oko, ili mi je upravo namignuo.

Međunožje mu je bilo tridesetak centimetara od mog lica. Činilo mi se da
ima pornića koji ovako počinju. Džordž Majki je počeo da mulja preko
zvučnika. (Kako je iko mogao da poveruje da je taj bio hetero?)

Nisam želeo da budem nepristojan. Ali, nisam želeo ni svedoke.

136



„Ne hvala?” rekao sam. I ležao na klupi pokušavajući da dođem do daha.
Stajao je pored mene i posmatrao me s osmehom na licu. Bilo je neprijatno
kao i većina mojih sastanaka.

„Mogu li da upadnem?”
Pesma: „Želim seks”.
„Naravno, naravno!” rekao sam, preterano druželjubivo. Skočio sam na

noge, srećan što ću napraviti pauzu.
Skinuo je moje tanušne tegiće sa šipke koristeći palac i kažiprst i vratio ih

na mesto. Dodao je mase veličine letećih tanjira s obe strane i skliznuo
natraške na klupu, gledajući pravo u mene. Sad sam ja stajao iza njega,
pokušavajući da ne gledam ni u šta.

„Prihvatićeš?” upitao je dok je započinjao sa guranjem i pumpanjem.
Džordž kaže: „Seks je najbolji kad je jedan na jedan!”
„Naaaravno”, rekao sam.
Brzo je podigao šipku dvanaest puta uzastopce, ali je do petnaestog puta

već počeo da gubi snagu. Sad je bio trenutak da ja uskočim. Trebalo bi da
mu pomognem da je podigne taj poslednji put i da je smestim nazad na držač.
Međutim, kako su moje ruke bile mlitave a on je podizao približnu težinu
Norveške, već sam video da će stvar postati komična. U stvari, veoma dobro
je znao da nije ni trebalo da me pita za pomoć. Ali, hteo je da bude fer.
Uložio je napor da odbaci predrasude na osnovu mog izgleda. Prihvatio me je
u mišićavo bratstvo u nekakvom afirmativnom programu podrške slabićima.

Podigao je šipku otprilike za jednu četvrtinu cele razdaljine. Ruke su mi
bile ispod nje, spremne da pruže pomoć.

„Imaš je”, rekao sam.
„Uh. UH!” rekao je on. Laktovi su mu popuštali.
„Uspevaš sam”, nastavio sam dok sam dlanovima obuhvatao šipku.
„Au. AUUU!” Sipka je prešla još pet centimetara. Pokušavao sam da mu

pomognem da je podigne. Činilo mi se kao da je bjuik.
„Stvarno sve radiš sam”, rekao sam izvinjavajućim tonom.
Ispuštao je glasne vokale. Znoj mu je liptao niz čelo. Celim telom sam

pokušavao da podignem to čudo (razmišljajući: kul, vidim vene na rukama),
ali njegovom pomoćniku je trebao pomoćnik.

Snizio sam glas do muževne dubine. „Hajde da ga sredimo.” Pravi Li
Marvin.
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I jesmo. Što je bilo dobro jer sam počeo da osećam kako mi se mišići na
podlakticama rastežu kao karamel u reklamama za snikers.

Ustao je i muški izduvao vazduh. „Hvala, ortak.”
„Nema prob”, odgovorio sam. Mi dizači tegova nikad nismo izgovarali

krajeve reči.
„Baš je bilo kul kako si me naterao da sve odradim sam.”
Jesu li mišićavi tipovi bili dovoljno pametni da bi bili sarkastični? A ako

jesu, koje su mi bile opcije? Da ignorišem ponižavanje, ili da ga izazovem na
tuču?

„Zato sam tu”, rekao sam.
Kad mi je okrenuo leđa da bi na šipku dodao još koji teg, otperjao sam do

zastrašujuće sprave pod nazivom „lateralno povlačenje”. Tu si sedeo
uspravno i povlačio ogromnu prečku lancima zakačenu za hrpu tegova.
Izvukao sam marker i postavio ga blizu vrha gomile. Ne. Bliže. Jedan lični
trener je žvakao žvaku naslonjen na obližnji sims, ruku prekrštenih na
grudima. Oči nije skidao s mojih. Nisam još ni seo a već je izraz na
njegovom licu govorio: Ne radiš to kako treba.

„Kako si”, prostenjao sam.
Klimnuo je glavom, polako, jednom. Nije pomerao pogled.
I ponovo sam imao trinaest godina. Teretana u mojoj srednjoj školi.

Ponekad bih otišao do nje posle časa fizičkog, nakon laganog trčanja na
fudbalskom ili teniskom terenu. Teretana se nalazila odmah pored
svlačionice, tako da su momci tu svraćali da odrade pokoju vežbicu:
vannastavne aktivnosti za fizički nadarene, kao što sam se ja pravio važan
pisanjem više sastava nego što sam morao. I tako bih se našao u teretani s
kapitenom fudbalskog tima, najboljim igračem bejzbol tima i još nekoliko
igrača ragbija zarobljenih u svojim oklopima od mišića. Odlazio sam tamo
samo da bih ubio vreme dok se ne isprazne tuševi, pod kojima nisam želeo
da prikazujem svoju stidnu Saharu pred desetinom adolescenata koji su
pričali masne viceve, otimali peškire i veselo otkrivali svoje tropsko rastinje.
Nikad nisam razumeo zbog čega je blizina obnaženih genitalija osoba istog
pola, davala zeleno svetlo za takvo razuzdano ponašanje. Međutim, moje
očigledno neslaganje s time izazivalo je pežorativne uzvike poput „pederu”,
što mi je delovalo ironično.

Školska rulja bi bez napora pomerala svoje solitere tegova ovamo i onamo
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dok bih ja istezao listove. Butine. Ruke. Zglobove: ne zaboravi da ih rotiraš.
A da, i vrat, klati ga malo levo-desno. Kad više ne bih imao šta da istežem,
seo bih i malo, patetično, vežbao bicepse. I polako bi svi ostali prestajali s
vežbanjem. Prišli bi i oformili zid veselja iza mene. Svi do jednog bi
dobacivali neželjene primedbe.

„Šta to r...”
„koristi celo te...”
„odmara se posle svakog p...”
„nekakva telesna ma...”
„moj brat je tako dizao tegove, ali imao je jedanaest...”
„Misliš da dobija dovoljno seksa?” Podrugljivi smeh na sve strane. Ne bi

mi toliko smetalo da to nije govorio nastavnik fizičkog.
Međutim lični trener na Istočnoj pedesetoj ulici nije morao ništa da kaže.

Samo je prezrivo žvakao svoju žvaku.
Povukao sam šipku nadole prvi put dok me je posmatrao bezizražajno. Još

jednom, pa još jednom. Tihi zvuci navirali su iz mene.
„Iiip”, rekao sam.
„Au”, rekao sam.
„Aiii”, rekao sam.
„Ne radiš to kako treba”, rekao je trener.
„Stvarno?” upitao sam, i pustio da mi prečka isklizne iz ruke. Trrres! Glave

su se okrenule ka meni. „Pogledao sam dijagram.”
„Ne, čoveče. Mislio sam na te zvuke. Poptuno pogrešno. Znaš, nemaš baš

tako puno tegova na toj prečki.”
„Zar ne bi trebalo da ohrabruješ svoje klijente?”
Slegnuo je ramenima. „Nisi mi klijent.”
Dakle: morao bih da unajmim ovog tipa da bih ga ućutkao. Lični treneri su

koštali pedeset dolara na sat. Ovo nije bilo povlačenje. Ovo je bilo
istresanje.

„A šta se to tebe tiče?” upitao sam uvređeno.
Klimnuo je glavom u pravcu mog ramena.
Okrenuo sam se: nekoliko bikova je spustilo svoje tegove i okupilo se u

šapćući polukrug oko mene. Ovo bi moglo veoma brzo da se pretvori u
„Lutriju”.

„Gotovo!” rekao sam, brišući znoj sa klupe.
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Istrčao sam nekoliko napornih kilometara na traci. Dok sam stigao do kraja
bio sam potpuno mokar, kao da su me umakali u znoj. Mašina je bila
prekrivena mojim izlučevinama. Moji sokovi su verovatno počeli da
korodiraju zupčanike. A i sasvim sam siguran da je malo mojih telesnih
tečnosti odletelo i poprskalo onu slatku malu Azijatkinju na traci do moje.
Tek da bih nešto radio dok dođem do daha, pritisnuo sam dugme. Merač
kalorija. Sagoreo sam... trećinu big meka.

Oteturao sam se do vage. Izgubio sam tri kilograma za nedelju dana. Zbog
toga su muškarci odlazili u teretanu: jer su vesti uvek bile dobre. Ako
dobiješ na težini, pomisliš: povećao sam mišiće. Ako izgubiš, pomisliš:
skinuo sam salo.

Iz zvučnika se čulo „Ljubav je droga”. Ne, Ljubav je bila apoteka. A
Džulija je bila apotekarka koja mi je izdavala vijagru, eter, spid, valijum,
heroin.
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SREDA, 25. JUL

Šuter me je pozvao na večeru. Gde god poželim, rekao je. U restoranu Rao?
rekao sam. To je bio najekskluzivniji restoran u gradu. Bilo je oko dvanaest
mesta, koja su uglavnom zauzimale zvezde, mafijaši ili neka kombinacija
navedenih. Šuter ih je nazvao, ali čak ni on nije imao takve veze, pa smo
odabrali klub Jejl. Na zidu su stajali sumorni potreti visine dva i po metra
nalik na nešto iz Diznijeve Uklete kuće, konobari su nosili ponizne mini-
brkove, a masivni stolovi od hrastovine bili su napravljeni kao za pijane
vikinge. Prosečni uzrast članova: pokojni. Muškarci su prikazivali važnu
kosu i ispeglane maramice. Njihove žene su imale ispeglana lica. Tehnički
gledano, klub je bio za sve one koji su ikad studirali na Jejlu (ili Dartmutu, ili
bili u bratstvu na DKE), ali zapravo je bio sklonište za ugrožene vrste, za onu
manjinu u opadanju: neironične muškarce iz velikih korporacija koji su voleli
da ćaskaju o stvarima koje su pročitali u Inostranoj politici dok su jeli
dinstano meso i dinstani krompir, i zalivali ručak umerenim količinama
alkohola.

Šuter je bio u elementu, dok je komentarisao sastav salveta, važnost vina,
izdržljivost sprave za krckanje račića. Povremeno je nabacivao apsurdan
britanski naglasak. Dok je on pričao, ja sam pio. Pričao je mnogo. Možda nas
je spojila igra slučaja, ali alkohol je od nas napravio prijatelje.

„Kakav ti je međunožni saobraćaj?” upitao je.
„Ima jedna devojka”, počeo sam.
„Stani”, rekao je Šuter. „Znam šta je u pitanju.”
Čekao sam reči mudrosti. Šuter će sve postaviti na mesto. Šuter je znao

sve. Otpio sam još jedan gutljaj vina. Za snagu.
„U pitanju je Perije”, rekao je. Okrenuo sam se, a konobar mi je bio iza

leđa. „Naručio sam Pelegrino.”
Osvrnuo sam se. Nesrećni imigrant u svečanom odelu, sa spuštenim

ramenima i vratom ponizno povijenim. „Proveriću, gospodine.”
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„I ponesi ovo sa sobom”, rekao je Šuter, dodajući mu čašu.
Šuter je upravo vratio čašu vode.
„Hoćemo li upotrebiti malo vina?” upitao je, otvarajući vinsku kartu. Bila

je veličine atlasa sveta.
„Upotrebiti...?” rekao sam.
„Ma, daj! Sunce se ponovo rađa?”
„Nameravao sam to da pročitam”, odgovorio sam. Ta izjava nije baš bila

istinita. Sećam se kad sam kupio tu knjigu, ali nisam odmah počeo da je
čitam; te godine je bilo mnogo dobrih emisija na televiziji. Otad sam je nosio
na odmore, trpao sam je u rance i torbe s puno optimizma i istinskom
namerom da je uzmem u ruke, barem da bih bio viđen kako se pretvaram da
je čitam u nekom egzotičnom kafeu na Piaca Navoni ili ulici Kao San. Nakon
nekog vremena stekla je tako divan korišćeni izgled da sam smatrao da
uopšte nema potrebe da je pročitam.

„U suštini, to je knjiga o piću”, objasnio je Šuter. „Samo što u njoj ima
toliko scena u kojima se pije da je morao stalno da smišlja nove izraze za to.
Poput ’upotrebiti’.”

„Dobra reč”, rekao sam.
„Zar nije? Stvarno dočarava važnost pića kao alatke. Mi ga ne

konzumiramo, mi gradimo pomoću njega.”
„A povremeno i vozimo s njim.”
„Ako ne možeš da podneseš svoju porciju i odvezeš se kući bez nanošenja

teških povreda drveću ili ljudima”, rekao je Šuter, „onda nisi muškarac.”
Ponekad sam se pitao da li su Šuterovi saveti apsolutno najbolji koji bi se

mogli dobiti.
„Znaš, sem po pitanju frizure, dobro izgledaš”, rekao je sumnjičavo. „Ne

tako dobro kao ja, ali.”
Šuter je znao da dobro izgleda. Široka ramena, struk kao u devojke. Ruke

su mu bile masivne i mišićave. Noge doterane zahvaljujući decenijama
fudbala. Koža mu je bila poput besprekornog mahagonija, a kosa do ramena
skupljena u rep. Činilo se da nije ni svestan da je crnac. Skoro nikad to nije
pominjao. Kad bih prolazio ulicom s njim, pogled svake devojke bi se
prikovao za njegove oči. On bi im uzvratio osmehom. Ja bih, naravno, bio
nevidljiv. Jednom mi je rekao da nikad nije imao period duži od dve nedelje
bez seksa. To bi bila neverovatna izjava od bilo koga drugog koga sam ikad
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poznavao. Ja sam jurio suknje; Šuter ih je sustizao.
Odeća mu je bila italijanska. Njegov sat je koštao više od bilo kojih deset

stvari koje sam ikad kupio, zajedno. Bio sam s njim kad ga je kupio, u
Firenci. Cifra u lirama ličila je na broj telefona. Sa pozivnim brojem. Šuter ga
je platio AmEx karticom bez ikakvog razmišljanja. Bio je tako dobar u
matematici. Prilično sam uveren da nikad nije ni izračunao koliko ga je
platio. Na tom istom putovanju je kupio pidžamu koja je koštala više od mog
najboljeg odela.

„Vaš Pelegrino”, rekao je konobar, vraćajući se.
Šuter je klimao glavom kao rimski imperator dok je konobar sipao vodu.
„Šta si to radio sa sobom?” upitao je.
„Počeo sam da vežbam”, odgovorio sam. „Manje jedem.”
„Skini još deset kilograma”, rekao je. „Možda ti dam nekog polovnjaka.”
„Odelo?”
Zakolutao je očima. „Devojku”, rekao je.
Onda mi je pričao o tome zašto Britanci ne bi trebalo da ukinu Gornji dom.

Narednih četrdeset minuta. Bio je veliki pristalica klasnog sistema. Verovao
je da Amerika nikad neće biti zaista moćna dok ne bude osmislila bolji način
deljenja onih niskog porekla od moćnih. Kad je bio u Dartmutu, osnovao je
studentske novine koje su bile tako desničarske da bi ga verovatno uljudno
zamolili da se prebaci na neki drugi koledž da je bio beo. Ali, pronašao je
mesto za sebe: reakcionarni rastaferijanac. 60 minuta je jednom imala prilog
o njemu. Imao je devetnaest godina.

„Kad smo već kod toga. Baci pogled, brale, baci pogled.” Sugestivno je
nagnuo glavu u stranu.

Povremeno smo Šuter i ja prelazili na govor iz Paklene pomorandže,
naročito kad smo pokušavali da sakrijemo svoje napaljenije momente na
pristojnim mestima.

Okrenuo sam se. Visoka plavuša je projezdila u naslikanim farmerkama
koje joj nisu sasvim sezale do kukova. Bili smo u klubu Jejl, i
pretpostavljam da nije bilo prikladno otkrivati stomak, ali majica joj je jedva
dodirivala vrh pantalona. Zurili smo u otisak njenih tangi kad se nagla da
poljubi nekog matorca. Mogao joj je biti otac. A možda joj je i bio tatica. U
svakom slučaju, ubrzavala je njegovu blagovremenu smrt velikim poljupcem
od kojeg se doživljava infarkt. Možda je čak upotrebila i jezik.
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„To”, rekao je, kao da smo celo veče o tome razgovarali, „to se zove dupe.
Rrrrah!” rekao je kučeći, sa širokim osmehom.

Šuter je, kao i ja, bio muškarac-dečak, samo što je on bio muškarac-dečak
a ja muškarac-dečak. Za razliku od mene, on je posedovao stvari. Imao je
kola (Rendž rovera. Boje vatrogasnog kamiona. Veličine vatrogasnog
kamiona.) i ljubavno gnezdo u Hemptonu kupljeno od neke trećerazredne
zvezde (sa zagrejanim bazenom, jezercetom sa žabama, i 1,7 jutara zemlje
tako gusto okružene četinarima da se nijedna druga kuća nije mogla videti ni
sa jednog mesta na imanju). Šuter nije odlazio na posao. Njegova radna etika
bila je: nije etički raditi. Umesto toga je počeo malo ranije da koristi
nasledstvo, dvesta-postotno nasledstvo jedinog deteta jedinaca. Njegov otac
je bio kralj kupusa na Srednjem zapadu. Niste mogli da kupite kupus a da ne
utrpate novac Šuteru u džep. Kupus je stizao nezvan, i odlazio nedirnut, uz
svako jelo koje se služilo u restoranima za velike porodice, u onima gde se
hrana služi lopatom. (Kad poželite da se poslužite salatom, molimo ponesete
čistu kofu.) Ko bi rekao da bi jedna od najmanje traženih namirnica na svetu
(„Još malo tog ukusnog kupusa s majonezom, mama”? Ni slučajno.) mogla
biti profitabilnija od osrednjeg kazina?

Šuter je nekoliko godina radio za oca, ali njegova velika ideja – skupi
projekat da se kupus uključi u Grend slem doručak – na kraju je pojela
nekoliko miliona u razvojnim troškovima. Šuterov otac je rešio da će njegov
sin prazniti porodičnu blagajnu manje alarmantnom brzinom ako bude bio
beskorisno uposlen (studirajući slikarstvo, istoriju, učestvujući u don-
kihotskim političkim kampanjama) i sklonjen na bezbednu udaljenost, u
Njujork. Doduše, Šuter je bio prilično kreativan po pitanju trošenja novca:
jednom kad sam bio kod njega u stanu, upitao me je da li želim kafu. Može,
rekao sam. Nazvao je kafić u prizemlju i naručio da mi je donesu, dok mu je
nemački aparat za kuvanje kafe koji je koštao trista dolara, stajao u tužnom
stanju pripravnosti na radnoj površini od titanijuma. Njegov pas Alfa je pio
samo mineralnu vodu Evian. A jednom je ostavio uključen klima uređaj u
svom stanu na Gornjoj zapadnoj strani kad je otišao do Hempona na dve
nedelje. Namerno. „Ne volim zagušljive stanove”, rekao je prezrivo. Ja klimu
uključujem na po tri bedna sata, dok u glavi potajno prebrojavam kilovate.

Ako bude nastavio tim tempom, Šuter je sračunao da će ostati bez novca
negde oko šezdesete, ali puno puta se zarekao da će prevazići taj problem
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tako što će se pićem oterati ranije u grob. Umereno konzumiranje alkohola je
u stvari povezano s dugim životnim vekom, obavestio nas je Majk jednom
prilikom (mislim da nam je naglas čitao članak iz Vinske revije).  Ali, kod
Šutera ništa nije bilo umereno.

„Dakle, ima jedna devojka”, počeo sam ponovo dok je konobar oznojeno
vadio čep iz druge flaše bordoa. Ispričao sam mu priču o vikendu mog
nezadovoljstva, izbacivši neprijatne detalje.

„I koji ti je sledeći potez?” upitao je.
„Ne znam. Još malo da se motam oko nje”, rekao sam. „Možda će bliskost

dovesti do pristanka?”
„Dokle si stigao s njom?”
„Određene stvari su se odigrale”, rekao sam.
„Dobro je”, odgovorio je Šuter, gestikulišući desnom rukom, onom u kojoj

je držao čašu. Oko osam dolara vina prosulo se po podmetaču. „Ono što
treba da uradiš jeste da joj kažeš koja je jebena igra u pitanju. Moraš da
prestaneš da budeš takav šonja. Reci joj, vidi, taj tip je potpuni gubitnik i šta
koji kurac uopšte radi s njim? Od njega nikad ništa neče postati. On je
novinar u Konektikatu? Ma daj! Ne zarađuje godišnje više od trideset tri! Taj
tip zvuči kao glupan, zvuči kao slabić, neće biti u stanju da je izdržava; neće
moći da je odvede ni na jednu kul zabavu!”

„Tako je”, odgovorio sam. Ispravio sam se još malo. „Ja mogu da je vodim
na zabave.” Žurke filmskih zvezda. Okupljanja ljudi iz muzičke industrije.
Prezentacije knjiga. Gde će moći da upozna mnogo zanimljivih ljudi! I možda
napusti žurku s nekim od njih.

„Reci joj da nećeš više da joj glumiš jebeni otirač i da ćeš, ako ne otkači
tog retarda, naprosto naći neku drugu. Moraš da joj staviš do znanja da ne
može večito da te zamajava.”

Nije mi se svideo tok ovog razgovora. „Ali, zar nije bolje da budem na
mukama nego da uopšte ne mogu da je viđam?”

„Ne!” Skupio je šaku u pesnicu i posmatrao sam kao na usporenom filmu
kako je podigao pesnicu do ramena pripremajući se da tresne njome o sto, ali
je umesto toga tresnuo doteranog Meksikanca u stomak. Konobar se malo
zakašljao. Šuter se namrštio na njega kao da je hteo da kaže: Zašto si me kog
đavola udario stomakom u pesnicu?

„Za desert imamo pitu od blata, profiterole”, rekao je konobar.
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„Ako ne bude htela da šutne tog momka, onda ćeš morati da joj pokažeš da
si jebeni muškarac! Je l’ ti nosiš čipkane gaćice ili šta?”

„Zar to nije prevelik rizik?”
„Pitu od limuna, od limete, sladoled...”
Neki muškarci pene diskretno. Ali, ne Šuter. Kad on peni, tip dva stola

dalje mora da briše Šuterovu pljuvačku sa kravate.
„Aha”, rekao je konobaru. „Sladoled. Moj prijatelj će TUTI-FRUTI!”
Pogledao sam oko sebe nervozno, pitajući se da li bi homoseksualci mogli

tu poslednju primedbu da smatraju uvredljivom. Ali, ipak smo se nalazili u
klubu Jejl. Nije bilo verovatno da će neko ustati u svom otmenom prugastom
odelu i kravatom na tačkice i reći: Uh, izvinite, ja sam blagajnik američke
Asocijacije za nastranu ljubav.

„Biću muškarac”, zakleo sam se, ili predvideo, obazrivo. Uvek sam mislio
da će se desiti neki odlučujući momenat nakon kojeg ću prestati da budem
adolescent. Međutim, zamišljao sam da ću kung-fu zahvatima srediti nekog
lopova, ili možda skočiti u najudaljeniji ugao ragbi terena i uhvatiti
odlučujući pas iz stratosfere.

Kad sam se dovukao kući s flašom i po vina u sebi, pogledao sam na sat:
bilo je 1:15,26. jula. Upalio sam kompjuter. Stigla mi je pošta!

 
Pošiljalac: moćnastvar
Predmet: cojka i dva stojka
Pošiljalac: prodaja2001
Predmet: ŽELIŠ LI $500 DNEVNO???
Pošiljalac: vruće
Predmet: NEVEROVATNO!!! CURA I KOZA
Pošiljalac: čestitke.com
Predmet: Srećan rođendan, TOME FARELE!
Klik. Klik. Klik. Otvorio sam tu poslednju poruku.
Datum: 26.07.01 00:01
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U poruci je bila karikatura parčeta torte u koje je bila zabodena svećica.

Tekst je bio ispisan smešnim, stripovitim slovima:
 
Poslali bismo ti tortu, ali plašili smo se da ce se šlag zalepiti za ekran.

Sve najbolje, čestitke.com
 
Sad su kompjuteri imali automatske programe za slanje automatskih čestitki

automatskim klijentima. Kad bih podesio računar tako da automatski
odgovara na te poruke, mogli bi potpuno da se reše onog „ja” u svemu. I
onda bi dva kompjutera mogla da uđu u beskrajnu petlju čestitanja: „Hvala
za rođendansku čestitku.” „Hvala na zahvalnici za rođendansku čestitku.”
„Hvala što si odgovorio na moju zahvalnicu za tvoju rođendansku čestitku.”
Zar lepo ponašanje nije među onim beskorisnim stvarima koje kompjuter
može da izbaci iz upotrebe? Ali ne, bankomati izbljuju dvadesetice i prikažu:
„Bilo je pravo zadovoljstvo uslužiti vas.” Kompjuteri su nas doveli jedan
korak bliže potpunoj feminizaciji američkog načina života. Sad moramo i
rođendane da pamtimo. Jer koji bi izgovor mogao da upotrebiš ako
zaboraviš? „Jao, izvini, nisam te smatrao dovoljno važnom da bih te upisao u
Yahoo! rokovnik.”

Te bih mogao da postavim nekoliko pitanja oko toga zašto me niko nije
pozvao da mi poželi srećan rođendan. Ali, nisam želeo o tome da razmišljam
u tom trenutku. Bio sam umoran. Bilo je dva sata ujutru. Sutra je novi dan.
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ČETVRTAK, 26. JUL, 8:55

Greška. Isti jebeni dan.
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ČETVRTAK, 26. JUL, 9:05

Obavezna proslava rođendana u zadnjoj sali Langansa. Bilo je dogovoreno
da ćemo tu prostoriju koristiti samo do devet, kad je trebalo da je ustupimo
grupi Vol stritera željnih iživljavanja koji su unajmili trbušnu plesačicu za
neki svoj tulum. Pozvao sam skoro sve ljude iz svog adresara u kompjuteru.
Oni koji su se pojavili, doveli su ljude koje nisam poznavao. Ko su bili ti
ljudi?

Ugazio sam u gužvu s lažnom frivolnošću, s neiskrenim veseljem. Bilo je
oko sedamdeset gostiju. Moj stav o žurkama bio je da treba pozvati puno
ljudi koje jedva poznaješ, koji će doći i videti mnogo drugih ljudi koje jedva
poznaješ, i početi da veruju da si veoma popularna osoba; ako svi misle da si
veoma popularan, zar to i nisi, na neki način? Elektronskim putem pozvao
sam 140 osoba, uključujući i neke čije sam vizitkarte uzeo na žurkama
isključivo da bih mogao da ih pozovem na svoju žurku da bi me oni onda
pozvali na svoje žurke.

Da bih mogao da srećem devojke.
Lizi je bila moj par za večeras. Čak mi je dala i poklon: roman u mekom

povezu. Nisam imao nameru da ga pročitam. Već sam gledao film. Deset
minuta nakon što smo stigli pronašla je jednog polu-Nemca s kojim je
započela razgovor. Sedeli su i razmenjivali recepte za šnicle ili pričali o
špilhoznama ili tako nešto. Trebalo je da bude moj ukras. Trebao mi je
slatkiš za ruku, oklop za ruku, da imam čime da se branim kad se Džulija
pojavi. Srećom, svi su mi kupovali melem za moje Džulijom-okrnjene živce,
a svaka čaša usiljene bezbrižnosti klizila je lakše od prethodne. Sve je
izgledalo mnogo lepše u izmaglici, zar ne?

Dobro popunjeni lik jurnuo je kraj mene brzinom koja je govorila da bih
mogao zadobiti otiske cipela na leđima košulje ako bih pokušao da ga
zaustavim. Najopasnije mesto na kojem je čovek mogao da se nađe u
Njujorku bilo je između žednog pisca i šanka. Pružio sam ruku u središte
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mutnog i uhvatio ga za lakat. „Ilaj!” rekao sam. „Baš mi je drago što te
vidim!”

„Tome!” rekao je. „Srećan rođendan! Sklanjaj mi se s puta!” Za njegovu
levu ruku pridržavala se Hilari, koja je izgledala fenomenalnije nego ikad.
Samo se nasmešila i klimnula glavom. I skliznuli su u masu u potrazi za
pićem.

U tom trenutku pojavio se Rolo, sa očima namreškanim od smeha.
Nasmešeno je lebdeo kroz kakofoniju kao da ga je nosio zvuk ovacija koje je
samo on mogao da čuje. Odjednom me je obuzela duboka i trajna ljubav
prema njegovom osmehu i treperavom tabloidnom srcu.

„Ave”, rekao sam, uradivši nešto veoma nejasno sa rukom što je podsećalo
na mahanje, salutiranje i bezobrazni pokret, „o, teturavi viteže mračnih
veština.”

„Plati mi piće, momče, ja sam švorc”, rekao je. „Vikni turu.” Bio sam
dobro podmazan, ali čak i ja sam mogao da ocenim da je bio pijan kao klen.
Bilo je očigledno po načinu na koji smo se sinhrono klatili. Prelepo, zar ne?

„Da viknem? Evo. TI, JEBENO ŠKRTO KOPILE!” Nasmejao sam se
sopstvenom štosu. Nekoliko zabrinutih pogleda okrenulo se ka meni.

„Tvoj dan, ti plaćaš”, rekao je Rolo.
„Tako je u Engleskoj”, odgovorio sam. „Ovo je sad potpuno drugačija

zemlja. Dobili smo rat. Pisalo je u svim novinama.”
„Hajde, momče, šta je ono Šekspir rekao? Za čašicu viskija, daću ti jedan

dobar savet.”
„To je bio Keni Rodžers.”
„Tako je”, reče. „Šekspir, Keni Rodžers. Obojica pisci, skribomani,

mastiljavi majmuni poput nas. Nazdravimo im.”
„Sluškinjo”, rekao sam, polako mašući iznad glave klasičnoj vojvotkinji

pića s Menhetna u bodiju i kožnoj suknji. Konobari ce su bile nobles ovog
grada: sjajno su izgledale, bile su dovoljno glupe da je bilo moguće da su im
roditeji bliski rođaci, svi su ih se plašili, i zarađivale su više od bilo koja tri
pisca koja sam poznavao, zajedno. Prekasno sam se setio da sam čuo negde
da kelnerice stavljaju ricinus u pića ako se ne ponašate lepo prema njima, ali
zar cena dobrog klistiranja nije bila 150 dolara u boljim banjama?

„Tako je, Bingo, malo tečnosti za obojicu”, rekao je Rolo. „Zar ti ne
zarađuješ mnogo više od mene?”
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„Pa, imam ženu, znaš?”
„Ko ti je kriv?”
„Ma hajde, ne budi takav seronja.”
Devojka se probila kroz gužvu, gledajući me popreko.
„Lepa moja”, rekao je Rolo, namigujući upadljivo. „Srećan rad. A kad ćeš

da poradiš na meni?”
Čekala je, i pri tom izgledala kao da bi volela da može puckati žvakom.
„Ovaj gospodin proslavlja godišnjicu svog rođenja”, rekao je, „i pristao je

da podnese troškove. Dva dupla džina s ledom. A šta ćeš ti, Zimbo?”
„Džin i tonik”, odgovorio sam. „Promućkan, ne promešan. S maraskino

višnjom.”
„I nešto za tebe”, rekao je Rolo devojci dok se okretala da pođe. Dobacila

mu je vragolasti osmeh preko odlazećeg ramena.
„I to je sve?” upitao sam.
„Ovaj svet je sagrađen na novcu i sranju, Zembla”, rekao je. „I jedno i

drugo može da prođe.”
Još jednom sam se okrenuo da bih video vrata, propinjući se na prste.

Ništa, iako jesam spazio jednu nejasnu verziju Lizi. Je li ona to razgovarala
s a dvojicom? Suludi tabloidni naslovi počeše da mi jurcaju kroz misli.
„OHOLA KUJA U OTUŽNOM BARU”. „ŠVABICA ŠVRLJA DOK ŠONJA
ŠMRCA”. Ko je pozvao sve te neodobrene muškarce na moj tulum?

„Tražiš miljenicu svoga srca?” upita Rolo. „Pregazio te je Kupidonov tenk?
Izgledaš kao pas koji čezne da zakopa kosketaru. I ko je ona?”

„Tvoja žena.”
„Nemoj se rugati suprugama”, rekao je. „Ženevski sporazum eksplicitno

zabranjuje mučenje zarobljenika neprijateljske nacije.”
„Je li tvoja žena lepa?” upitao sam.
„Pravi je trofej”, odgovorio je. „Trofej vestminsterskog kinološkog kluba.”
„Reci mi”, počeo sam. „Oduvek sam želeo da znam. Zašto se muškarci

žene? Znam zašto se žene udaju – uređivanje doma i kupovina dečijih
stvarčica i sve to – ali zašto se muškarci žene?”

„Stvarno, zašto?” rekao je. „Zašto hodati po dasci? Zašto pobeći od kuće i
nastaniti se u cirkusu? Bolje mrtav nego ženjen, govorili smo kad smo bili
žutokljunci. Znaš šta, sinko, bio sam u vojsci i brak je upravo takav: nema
privatnosti, izdaju ti naređenja po ceo dan, i dobiješ otprilike trideset
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centimetara prostora za sve svoje stvari.”
„Pa, zašto si se onda prijavio?”
„Jer me je potpuno i nedvosmisleno izluđivala pomisao da bi ona mogla da

se tuca s nekim drugim. Brak stišava glasove u glavi. Ili to ili postaneš
serijski ubica, bojim se.”

Konobarica se vratila. Pružila je Rolou dve čaše i blistavi osmeh.
„Belissima!” uzviknuo je i sljuštio prvo piće. „Odnesi ovu odakle je došla,

i donesi mi njenu bliznakinju”, rekao je.
Dala mi je džin i tonik ali me je ispalila za višnju koju sam, uzgred, zaista

želeo. Nakon kratkog razmišljanja o tome da li da je častim, pružio sam joj
industrijski standardan iznos te me nije ni pogledala. Ali, jeste spustila
činijicu kikirikija na stočić od mahagonija. Zgrabio sam punu šaku večere.
„Hoćeš malo?” upitao sam. Potvrđeni prizor Roloa kako jede doneo bi mi
mnogo pohvala u redakciji.

Podigao je obrvu. „Ne uzimam hranu uz obroke”, rekao je.
„Aha”, odgovorio sam punim ustima. „Ispričaj mi neki vic.”
„Sastali se sadista i mazohista”, poče Rolo. „Mazohista je upitao: ’Zar

nećeš da me udariš?’ a sadista reče: ’Ne’.”
„Dobar”, rekao sam, očiju prikovanih za vrata. „Ispričaj mi neki koji ne

znam.”
„Znam ovo”, rekao je. „Tražiš onu malu iz redakcije.”
„Gde si to čuo?” upitao sam, pokušavajući da pročitam poruku u belim

štraftama njegovog odela, koje su se, poput kredom iscrtanih obrisa tela,
pružale sve do revera, gde su se cepale na dva dela i prostirale pod čudnim
uglovima.

„A kako misliš da znam?” Tapkao je prstom po mojoj ključnoj kosti da bi
podvukao svoje reči. „Moji izvori (tap) od čistog (tap) zlata (tap)”, rekao je.

„Rolo”, rekao sam, spustivši piće i zgrabivši ga za revere ne bi li kredaste
pruge prestale da se pomeraju, „ti nemaš izvore. Ono što ti imaš je mašta.”

„Zar nije očigledno po svakom pogledu i uzdahu?” upitao je.
„Rolo”, rekao sam, „ko ti je to ispričao?”
„Dušice”, odgovorio je, „ništa se ne događa kod Langansa bez mog znanja.

Ovde sam svake večeri. Bio sam ovde one večeri kad ste se upoznali. Dan
zaljubljenih, zar ne?”

„Učinilo mi se da sam te video za šankom”, odgovorio sam. „Pretpostavio
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sam da si u nesvesti.”
„Dobri novinari se stapaju sa okolinom”, rekao je.
„Ti si se stapao s komom. Viđao sam pokretljivije sobno bilje.” Prislonio je

koščati kažiprst uz čelo. „Treće oko”, rekao je. „Uvek je otvoreno.”
„Aha”, rekao sam. „Ili si čuo od Kirana, šankera.”
Nije se osvrnuo na to. Mističnost legende novinarstva. Niko nije smeo da

sazna kako je znao šta je znao, jer kad bi saznali, mogli bi da otkače
posrednika. „I hoćeš li videti tu lutkicu večeras?” upitao je.

Slegnuo sam ramenima. „Ima dečka. Duga je priča.” U stvari i nije bila
duga, je 1’ tako? Priča je bila kratka. Bila je jebeni haiku:

 
Tajne uz pića

Jedan nagi tvister
Dođe frfljavi som

 
„Nisi obučen u veštini zavođenja”, rekao je Rolo. „Evo, zapiši ovo”,

nastavio je, znajući da ja, poput njega, poput svih novinara, uvek imam
svesku kod sebe.

Hvatao sam beleške na proslavi svog rođendana. Ima trenutaka kad moj
život izgleda malo nastrano, čak i meni.

Zastao je, naduvao obraze, ispraznio čašu, i tresnuo je na sto. Počeo je da
govori brzinom pića.

„Reci joj šta osećaš. Ali, ne sme da se oseti ugroženom.”
„Ne sme”, rekao sam, osvrćući se oko sebe, nadajući se da Šuter ništa od

ovog nije čuo. Ali, Šuter je bio zauzet za šankom. S tri plavuše i jednom
riđokosom.

„Reci joj ovo. Počni rečima: ’Vidi, očigledno je da se nećeš udati za
njega’.”

„Je 1’ jeste?” upitao sam.
„Ne bi se sastajala s tobom da želi da se uda za tog klipana, je 1’ tako?

Reći ćeš joj: ’Znam da ti je teško.’ Upitaćeš je, lepo: ’Kako mogu da ti
pomognem da doneseš odluku?’ Nemoj da zaboraviš da joj kažeš: ’Neću te
požurivati.’ Podvuci to.”

Podvukao sam.
„Daj joj sigurnost. Daj joj bezbednost.”
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Sve sam zapisivao.
„Nemoj biti negativan. Budi joj podrška. Ponašaj se kao da si s njom i to će

se i dogoditi”, rekao je. „Ponašaj se kao njen dečko i to ćeš i postati. Olakšaj
joj stvari.”

„Tako jednostavno?” upitao sam.
„Tako jednostavno”, odgovorio je. „I još nešto”, dodao je, približavajući

svoj zapaljivi dah mom uvetu. „Devojke vole kad im šapućeš lascivne
ponude na uvo.”

„Dobro.”
„Odoh do klonje. Biće potrebno još jedno piće po mom povratku.”
„Hoće li nešto od ovoga upaliti?” povikao sam za njim. „Gomila sranja, sve

zajedno”, viknuo je iznad glava rulje. „Naravno da će upaliti.”
Dok je odlazio primetio sam po prvi put da je Rolo pomalo ličio na mog

oca. Na tipa koji je sa sobom odneo sve savete koje bi očevi trebalo
sinovima da daju.

Pogledao sam na sat. 21:15 a ona nije bila tu. U 21:21 još je bila odsutna.
U 21:25 od nje nije bilo ni traga. Ni u 21:28. Ni 21:29. Neće doći. Još jedno
rutinsko ispaljivanje. Sasekla me je više puta nego Majki Džekson svoj nos.

A tada se pojavila Brendi. Nije bila sama.
„Tome”, rekla je, „ovo je Kejti Svenson.”
Brendina bivša koleginica. Nedavno je napustila veoma oštro, takmičarsko

bojno polje televizijskih vesti da bi... studirala prava. Ali. Slatki obrazi,
šatirana plava kosa u stilu Kameron Dijaz, zapadnjačka iskrenost, poput moje
mame. (Uh. Napomena: ne razmišljaj o mami kad misliš na Kejti.) Svidela mi
se Kejti. I Bren mi se sviđala, tako da mi se pružila prilika da, flertujući s
jednom, rasplamsam takmičarski žar one druge. Savršeno. Po pitanju veza,
devojke su bile prekaljene vojskovođe.

„Jesi li mi donela poklon?” upitao sam Bren.
„Ne”, rekla je. „Ali, Kejti jeste.”
„Je li?”
„Tu mi je, u tašni”, rekla je Kejti. „Evo ga.”
Špil tarot karata.
„Dopusti mi da ti čitam budućnost”, rekla je. „Biće zabavno.” Spustio sam

piće.
Tip po imenu Dag stajao je pored i govorio kako ne kapira vidovnjake.
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„Na primer, oni na televiziji. Ako su stvarno dobri, govore ti stvari poput:
upravo si izgubio člana porodice/posao/devojku. Stvari koje već znaš. I za to
treba da platim četiri dolara i devedeset pet centi po minutu? Šta će mi to?
Neka mi kažu šta će Sisko uraditi u narednih šest meseci.”

„Ali, možda možemo da ti kažemo nešto o tebi što ne znaš”, rekla je Kejti.
„Znaš šta ću da uradim. Daj da ti pročitam auru.”

Uzela je moju levu ruku i zavirila u dlan. Gladila ga malo. A onda je to
ponovila s mojom desnom rukom. Možda je flertovala sa mnom. Stvarno je
bila dobar komad. Njena kosa je podsećala na leto a glas na sitne sate.

„Nalaziš se pred ogromnom preprekom”, rekla je. „I nisi siguran da li da se
suočiš s njom. Ali, uradićeš to. U početku će izgledati kao katastrofa.
Međutim, nakon nekog vremena postaće mnogo bolje.”

Osetio sam kapljice znoja na čelu. Pogledao sam Daga, televizijskog
scenaristu čiju su ideju za otkačeni šou – o grupi klipana koji smišljaju kako
da ukradu čarobnu urnu s pepelom Kurta Kobejna koja govori i, koja im se
ruga svaki put kad urade nešto glupo – upravo odbacili na MTV-u, kanalu
Komedi Central, i čak i na Soutajmu.

„Svi imaju prepreke?” pobunio sam se.
„Dobro. Reći ću ti šta imaš u frižideru”, nastavila je Kejti.
„Šta?” upitao sam.
„M. Mmm. Maj. Majonez”, rekla je.
„Šta si ti? Proročica?”
„Pa?” upitala je.
„To je tako glupo. Jer svi imaju majonez u frižideru. Osim mene.” Ali, i

dalje sam bio uznemiren. Iz prve je pogodila za prepreke. Njen sledeći
komentar bi mogao da otkrije tajnu mojih masturbacionih navika.

Izgledala je tužno.
„Imam margarin”, rekao sam.
„Tako je”, razvedrila se smesta. „Margarin. Povuklo me je ono m.”
Hvala bogu što nije znala koja je najvažnija reč na m.
„I vidim nekakve... suhomesnate proizvode.”
„Gluposti”, rekao sam. Svi muškarci imaju suhomesnate proizvode u

frižideru. Osim, ispostavilo se, mene. Sastojci za bladi meri zauzimali su mi
celu policu.

Baš tada je upala konobarica da nas obavesti da je vreme isteklo.
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„To je to”, rekao sam. „Moram da idem.”
„Čekaj”, rekla je Bren, s još prepredenijim izrazom lica nego inače. „Nije ti

gledala u karte.”
„Moraće neki drugi put”, rekao sam, pomislivši: Ova devojka me čita kao

knjigu. Poput Nila Dajmonda, Dena Fogelberga i Breda.
„Još pet minuta?” reče Kejti konobarici, sa šarmantnim osmehom.

Konobarica je slegnula ramenima.
„Dobro”, rekla je i podelila mi četiri karte. „Čitaćemo ih sleva nadesno.

Prva karta.” Okrenula ju je. „Osam šoljica. Zanimljivo. To znači početak, u
smislu neke nove veze. Po tradiciji, jedna plavuša bi ti mogla biti od
pomoći.”

Samozadovoljno se nasmešila kako to samo plavuše znaju. Ova devojka je
bila slatka, u to nije bilo sumnje. Ali, ja sam razmišljao o Džulijinom prljavo-
plavoj kosi. Osim toga, i Lizi je bila plavuša.

„Uvek su plavuše u pitanju”, rekla je Bren, odmahujući tamnokosom
glavom. „Ta reč je tako... plavušasta.”

„Druga”, nastavi Kejti, okrećući kartu. „Vitez od mača. Dobro. To
označava pametnog, šarmantnog muškarca, poverljivog savetnika s kojim se
redovno konsultuješ. Ali, mogao bi biti nepouzdan. Mogao bi uneti
uzbuđenje, ili nevolju, u tvoj život.” Trudio sam se da ne gledam u Šutera, ali
upravo u tom trenutku je sedeo pored Roloa na pretrpanom kauču. Obojica
su imali po jednu devojku na svakom kolenu. Rolo je šaptao očigledno
bezobrazne stvari jednoj od njih. Drugu je golicao. Devojke u Šuterovom
krili su se... pa... mislim da je prava reč „njihale”.

„Treća”, rekla je Kejti. „Dva mača. Pat-pozicija slepa ulica. Stvari se vuku
u nedogled.”

Nikad ne razmišljate o pazuhu dok ne primetite da se nešto tamo zbiva?
Počeo sam da razmišljam o pazuhu. Nije mi trebao dezodorans da bih se
manje znojio. Trebali su mi maksi ulošci.

Puc, puc. Kejti pucnu prstima. „Jesi li spreman?” upitala je, vraćajući me
na zemlju.

„Obrati pažnju, Tome”, rekla je Bren, koja se izgleda, sjajno zabavljala.
„Četvrta”, rekla je Kejti.
Na karti je bila slika nekog tipa s idiotskim osmehom koji je nosio štap

preko ramena i zvončiće na kapi. Jurio ga je pas, i do pola mu svukao
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pantalone tako da mu se videlo dupe.
„E, sad”, izjavi Kejti, „moram da te upozorim, ova je malo neobično

predstavljena. Ali, vidiš kako grabi napred, i nosi, stvari? Ova karta obično
ukazuje na nove početke. Na okretanje lista. Novi posao, ili nekakvo
putovanje.”

„Karte ne lažu”, rekla je Bren. „Tome, ti si luda.”
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PETAK, 27. JUL

Uvek treba uzeti slobodan dan posle rođendana. Odspavati duže. A tek
snovi. Imao sam sjajnu sportsku fantaziju: šampionat u kuglanju, rekordni
rezultat, a umesto kugle koristio sam Duejnovu glavu. Onda sam ustao da bih
spremio tost i čaj i proveo jutro u izležavanju i kliktanju daljincem; bio sam
spreman da se posvetim ozbiljnom zadatku dana: da je ne nazovem.

Neću je nazvati; neću je nazvati.
Neću je nazvati.
Napolju je bilo 27 stepeni, bilo je toplo i sunčano. Ali, nisam planirao da

izlazim. Zašto rizikovati?
Istuširao sam se i isfenirao „podužu” kosu. Počela je da liči na nešto što bi

samo Njujork ajlenderi trebalo da nose. U pokušaju da kultivišem dugu,
poetski mističnu kosu Džonija Depa, ili barem zanimljivo poremećene
betovenske kovrdže, stvorio sam zastrašujući upijač znoja. Nešto je moralo
da se učini.

Kad sam isključio fen, začuo sam zvonjavu telefona. Stigao sam prekasno.
Sekretarica se uključila a veza se prekinula. Neko je spustio slučalicu.
Džulija je bila od tih što spuštaju slušalice, mašinofobično. Smesta sam
okrenuo službu za pozivanje broja s kojeg je poziv došao. Pa, ne smesta.
Prvo sam razmislio da li mogu sebi da priuštim tih sedamdeset pet centi, plus
porez od oko 150 procenata koji se misteriozno primenjivao na bilo šta u vezi
sa telefonom.

Čuo sam prijatni glas nalik na one s jutarnjeg programa. Broj koji sam
pokušavao da dobijem nije bilo moguće pozvati na taj način.

Bilo je deset sati. Očigledno je zvala ona, s posla – Tabloid je imao opciju
sakrivanja broja prilikom poziva – i baš je bilo ljubazno od nje! Brinula se da
možda još nisam ustao. Zato je prekinula vezu.

Nisam se usudio da napustim stan za slučaj da bi telefon mogao da zazvoni.
Ali, pitao sam se da li ću uspeti ceo dan da izdržim a da ne odem do
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kupatila.
Jedan sat. Telefon.
„Halo?”
„Halo? Ne znam da li me se sećaš, ali...”
Rezervoar olakšanja mi se rapidno punio, s prijatnim klokotanjem.
„Zvučiš”, rekao sam, „kao devojka koja mi se nekad sviđala.”
Onaj njen polusmeh. „Znam. Znam!”
„Jesi li se uspavala sinoć?”
„Aha.”
„Jadna mala spavalice”, rekao sam. I opet joj je uspelo: obrlatila me je. Ja

sam bio taj koji je pokazivao razumevanje. A prespavala je moj jebeni
rođendan.

„Probudila sam se u osam i pomislila: ’U redu je, uhvatiću taksi do centra.’
A onda sam ponovo zaspala.”

Sad sam se ja polunasmejao. Bio sam nemoćan. Uzeo sam tanjir i pripremio
se da ga napunim za švedskim stolom samokažnjavanja.

„Hoćeš li da se družimo posle posla?” upitao sam.
„Može.”
Obukao sam se. Utegnuo. Psihički pripremio. Želeo sam za nju da budem

sve. Hteo sam osmeh Toma Kruza, poeziju Boba Dilana, i samouvereno
držanje Elvisa Preslija. Umesto toga imao sam visinu Toma Kruza, kosu
Boba Dilana i Elvisovu jetru. Zategao sam kaiš malo više nego inače. Bol
nije bila paklena kao što sam očekivao, već razarajuća. Još jedna rupica i
moći ću da bacim ovaj kaiš. Izgubio sam neki kilogram.

Tačno u pet sam stigao da je pokupim. Otišli smo da pogledamo film o tipu
koji ne može da upiše nova sećanja. Šta god bi video, šta god bi čuo, sve
informacije koje bi mu bile servirane smesta bi zaboravio. U jednoj sceni,
njegova devojka je veoma zlobna prema njemu, pošto zna da se on ničeg neće
sećati pet minuta kasnije. Neki momci nikad ne nauče.

„Hajdemo u park”, rekao sam. „Moramo da iskoristimo ove letnje večeri.
Za neke tri nedelje će već početi sneg.”

„To bi”, rekla je, „bilo divno.”
Pripremio sam se za ovu priliku. Poneo sam ranac sa flašom vina, dve

plastične čaše, vadičepom, i čaršavom. Otišli smo u park i seli pod drvo.
Svuda oko nas čulo se cvrkutanje. Ne ptica. Mobilnih telefona. Tatice su se
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na sve strane igrale sa svojim devojčicama. Džulija je izgledala setno.
Petnaest metara iza nas jedan par je bio zanet ljubljenjem. Petnaest metara

ispred nas jedan par je bio zanet ljubljenjem.
„Podseća me na pesmu Boba Dilana”, rekao sam.
„Većina stvari podseća na njegove pesme”, rekla je.
Stihovi potekoše iz mene.
 

„Sedeli su zajedno u parku,
U sve gušćem večernjem mraku,
Od njenog pogleda osetio je žarku
Iskru, duboko, do srži.”

 
„’Simple Twist of Fate’”, rekla je.
„Tačno.” Pogledao sam je zahvalno. S ovom devojkom je bilo tako

zabavno pričati, kao da pričam sa sobom.
Sumrak je već padao. I to je bilo deo mog plana,
Otvorio sam vino a da mi ni delić čepa nije upao u flašu (ura), sedeli smo

na čaršavu i sipao sam njoj malo više vina nego sebi.
„Svidela mi se tvoja poruka”, rekla je.
Njen prvi komentar. Da bih proslavio, pre nego što sam juče krenuo s

posla, ostavio sam joj smešnu čestitku i flašu šampanjca. I ružu s dugačkom
stabljikom.

Znam. Ne morate ništa da kažete.
„Šta si pomsilila kad si videla ružu? Jesi li mislila da imaš tajnog

obožavaoca u redakciji?”
„Znala sam da je od tebe čim sam je ugledala”, rekla je.
Sedela je uspravno. Ja sam ležao iza nje. Uživajući u oblinama njenih

kukova, u fascinantno uskom struku. Nosila je kratku majičicu bez rukava
koja joj se podigla do pola leđa. Krenuo sam prstima da istražujem.

„Imaš fine bele dlačice po leđima”, rekao sam. Imala je. Kao paperje. Bilo
je božanstveno.

„Znam. Nekad sam depilirala leđa. Tako sam maljava!”
„U redu je”, rekao sam.
Udahnuo sam punim plućima. Primetila je.
Uspravio sam se i seo bliže njoj. Uhvatio sam je za ruke. Oboje smo popili
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po dve čaše vina.
„Hteo bih nešto da kažem”, rekao sam.
Nakon što se voz u zabavnom parku popne uz strminu a pre nego što počne

da se sunovraćuje, zaustavi se na trenutak. I to je trenutak potpunog
mirovanja.

Malo se trgla. „O, ne” bilo joj je jasno ispisano na čelu.
Napravio sam dugačku pauzu. Delom je pauza bila dramska. A delom je to

bila ona pauza koju koristimo kad ne želimo da znamo šta će se dalje
dogoditi.

Tragao sam za rečima koje ne bi bile kliše, ali nije ih bilo. Sve što sam
osećao, pre mene je već osetio neko. Sve što sam imao da kažem već je bilo
rečeno, i bolje. Ali, ovo bi mi mogla biti poslednja prilika da joj kažem sve te
stvari koje je već znala.

„Hteo sam da ti se zahvalim”, rekao sam. „Što si ono što jesi, i što deliš sa
mnom onoliko sebe koliko možeš.”

U očima joj se videlo očajanje. Sedeli smo blizu. Ni frizbi ne bi mogao da
se proturi između nas.

„Ali, znaš šta”, nastavio sam. „Očigledno je da se nećeš udati za njega. I
znam da si razmišljala: ’Jesam li ja loša osoba?’ Nisi loša osoba. Ako bi iko
mogao da pomisli da si loša osoba, to bih bio ja. A ja znam da si... draga,
pažljiva, darežljiva osoba. Samo si napravila jednu grešku.”

Lice joj se potpuno ovlažilo. „Da nemaš možda još jednu flašu vina?”
„I mislila si da ćeš se možda vremenom i zaljubiti u njega, ali nisi”, rekao

sam. „Ne želiš da ga povrediš. Ali, nećeš mu učiniti uslugu ako sačekaš još
dve-tri godine pre nego što mu saopštiš. Mučiš ga, Džulija.” Zar nisam bio
sjajan tip? Živeo je sa seksi, slatkom, pametnom ženom. A ja sam hteo toga
da ga poštedim.

Velika pauza. Sunce je zalazilo. Vrućina je prolazila, ostavljajući za sobom
potpuno savršeno letnje veče. Crveno vino počelo je da se razliva po
horizontu, a karirana svetlost sumraka padala je kroz filter lišća. Ljudi su
počeli da pakuju svoje korpe i ručne frižidere i lopte i pse i decu. Ali, svi su
se kretali sporo. Svi su se nevoljno rastajali s danom.

Džulija je sad zaista plakala.
„U pravu si”, rekla je.
I pomislio sam: ovo ide pravim tokom.

161



„Mislim da si počela da živiš s njim samo zato što ti je trebao stan u
gradu”, nastavio sam. Trudio sam se da je ne podsetim da ni u jednom od
naših razgovora nije pomenula taj detalj.

„Sve se nekako dogodilo u isto vreme”, izgovorila je kroz suze. „Jednom
sam probala da mu kažem. Otišli smo na kafu i rekla sam da ne želim više da
budem s njim, ali samo se rasplakao. Pa sam rekla: ’Ne, ne, ne ostavljam te!’

Zip. Boing. Ovo je bila novost. Pitao sam se šta se zbivalo između mene i
nje u to vreme.

„Kad je to bilo?” upitao sam.
„Pre par meseci”, odgovorila je.
Pre par meseci. Pokušavao sam da se prisetim šta je bilo s nama pre par

meseci. Kao da sam pokušavao da izoštrim vremenski dvogled.
„Stalno mi govori: ’Znam da ćeš me jednog dana ostaviti’”, rekla je.
Trudio sam se da je ne dodirujem, da ovo ne pretvorim u nešto u vezi sa

seksom.
„Voleo bih da se staram o tebi”, rekao sam.
Šuter kaže: Nemoj joj nikad pokazati da ti je stalo.
„Zažalićeš zbog ovoga”, rekla je, „kad budem sedela na tvom kauču nedelju

dana i plakala svako veče.”
„Moj kauč je vodootporan”, rekao sam.
I zagrlio sam je. Milovao sam joj kosu. Povukao sam je tako da je

delimično ležala u mom krilu. Ugnezdila je glavu u pregib mog lakta,
zatvorila oči a ja sam posmatrao njene nežne obraze i razmišljao: Ova
devojka je suludo lepa.

Ali, gnezdila se svega nekoliko minuta. A onda se ponovo uspravila.
„Uvek sam imala dečka”, rekla je. „Još od svoje petnaeste. Ne znam šta bih

radila da ga nemam.”
Da li je to značilo da joj ja neću biti sledeći dečko?
„Da li ikad poželiš”, upitala je, ne gledajući u mene, „da možemo ovaj deo

da premotamo?”
Pustio sam je da završi.
„Mislim”, nastavila je, „do dela gde vidimo kako se završava.”
Posmatrali smo mrak kako obavija sve oko nas. Svitac je zalutao u flašu od

vina. Začepio sam flašu i gledali smo kako se insekt uključuje i isključuje.
Čuli su se cvrčci. Meni su zvučali poput Dilana.
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Brdo prekriveno cvećem šarenim
Cvrčci pričaju u stihu među sobom
Reka talasa svojim tokom lenjim
Vreme znao ne bih, da sam zauvek s tobom.

 
Uzela je flašu. Izvukla čep. Ali, svitac nije hteo da izađe.
„Hajde”, rekla je nežno. Lupkala po dnu.
„To je samo buba”, napomenuo sam.
„Ne”, rekla je. Lupkajući. Prošlo je neko vreme dok svitac konačno nije

izašao.
„Tako je”, rekla je dok je svitac poletao pripito.
Nije htela da povredi svica. Odrasli muškarci su već bili druga priča. Nas

se nije libila da zgazi.
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UTORAK, 31. JUL

Vratio sam se s ručka. Uneo sam torbu sa znojavom sportskom opremom,
lice crveno od teretane, i sendvič (jadnu salatu na bajatom hlebu) koji je
skupljao bakterije u svojoj jadnoj kesici. Preslušao sam poruke na
sekretarici.

„Hej, ja sam.”
Sporo i lagano sam uzdahnuo. Njen glas. Umirujući kao glas spikera na

radiju. Glas kojim bi samoubicu što se sprema da skoči s mosta ubedila da
to ne čini. Glas kojim bi ohrabrujuće rekla muškarcu da se impotencija svima
događa. Odjednom sam bio opušten.

„Samo sam se pitala da li i dalje idemo na onu žurku večeras.”
Nisam želeo da je uznemiravam. Pozvao sam je na tu žurku pre nekoliko

nedelja, i ponovo sam je spomenuo prošle nedelje. Imala je običaj da
otkazuje dogovore u poslednjem trenutku, ali večeras sam smatrao da imam
malog asa u rukavu. Koliko devojaka doživi da bude pozvano na žurku s
predsednikom?

Pa, ne onim predsednikom. S jednim od. Klintonom. Doći će na žurku
jednog od onih bezubih književnih lavova kojih je Gornja istočna strana bila
puna. Ispostavilo se da je Klintona nagovorio pomoćnik da priloži jedno
poglavlje knjizi o poznatim ljudima i njihovim sportskim uspomenama iz
detinjstva.

Nazvao sam je kod kuće kasnije i dogovorili smo se da se nađemo blizu
mesta gde je trebalo da bude žurka. Bila je s druge strane Istočne avenije kad
sam je spazio: pantalone koje je tog dana nosila na poslu, nestale su. Sad je
bila u svetlucavoj letnjoj haljini boje kože. Izgledala je ultraženstveno, kao
prava sportska reklama za lepotu. Na poslu sam mogao da joj naređujem.
Bila je potrčko, i svi su hijerarhijski bili iznad nje. Ali, po pitanju seksualnog
autoriteta bila je general Paton. U potpunosti je komandovala – mir-no! –
mojim vojnikom.
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Šetkala se u mestu, s cigaretom u ruci, i gledala u trotoar. Bila je malo
nervozna. Uvek je bila takva. Meni je to bilo pomalo neodoljivo.

Bio sam zaglavljen s druge strane avenije. Čekao sam da se promeni svetlo
na semaforu. Izvadio sam fotoaparat iz torbe, pritisnuo dugme za slikanje na
daljinu i napravio nekoliko snimaka. Nasmešila se.

Kad sam prešao ulicu, nisam pokušao da iskamčim veliki poljubac.
Odabrao sam mali poljubac, mali zagrljaj. I krenusmo.

Predstavio sam se PR zečici na vratima, koja me je štiklirala na svom
spisku. Ali, nije bilo detektora za metal. Nije bilo ni telohranitelja ni gorila iz
tajne službe, i niko nije zatražio da mi pregleda torbu. Bilo je očigledno da
predsednik nije stigao. I još jednom sam izneverio Džuliju.

Otišli smo na sprat, gde su žene imale ispeglana lica a muškarci nosili
dosadne kravate i razgovarali o tome u koje osnovne škole će im se upisati
unuci. Bilo je nekoliko ljudi naših godina, ali ne mnogo, i nikog od njih nisam
poznavao. I tako smo našli par plišanih stolica kraj prozora i polako počeli da
praznimo zalihe vina.

Stan je ličio na mesto gde su se intelektualci s velikim I sastajali da bi
razmenjivali tračeve o predsedničkoj kampanji 1952. godine. Groteskno
prepunjene stolice, a na policama knjige kojima su korice već počele da
pucaju od starosti. Debeli persijski tepisi. Helikopter bi mogao da aterira u
biblioteci i spavaćim sobama punim polica s knjigama, a... samo malo, nisam
ni video spavaću sobu. Možda su spavaće sobe bile na nekom drugom
spratu. Ovo je bila vila. Kako bi neko ko živi ovde mogao da ne bude
priznati pisac? Brendi i dosetke su verovatno bili uračunati u stanarinu.

Podsmevali smo se raznim „likovima”. Tračari s kolumnom u Dejli njuzu
obučenoj kao Odri Hepbern iz Doručka kod Tifanija, sa sve rukavicama do
lakta. Liz Smit i Sindi Adams, koje su se obe trudile da svi primete kako ne
obraćaju pažnju na onu drugu. Pa našem piscu iz „centra”, šminkeru u
trodelnom krem odelu s šeširom, a moguće i gamašnama, u tonu; bio je
tipičan diplomac s Beningtona. U uglu je stajao, s pićem i oružjem na gotovs,
Elvis trač rubrika, Ričard Džonson. Tip je bio visok preko dva metra, i bolje
je izgledao od ljudi o kojima je pisao. Stajao je potpuno mirno dok su
izdavači i ulizice obigravali oko njega. Povremeno bi kanuo njegov zlokobni
smeh.

Dok sam bio kod šanka, pogledao sam u predvorje i ugledao poznato lice.
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Na povratku do naših stolica, razmišljao sam da nije bilo mnogo momaka
koji su imali prilike da devojci serviraju ovakvu rečenicu.

„Predsednik je stigao”, rekao sam.
Pokušavao je da se probije kroz gomilu, ali za njih je on bio poput Mojsija

u svetlosmeđem odelu, žutoj košulji i kravati koja nije bila jeftina. Krenuo je
niz ona tri stepenika do spuštene, u tom trenutku prepune, dnevne sobe.

Džulija se potpuno postidela. „Hajdemo”, rekao sam. „Ovo bi ti mogla biti
jedina prilika da ga upoznaš.”

Masa ga je pritiskala sa svih strana, ali ja sam pritiskao još jače, i vukao
Džuliju ka njemu. Bila mu je na dohvat ruke i pružila se da mu dotakne
mesnatu šapu. Sumanuto sam škljocao aparatom ali ljudi su me gurkali
odasvuda. Trebalo je da iskoračim unazad da ih oboje uhvatim u kadar, ali
nije bilo mesta. I tako sam nasumice slikao, pokušavajući da uhvatim Džuliju
u prednjem planu dok je On uživao u pažnji. Uhvatio ju je za ruku, pogledao
je u oči, pogledao je u telo. Prvo sam bio polaskan, a onda sam se setio
njegovog ukusa po pitanju žena.

Konačno smo se vratili na naš prvobitni položaj, saterani u krajnji ćošak.
Klinton je počeo dugu, dosadnu priču o tome kako je urednik ove knjige

bio jedan od prvih dobrovoljaca u njegovom izbornom štabu davne 1992. Pa
nam je govorio o tome kako je bilo onih davnih dana, pre nego što je postao
papa u politici, kad je bilo samo 100 telefona i nekoliko miliona dolara u
banci i kad su članovi njegovog štaba bili jadni Jevreji a ne gladne Jevrejke i
tako je pričao i pričao, ali ja ga nisam baš slušao jer sam rešio da stavim
ruku na Džulijinu zadnjicu.

Počeo sam s rukom na krstima, potpuno pristojno, ali tri čaše vina i tolika
blizina najlepše devojke na svetu mogli bi svakome da pobrkaju moč
rasuđivanja i mojoj ruci je bilo potrebno cele tri sekunde da se spusti do
njenog levog guza.

Gladio sam je, nisam stezao, samo sam prelazio noktima preko divne
obline. I otkrio sam dve veoma lepe činjenice:

1. Džulija je nosila tange.
2. Džuliji se svidelo da joj milujem zadnjicu pred četrdeset drugim

predsednikom Sjedinjenih Država.
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Prislanjala se uz mene a Klinton je oduševljavao mase, pa sam ja nastavio
da se oduševljavam njenom guzom. Stavila mi je glavu na rame i pomerila se
još bliže. Lepo. Bože, dupe joj je bilo tako slatko i okruglo i savršeno da ne
bih nikad prestao da ga milujem. Sve do tog trenutka nisam mislio da sam
baš mnogo zainteresovan za zadnjice. (U čemu je fora? Dupe imam i ja.) A
sad sam samo želeo njenu guzu za doručak, ručak i večeru.

Klinton je završio, a narod je počeo za njim da se kreće ka vratima.
„Spremna za sledeću avanturu?” upitao sam.
„Mmm-hmm”, rekla je, a zvuk je bio tako sočan. „Mazi me”, govorio je.
„Dakle”, upitao sam je zaverenički, kako ti se svidelo da te zlostavljaju

pred visokim zvaničnicima?”
Nasmejala se.
Polagano smo krenuli u potragu za nekim restoranom. Kad smo skrenuli u

Istočnu osamdeset četvrtu, primetio sam da je to miran kraj. Bila je prijatna
noć. A ja sam bio neverovatno napaljen.

„Pogledaj”, rekao sam mangupski. „Ulaz. Hajde da ga razgledamo.”
Ulaz je vodio niz stepenice, metar i po ispod nivoa ulice, do oznake

SKLADIŠTENJE I PREUZIMANJE OTPADA ispisane u velikom crvenom
trouglu. Poslednji stepenik bio je betonski. Vrata su bila metalna i
zaključana. Nigde nije bilo đubreta.

Strčao sam niz stepenice i bacio ranac na patos. Ona je stajala na gornjem
stepeniku, oprezno, iščekujući. Čekajući da je nagovorim na nešto, kao Evu.

A onda je sišla i upala mi u naručje a ja sam se bacio na nju. Pipkao joj
struk, trljao leđa, upijao njene usne, stezao joj guzu, pravio joj šljivu na
vratu. Želeo sam da istaknem svoju žudnju baš tu, iznad njene ključne kosti.

A moj um je jurcao kroz mogućnosti.
Jedna ruka mi je bila ispod njene haljine, s noktima u mekanom udubljenju

iza kolena. Malo se trgla ali već sam bio dobrano na putu do cilja, rešen da
do cilja dovedem i nju.

Počela je da se okreće ali čvrsto sam je držao levom rukom.
„Ne brini”, šapnuo sam joj na uvo dok mi je desna ruka kretala na posao.

„Nema nikog. Samo prolaznici.”
Nekoliko ljudi je već prošlo pored ulaza. Bacili su pogled, a onda okrenuli

glavu.
„Niko ništa ne vidi”, šaputao sam. „Haljina, te zaklanja pozadi.”
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Radio sam. Igrao se. Dodirivao, kružio, mamio.
Oči su joj bile zatvorene. Celom težinom se naslonila na mene.
Još nije spustila tašnicu.
„Niko je neće ukrasti”, rekao sam, uzeo tašnu i spustio je na pod pored nas.
I vratio sam se na posao.
Zdravo, butino.
„Prija li ti?” upitao sam.
Usporenim pokretom, zatvorenih očiju, klimnula je glavom, jednom, pa još

jednom.
Zdravo, tange.
„Mogli bismo nekad da se nađemo na Zapadnoj strani...” šapnula je.
Moj komšiluk. To je zvučalo kao poziv. Na moju alatku bi mogao veš da

se prostre. Mogao bih da radim sklekove bez ruku.
I vodio sam je sa sobom. Dok je nisam doveo pravo do cilja.
Usne su joj potražile moje u znak zahvalnosti. Želeo sam svaku njenu

ćeliju. Nije postojao ni delić koji nisam želeo u ustima. Oblinu njenih kolena.
Glatkoću nožnih prstiju. Odmakao sam je od sebe nakratko da bih joj
pogledao lice: bilo je obliveno znojem. Kosa joj je visila kao da je upravo
izašla ispod vrelog tuša.

A onda smo nastavili.
I ja sam dahtao: „Moram da ti vidim tange.”
Spustio sam se na kolena, podanik ljubavi, i molio se u crkvi naše Gospe

svete jebeno vruće tange.
„Imam ih još”, šapnula je.
Bile su crvene.
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SUBOTA, 4. AVGUST

Bio sam u Šuterovoj kući u Hemptonu. Sedeo sam pored bazena u kupaćim
gaćama s knjigom koju nisam čitao i pićem koje nisam pio. Ona je bila u
Džersiju. Sa mamom, tatom, braćom i dečkom. Znao sam da sigurno igraju
frizbi. Da bih je kaznio za tu izdaju, nisam hteo da je zovem. Upravo te
nedelje sam nabavio mobilni telefon, prvi u životu, upravo zato da je ne bih
nazvao. Naravno, ona bi mogla poželeti da pozove mene.

Lov se nastavljao, ali uvek bi mi odlepršala izvan dohvata. Ja sam bio
lovac, a ona neulovljiva. Išli smo zajedno na žurke. Zajedno smo odlazili na
piće. Žalili se na posao. Pili smo i kukali. Pili i kukali. I tako u krug. Odlazili
smo u bioskop. Na večeru. Sve se završavalo na isti način. Svako veče bilo
je seminar iz okrutnosti. Ne samo trening iz frustracije: cela utakmica. Bila je
moj lični trener, s tom razlikom što bi me pravi trener koštao samo pedeset
dolara na sat.

Na kraju svake večeri, ušli bismo zajedno u taksi. Ponavljali svako svoj
tekst u tom taksi pozorištu: „Dođi gore.” „Ne mogu.” Obožavao sam je
izbliza.

Zavodio sam je hranom. Zavodio je pićem. Zavodio sam je zaljubljenim
očima i ukradenim poljupcima. (Ukradenim? Platio sam ja te poljupce,
druškane. Još kako sam ih platio.) Zavodio sam je u parku i zavodio je u
mraku. Zavodio sam je dok ne bih posustao a šta bih potom uradio? Zavodio
je još malo. Bila je otporna na zavođenje. Bila je nezavodiva. A ja sam bio
očajan.

Da se vratimo bazenu: pas Alfa se prvi pojavio, u 12:15. Krenuo je pravo
ka mojim jajima, kao i uvek.

„Hej, Alfi, kako si – jao, nemoj da mi stojiš na testisima, momče. Da, i ja
tebe volim.” Lice mi je bilo pokriveno psećom pljuvačkom, ali zar sam ja bio
prava osoba da se rugam bezuslovnoj ljubavi? Alfijev rep je radio hiljadu
zamaha u minutu. Kad bi umeo da potrefi uglove, verovatno bi mogao da ga
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koristi za vertikalno podizanje, poput helikoptera. Onda bi mogao da obleti
komšiluk i otkrije da još mnogo muškaraca ima jaja po kojima bi mogao da
gazi.

„He, he, he”, reče Šuter, koji se upravo spustio do ivice bazena i umočio
stopalo u vodu. Obrađivao je veliki bladi meri, verovatno ne prvi tog dana.
Kakav degenerik. Što me je podsetilo: sagnuo sam se da bih i ja otpio gutljaj
pića. Ahh. Kako sam mogao da zaboravim? Kad se nađem u časima teškim,
bladi meri je uvek tu.

Šuter je seo s nogama do kolena u bazenu i potapšao Alfija po turu.
„Iznajmite sobu, vas dvojica.”

„Izvinjavam se zbog vriske”, rekao sam. „Nisam baš bio raspoložen za
divljačko krckanje testisa danas.”

„Ionako ih ne koristiš mnogo. Mogao bi to smatrati razgibavanjem. Opet
razmišljaš o onoj devojci?”

„Video si zamagljeni pogled u mojim očima?”
„Da, to”, rekao je, otpijajući gutljaj. „A i ogromnu erekciju.” Aha.
„Sem ako je to zbog Alfija, bolesniku jedan”, dodao je Šuter prijazno.

Nasmejao se u čašu.
„Treba mi pomoć. Ta devojka, svuda je ima”, rekao sam. „Sipi iz svake

moje ćelije. Zahvatila je sve predele mog tela.”
„Ne mogu da ti pomognem, lafe. Ja sam ljubavnik, a ne onkolog.”
„U ovu devojku je teže ući nego u Rao.”
„Slušaj”, rekao je Šuter. „Šta je mudri, iskusni neurohirurg rekao

neurohirurgu početniku?”
„Ne znam”, odgovorio sam.
„’Opusti se. Ovo nije astrofizika’.”
„Znam da nije astrofizika. Astrofizika ima smisla. Gravitaciono polje

Zemlje ne privlači tela utorkom da bi ih onda odbijalo nedeljom.”
„Je 1’ bilo mnogo nedelja u poslednje vreme?”
„Ola”, rekao je neko.
Još jedan bladi meri je ušao u dvorište, a odmah za njim Majk. Prošle zime,

on i Karin su kupili kuću pored Šuterove u Amagansetu. Majkova kuća je
posedovala bebu koja vrišti i kablovsku televiziju. Šuterova je imala bazen i
sedamnaest kanala s filmovima. Više vremena sam provodio kod Šutera.

„Hej”, rekao sam.
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„Kakva je voda?” upitao je. Majk je doneo i tranzistor. Spustio je radio i
uključio ga. Bio je na FM stanici za ljude koji peglaju farmerke.

„Standardna”, odgovori Šuter.
Majk je poneo svoj Vinski pregled  i legao na dušek. Veslao je preko

bazena dok je čitao, a časopis mu je bio poduprt stomakom.
Radio: najizvikanija pesma nakon one dosadne numere od Šeril Krou o

momku koji je ljuštio etikete s piva.
 

Ponovo se pojavila u atmosferi,
S kapljicama Jupitera u kosi, hej, hej,
Ponašala se kao leto i hodala kao kiša,
Podsećajući me da mogu da se menjam, hej, hej.

 
„Baš volim ovu pesmu”, rekao je Majk.
„Nije istina”, rekao je Šuter.
„Kako se zove?” upita Majk.
„’Kapljice Jupitera u kosi’.”
„Odoh ja po CD”, pripreti Majk.
„To je malo ekstremno”, rekao je Šuter.
„Nemoj, molim te”, dodao sam. Inače bi počeo da pada na onu pesmu koja

je zvučala kao razgovor između Supermena i njegovog psihijatra.
„Zašto?” upita Majk.
„Zato što ništa ne govori”, rekao sam. „To je gomila gluposti – ’od kad se s

meseca vratila u moj kraj, sluša kao proleće a govori k’o maj’ – šta je to?
Samo ubijanje vremena dok ne stigneš do refrena.”

„Volim taj refren!” rekao je. I upravo je počinjao.
 

Na na na na nađ
Na na na na na na na-aah-a-aah!

 
Slušali smo dalje.
„Šta je ono bilo?” upita Šuter.
„’Taj Raj je precenjen’?” reča Majk.
„Ne”, rekao sam ja, „mislim da je bilo ’taj kraj je precenjen’. Zar ne

shvatate? To je anti-njujorški nastrojena pesma.” Ljudi ponekad nisu shvatali
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Njujork. Bio je prljav i opasan i prenatrpan i skup, a sva ostala mesta su bila
još gora.

„Hoćete da dođete večeras da pogledamo neki film?” pozvao je Majk.
Moja greška: pristao sam. I tako smo nekoliko sati kasnije Šuter i ja seli s

Majkom i Karin da malo gledamo televiziju. Beba, koja je bila „uspavana”
(to izgleda nije značilo da je dobila injekciju, kao životinje koje budu
„uspavane” pa im buđenje posle toga nije potrebno) te nije bila na
raspolaganju za lični nastup, ali umesto toga, gledali smo je na kaseti.

Na kaseti, beba se kupala. To je bilo to. Nije to bilo neko posebno
kupanje: nije bilo „moje prvo kupanje” ili „moj prvi šampon” ili „moje prvo
prsno plivanje” ili tako nešto. Samo obično kupanje. Koje je trajalo petnaest
minuta. Majk je sedeo na otomanu oko petnaest centimetara od televizora,
skoro tačno između mene i ekrana, i zagledao je snimak s pažnjom Stenlija
Kjubrika. Pomislio sam da ga obavestim da mi zaklanja pogled, ali s druge
strane, šta sam uopšte propustio?

Gledali smo Kupanje.
„Kvalitet snimka je prilično dobar”, rekao sam Majku.
„Aha”, rekao je odsečno, na nekakav ućutkujući način, kao da sam blebetao

tokom završnice Kuma.
„Ali, pretpostavljam da nema montaže na ovim video kamerama, je li?”

upitao sam.
„U stvari”, rekao je, „u montaži sam izbacio deo gde priznajem da

Aleksandri nikad nisam promenio pelene.”
Aha, shvatio sam. Dakle ovo nije bila izvorna verzija. Ovo je finalna

verzija drame Kupanje, iz koje je montažom izbačeno sve sem suštine. A
suština je bila mama koja prska vodu po malenom biću zbunjenog izgleda,
koje je delovalo kao da razmatra ulaganje žalbe organizaciji Amnesti
Internešnal.

„Kako je lepa”, rekla je Karin.
„Zar nije lepa?” upita Majk.
„Lepa je”, reče Šuter iz pristojnosti.
„U stvari”, rekao sam, „izraz koji meni pada na pamet je ’ispod proseka’.”
Samo što to nisam rekao.
„Da”, rekao sam, jer je tako bilo najlakše. I zapitao sam se kad su ljudi

prestali da guguču nada mnom. Mada, imajući u vidu da sam ja muškarac-

172



dečak a da moja majka ionako nije mogla da se suoči s činjenicom da sam
odrastao čovek, je li ona i dalje tako pričala o meni? „O, Tom je sjajan. Ima
397 meseci, 90 kila i 150 grama. I ima punu glavu kose!” Doduše, taj
poslednji komentar više nije bio istinit. Da se ne lažemo, tada sam bio mnogo
slađi. Zato sam i mogao mnogo lakše da se nađem sa sisom u ustima.

Zazvonio mi je mobilni. Znao sam da će pozivi uskoro početi da pristižu.
„Tome?” Ženski glas. Nazalan i nestrpljiv.
„Pa šta i ako nije”, rekao sam. Pokušao sam istinsku oduševljenost da

sakrijem pod slojem sarkastične radosti.
„Dosadno mi je”, reče Bren. „Je 1’ ti dosadno?”
Cenio sam devojku koja je mogla da prizna da je sama i da joj je dosadno u

subotu uveče. „Aha”, rekao sam. „Samo nisam u kraju. U Hemptonu sam.”
„Nisi me pozvao!” rekla je.
„Siguran sam”, rekoh ja, „da mogu to da ti nadoknadim. Bioskop u

četvrtak?”
„Može. Hej, možda imam ribu za tebe.”
„Misliš na sebe?”
„Pojavi se, pa ćeš saznati”, rekla je.
„Oseća li ta osoba dubok i trajan prezir prema meni?”
„Ne osećam prezir prema tebi.”
„Aha! Znači jesi ti u pitanju.”
„Prilično si samouveren za nekog ko uvlači stomak kad muva devojke.”
„Devojke obožavaju moj stomak”, rekao sam. „Osećaju se mršavije.” Sem

toga, stomak mi se smanjivao. Kupaće gaće su počinjale da mi vise.
„Hm, do-bro”, rekla je. „I devojke vole ružne momke jer se pored njih

osećamo kao lepotice. I devojke vole niske momke jer smo pored njih
visoke. Zato je Deni DeVito takav seks simbol!”

„Vau”, rekao sam.
„Šta?”
„Ništa. Samo. Daj mi sekund.” Šmrc, šmrc.
„Tome, jesi li dobro?”
„Recimo”, odgovorio sam. „Ne, mislim. Nekako si me... povredila.”
„Baš mi je žao! Stvarno?”
„Ne. Prešao sam te, Luenstinova!”
„Budalo”, nasmejala se. „Vidimo se u četvrtak.”
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ČETVRTAK, 9. AVGUST

Moja drugarica nije mogla da dođe”, obavestila me je Bren.
„Stvarno.”
„Da, stvarno”, rekla je. „Kako ovo čudo radi?” Pritiskala je dugmiće na

kompjuterskom ekranu. Prevazišli su poslovanje s jadnikom na minimalcu
koji je lično prodavao ulaznice. Ali, ništa se nije događalo. Kad je pritisnula
dugme na kojem je pisalo „21:30”, ništa se nije dogodilo. Ni drugi put. Ništa
se nije dogodilo ni pedeseti put.

„Jebeno čudo”, rekla je, gledajući oko sebe da nađe nekog koga bi
izvređala. Malo sam se plašio takvih trenutaka.

„Pusti mene”, rekao sam, ponašajući se muževno, preuzimajući kontrolu.
Ako to sokoćalo s ekranom slučajno proradi za mene, bio bih zlatni bog, njen
bioskopski heroj. Ako ne proradi, nije baš ni mogla da me krivi, je l’ tako?

Neko vreme već nisam viđao Bren, ali gledajući je sada, s tom lepom
dugom crnom kosom i ustima koja su uvek izgledala kao da će se nasmejati,
počeo sam da se prisećam zašto sam je nekad zvao svakog drugog dana,
zašto sam dugo razmišljao: Da li bi bilo tako loše kad bih se smuvao s Bren?
Pre nego što sam odustao i prihvatio svoje ražalovanje u nepotencijalnog
seksualnog partnera, u Njega? A, On mi je samo drug. Prošlog proleća smo
otišli u pozorište. Posle smo svratili do Langansa da se drugarski napijemo.
Pričala mi je o najupečatljivijem trenutku svog života: kad je bila apsolvent i
jedva čekala da postane jedna od onih Ozbiljnih mladih novinarki, otišla je na
intervju za posao koji je vrveo od drugih Ozbiljnih mladih novinara i
upoznala Barbaru Volters. Nasmejao sam se. Rekla mi je da sam zloban.

Bio sam fin prema njoj. Vodio sam je na mnoge impresivne žurke, napijao
sam je. Čak sam je i nadrogirao. Ali, ono što nisam uspeo bilo je da uđem u
njene gaćice. Čak ni blizu. A ipak smo mogli jedno drugo da zasmejemo. Bili
smo poput bračnog para, osim što smo se još uvek međusobno privlačili. Moj
problem bio je u tome što bih, nakon večeri provedene s njom, postao sav
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topao i mazan i počeo da ukidam taster za samocenzuru, kao što sam to radio
sa muškim prijateljima. Muškarci se ismevaju bez milosti. Ako to uradite s
devojkom, možete da zaboravite da ćete ono raditi s tom devojkom.

Pričali smo o vezama koje nisu uspele i postajali sve pijaniji. I žalopojniji.
Zajedno smo se vozili taksijem do kuće jer je živela nekoliko ulica od mene.
„Hvala ti što si moj drug”, rekao sam joj sa sentimentalnošću izrođenom u
baru. „Drago mi je što smo postali bliskiji”, rekla je ona. I ušli smo u klinč.
Nije to bio lažan zagrljaj tipa „vidimo se kasnije”. Bio je pravi muško-ženski.

U sinapleksu na Junion skveru milovali smo ekran, tapkali ekran, trljali
ekran, pritiskali ekran. Dve osobe s fakultetskim diplomama nisu uspevale
da osvoje pravo na kupovinu karata za film.

„Da li stvarno želiš da gledaš ovaj glupi film?” upitao sam.
„Naravno da ne”, odgovorila je. „Mislila sam da ti hoćeš da ga gledaš.”
„Ti mene zavitlavaš?” rekao sam. „Mislila si da želim da gledam film o

glupavoj plavuši koja obožava firmiranu odeću? Da li ti stvarno misliš da
sam homić?”

„U tim pantalonama?” upitala je. „Ne baš.”
„Šta fali mojim pantalonama?”
„Previše vise pozadi”, rekla je. „Kako da ti odmerim zadnjicu? A što manje

budem pominjala fleku od senfa, to bolje.’
„Ovo? Niko to ne vidi. Zaista je mala.”
„Ne, u pravu si”, odgovorila je. „Samo ti je vidiš. Svima ostalima je

nevidljiva.”
Šetali smo niz Juniversiti plejs. Zastala je pred koreanskom cvećarom-

prodavnicom.
„Oooo, ove mnogo volim”, rekla je, zarivajući lice u ogromnu vazu cveća.

„Ljiljani su najbolji. Upamti to.”
„Ti bi htela da se vratiš u dane kad su momci stalno slali cveće curama

koje im se sviđaju. Ja bih da se vratim u one dane kad su stjuardese birane
prvenstveno po kriterijumu izgleda. Nesreća je svuda oko nas.”

„Tome, možemo li časkom da budemo ozbiljni?” upitala je dok smo se
vraćali u pravcu iz kojeg smo došli. „Brinem se za svoju drugaricu Šeron.
Možda će dobiti otkaz. Znam je otkad imam osamnaest!”

„Sviđa mi se to ’otkad imam osamnaest’”, rekao sam.
„Da li se ti to meni rugaš?” Oči su joj sevale.
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„Samo sam rekao da mi se sviđa!” odgovorio sam.
„Šta sam rekla?” upitala je. „Znam je od osamnaeste.”
„Ne, rekla si: ’otkad imam osamnaest’. To je vrlo njujorški način govora.

Ljudi nisu tako govorili u Rokvilu, u Merilendu.”
„Isuse, ti si takav snob”, rekla je.
„Šta sam rekao?” upitao sam.
Bren i ja smo često vodili takve razgovore. Stvari bi tekle savršenim

tokom. Ja bih izneo neku usputnu primedbu, ona bi to shvatila kao uvredu,
grdila bi me neko vreme, i jaja bi mi se pretvorila u grožđice a ponos u
crvića.

Ispred jedne oronule poslovne zgrade na Juniversitiju stajala je ogromna
hrpa smeća. Budući da smo bili u Njujorku, usputne planine đubreta nisu bile
ništa novo, ali u ovom slučaju, zatekli smo desetak klinaca kako kopaju kroz
otpad. Uglavnom se sastojao iz papirologije i gramofonskih ploča u
neobeleženim belim omotima. S vremena na vreme bi jedan muškarac
sumornog lica dodao poneku kesu ili kantu na hrpu.

„Ima radnjica s knedlama iza u...” počeo sam i shvatio da je nestala. Za
razliku od mene, Bren je bila pravi novinar: stvarno je želela da priđe i
pogleda šta ljudi rade sa svojim životima. Ja sam više voleo da uopšte ne
razmišljam o tome.

Bren je razgovarala s nekim ko je prekopavao kroz papire i ploče.
„Znaš šta je ovo?” upitala je, ozarenog lica. „Ovo je smeće KK-Kile!”
Na Menhetnu ispod Četrnaeste ulice, to je bilo isto kao da su pronašli

polovne tijare princeze Dajane. A imalo je i smisla: pošto je KK-Kila, sudeći
po vestima u tabloidima, trenutno bio prinudni gost države Njujork, kakve je
koristi mogao imati od stana na Juniversiti plejsu? Znate onu priču o tome da
ljudi listaju čitulje tražeći stanove koji su naprasno postali useljivi? Možda bi
trebalo da čitaju i Vajb.

Bren je odjednom postala poput Lois Lejn. „Ovo je za rubriku ’Gradske
priče’!” rekla je.

„Moraš da poznaješ nekog u Njujorkeru da bi ušla u ’Gradske priče’”,
rekao sam. Čekaj malo. Ja i jesam poznavao par ljudi u Njujorkeru. Devojku
s kojom sam išao u školu i njenu drugaricu. Znate kako uvek kažu da moraš
poznavati nekoga? Nekako sam ja spadao u te neke.

I vidite dokle sam dogurao zahvaljujući tome? Počeo sam da prebirem po
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đubretu u potajnoj nadi da ću biti plaćen da pišem o onome što budem našao.
To me je svrstalo još niže od đubretara: oni barem znaju da će im interakcija
sa smećem doneti novac. A ja sam skupljao smeće u nadi.

Prizor dobro obučene dvadeset devetogodišnje žene koja pretura po đubretu
bio je, čak i u Njujorku, u ovom veku, neobičan. Ljudi su zastajali da zure.
Neki su pomislili da je to verovatno mnogo dobro đubre, pa su i oni počeli
po njemu da prebiraju. Uskoro je pet-šest dobro obučenih Njujorčana s
diplomama sa vrhunskih univerziteta na Istoku rovarilo kroz otpatke
nepismenog kriminalca sa Stejten Ajlanda.

Pored mene se zaustavio jedan crnac. Kopali smo zajedno, ujedinjeni u
našem obožavanju slavnih.

„Voliš K tri?” upitao sam.
Pogledao me je, i blago me potapšao s odobravanjem. „U redu si ti”, rekao

je. „Ne možeš suditi o knjizi po koricama.”
Slučajno sam znao pravila ponašanja po pitanju imena gospodina Kile;

oslovljavali su ga sa K na treći (što se, naravno, čitalo K tri), nikad sa K-K-
K. Ako biste ga tako nazvali, smatrali bi vas rasistom.

„Vidi”, rekao sam nonšalantno, pokazujući mu knjižicu. „Prazni formulari
za uplatu.”

„Daj to ’vamo”, rekao je, a u očima mu je caklela prevara. „Ne, čekaj.
Nema veze. Vidiš neke za isplatu?”

Bren je trčalao naokolo i intervjuisala ljude. Ja sam pomagao u razgledanju
hrpe.

Našao sam ugovore s ICM-om, spiskove zahteva („Umetnik će putovati
prvom klasom o trošku organizatora”), scenarija za video spotove („Ovaj
spot će biti o NOTORNOM KRIMINALCU KK-Kilu. Treba da bude sa što
više BARABA.”), spiskove producenata i pesama, i dugu, zamršenu prepisku
između KK-Kile i nekog organizatora žurke u vezi s tim da li je njegova
majka na večeri prilikom dodele neke nagrade dobila dužno poštovanje s
obzirom na njen status. Bren je razgovarala s tipom koji je minut pre toga
stajao pored mene. Ispostavilo se da je i on reper, i da je te večeri imao tezgu
u pabu kod Džoa.

„Što se ne smuvaš sa mnom umesto s njim?” kukao je. „Vidi”, rekao je,
zavrćući rukave. „Imam veće mišiće od njega. Pipni.”

Zar su u ovom kraju tako izgledali pozivi na sastanke? Mnogo
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jednostavnije. S druge strane, da sam crn, niko ne bi pristao da izađe sa
mnom.

Tip koji je izgledao kao da ulaže u društveno-napredne akcije listao je kroz
kutiju praznih listova faks papira. Bren je od njega iskamčila citat: „Ne znam
da li mi je žao što sam ovde, ili mi je žao što nisam stigao ranije”, rekao je.
„Nikad ne bi trebalo da kasnite kad ima dobrog plena.”

„Bren”, rekao sam. „Moramo nešto da pojedemo.”
Pokupili smo gomilu dokumenata i ploča i ubacili ih u kutiju. Ponosno ju je

nosila prislonjenu uz stomak: njenu bebu. Otišli smo u restoran na
pljeskavicu.

Bren je pevušila najnoviju Madoninu pesmu. Sastavljanje televizijskog
izveštaja zahtevalo je nekoliko meseci rada da bi se sklopio
dvanaestominutni kolaž slika. Ovo bi, međutim, mogla da bude prava pisana
priča, koja bi se objavila sledeće nedelje u nekom časopisu. Njeno ime
ispisano crnim mastilom. To nije često imala prilike da vidi.

„Misliš li da je ovo vest?” upitala je.
„Jeste vest.”
„Ostaću budna cele noći dok je ispišem. Tako sam uzbuđena.”
„Bren”, rekao sam, „to je priča od pet stotina reči.” Izvadio sam mobilni iz

ranca da bih proverio da li je još uključen. Nikad se ne zna kad će Džulija
nazvati.

„Seronjo”, rekla je. „Šta to radiš s mojim telefonom?”
„Ovo je moj telefon.”
Počela je da pretura po ogromnoj tašni, onoj koju sam u šali nazvao „lažni

fendi” kad sam je prvi put video, iako, očigledno, nisam ni znao razliku.
Ispostavilo se da sam slučajno pogodio. Mesec dana nije htela da priča sa
mnom.

„A šta je to?” upitao sam, kad je izronila izgrebanu nokiju.
„Imaš potpuno isti telefon kao ovaj što sam ja dobila?”
„Izgleda”, rekao sam.
„Moraćeš onda da ga promeniš.”
„Neću.”
Platio sam klopu, pa smo se Bren i ja prošetali preko puta do jednog od

onih kul staromodnih kvazi-irskih pabova, sa bojenim staklom, malim
separeima i pivom na točenje.
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„Sad ti plaćaš”, rekao sam dok sam sedao za šank.
„Nemam novca”, rekla je i otvorila novčanik. U crtaćima bi sad iz njega

poleteli moljci, ali govorila je istinu: bila je švorc. Devojke nikad nisu imale
novca. Devojke mogu mnogo toga sebi da dopuste, ako mene pitate. Čuo
sam da i Kenedijeva deca šetaju okolo bez para. I deca kraljeva.

Naručio sam ginis. Ona je razgledala pivsku kartu kao da je bila napisana
na indijskom. „Stela artoa”, rekla je konobaru. Nisam mogao da obuzdam
grimasu.

„Šta?” upitala je defanzivno. „Nikad ga nisam probala. Hoću da vidim
kakvo je. Zašto uvek moraš da me vređaš?”

„Nisam te vređao”, rekao sam. „Sva ta piva sam probao.” Mnogo puta.
„Mogao sam ja da ti ih opišem.”

Bren je bila visoka, a delovala je još više u tom sivom vunenom kompletu.
Široki reveri, nafatirana ramena, široke pantalone s faltama. Devojke su se u
jednom kratkom periodu tako oblačile, kasnih osamdesetih. A onda su se
opametile.

„Gledaš u moje odelo”, rekla je.
„Odakle ti?” upitao sam, eskivirajući odgovor.
„To je prvo odelo koje sam kupila!” rekla je veselo. Koštalo je trista

dolara. A sledeće nedelje je bilo na rasprodaji za sto pedeset, pa sam ga
vratila i kupila ga ponovo.”

Još je nosila prvo odelo koje je kupila. Kasnih osamdesetih.
„Jedna devojka na poslu me je pitala da li sam lezbejka”, rekla je sumorno.
„Pa oblačiš se kao Elen Deženeris”, odgovorio sam
„Zašto uvek govoriš tako neprijatne stvari?” upitala je. „Ti si takav

seronja.”
Gaf! Ispravka. „Samo sam hteo da kažem da si slatka devojka. Trebalo bi

tako i da se oblačiš.”
„Kako?”
„Otprilike trideset procenata odeće na tebi je suvišno”, rekao sam.
Pružio sam šankeru novčanicu. Šankeri su me voleli. Uvek sam im

ostavljao prevelik bakšiš. Ako im daš dolar više, oni će tebi dati besplatno
piće od šest dolara. Daj da bi dobio. Tako je to išlo.

Otpila je gutljaj. Ja sam popio pola krigle iz cuga.
„Da li ikad pomisliš”, upita Bren pažljivo, „da previše piješ?”
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„U stvari, pošto još nije počelo da deluje”, odgovorio sam, „mislim da bi
trebalo da povećam dozu.”

Džuboks je počeo da svira „Tangled up in blue”. Prebiranje po gitari
delovalo je na mene poput intravenoznog piva. Ahh. Mišići mi se opustiše
radosno.

„Jesi li znala da je prva verzija ove pesme, snimljena u njujorškom studiju
u piratskom ...” počeo sam.

„Koje pesme?” upitala je.
„Ove pesme. U originalnoj verziji, sve ...”
„A koja je ovo pesma?”
„’Tangled up in blue’”, rekao sam.
„Čija je?”
„Ma daj”, rekao sam. „Dilanova! To je prva pesma na albumu Blood on the

Tracks!”
„Iz kog je to veka?” upitala je. „Zar nemaju neku noviju muziku?”
Nisam komentarisao. „U svakom slučaju”, rekao sam, „u prvoj verziji ove

pesme sve je u trećem licu. On je bio oženjen kad su se upoznali, da bi se
uskoro razveo. On joj je pomogao, mislio je, ali je on upotrebio malo suviše
sile. Na snimku iz Mineapolisa, onom koji je stavljen na album, sve je bilo u
prvom licu. Tako zvuči mnogo ličnije, zar ne? Moćnije. A pisano je tako
lepim, ekonomičnim jezikom. Umesto da kaže: ’upoznali smo se, prevarila je
muža, nagovorio sam je da ga šutne’ samo je rekao: ’Bila je udata kad smo
se upoznali/razvod je usledio brzo’. A onda je ubio njenog muža, ali Dilan to
nigde nije tako rekao. Samo: ’Pomogao sam joj u škripcu, verujem/ali
upotrebio sam previše sile’.” Koncept pucanja u drugog muškarca ima takav
’desperado’ prizvuk, zar ne?

„Tome”, rekla je, „nemam predstavu o čemu pričaš.”
Otišli smo na Juniversiti da pronađemo taksi. Popili smo samo po jedno

piće ali primetio sam da je Bren hodala neubičajeno blizu. Blago se
naslanjala na mene. Opreznuo sam poslao ruku u istraživačku misiju u
predelu njenog struka. Kad bih to uradio, obično bih dobio par neugodnih
primedbi, poput: Tome, koliko puta moram da ti kažem da nisam
zainteresovana? Nakon tri godine neuspeha, malo sam posustao s
pokušajima.

Ali, trenutno je izgledalo kao da Bren uživa u mojoj ruci. Prvi put, ikada.
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Nekoliko upečatljivih Breninih odbijanja:

1. Prvi put kad sam je video. Bili smo na rođendanu nekog momka
kojeg nisam poznavao, u otužnom stančiću punom ljudi koje
nisam poznavao. Bren i ja smo se zasmejavali. Tražio sam joj broj
telefona. Dala mi je. A onda je počela da nagoveštava da nije
zainteresovana. Ipak sam je nazvao. Razgovarali smo četrdeset
pet minuta. Još malo sam je zasmejavao a onda sam je pitao da
izađe sa mnom.

2. Prvi put kad sam je izveo negde: na premijeru udarne predstave te
godine, jedne januarske večeri na Tajms skveru. Videli smo
jednog glumca iz Goodfellas i motali se oko njega citirajući
replike iz filma dok su mu oči očajnički lutale prostorijom tražeći
obezbeđenje. Onda sam pokušao da joj ukradem poljubac dok
sam je pakovao u taksi. Okrenula je obraz, hladnija od zimskog
vazduha.

3. Onda kad smo otišli na večeru u Vest Vilidžu prošlog leta, kad
sam kupio nargile. Nabavio sam malo trave nekoliko nedelja pre
toga, pa sam je pozvao kod mene da to podelimo. Prvo smo se
napili od crnog vina. Malo smo pušili, slušali pesme iz
osamdesetih, mazili se. Kad je počeo „True” od Spandau Balleta,
uhvatio sam je da pleše sa mnom. Onda sam pokušao da je
poljubim. Kao da sam pokušavao da uhvatim leptira. Odustao
sam, i ponovo smo seli na kauč gde je legla, spustila glavu meni u
krilo i slušala muziku. Neko vreme sam joj milovao dugu, crnu
kosu dok nije otišla kući.

4. Onda kad su nas njeni roditelji odveli na predstavu na Brodveju.
Prve reči koje mi je njen otac uputio bile su: „Tome? Ti si
genije”. Ispostavilo se da je Bren čuvala elektronsku poštu koju
sam joj slao i prosleđivala je svom ocu. Njeni roditelji su poneli
hranu na predstavu: ogromno pakovanje grickalica. Bile su
prilično ukusne. Posle toga sam je ispratio do kuće i ponovo
pokušao da je poljubim dok je s Hadsona duvao ledeni vetar.
„Nemoj”, rekla je.

5. Onda kad je došla na proslavu mog rođendana. Ona i njena
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najbolja drugarica, Šeron, poslednje su ostale, i sedeli smo
zajedno na kauču i pričali do četiri. Kad je Šeron otišla u kupatilo
šapnuo sam Bren: „Zašto ne ostaneš?” A ona se nasmejala. I
otišla.

Malo sam joj protrljao leđa dok smo hodali. „Napeta si.”
„Vidiš one žute automobile koji prolaze, Tome?” upitala je. „Zar ne

možemo neki da zaustavimo?”
Sva taksi vozila bila su zauzeta. Čekali smo na uglu. Moja ruka je bila oko

nje. Ovo bi bio idealan trenutak da ona spusti glavu na moje rame, ali nije
mogla. Bila je tri centimetra viša od mene.

„Možda i nismo tako loš par”, rekao sam.
„Tome”, rekla je, „muškarci su poput crne haljine. Bilo koja žena bi mogla

da ide u kupovinu s muškarcem i da isproba sto crnih haljina, i on bi
verovatno rekao: ’Sve su slične’. Ali, njoj bi jednostavno nešto nedostajalo
kod svake.”

To je bolelo. Ali, setio sam se onih reči iz „Sad si odrasla devojka”: „Mogu
da se menjam, kunem se. Vidi šta mi radiš. Uspeću. A možeš to i ti.”

U taksiju sam ipak pokušao. Prekinula me je posle tridesetak sekundi.
„Tome”, upitala je. „Šta to radiš?”
„Pokušavam”, rekao sam smireno, „da te zainteresujem za seks.”
Time sam zaradio a) smeh i b) još jedan poljubac. Onda se začulo zujanje

na zadnjem sedištu.
„Je li to moje srce?” upitao sam.
„Ućuti, idiote jedan”, rekla je i odgurnula me. Iskopala je telefon iz ranca.

Kroz glavu joj je jurcalo: Vesti! Izvori!
A ja sam dohvatio svoj telefon misleći: Džulija je osetila da se ljubim s

nekom drugom i to ju je prilično pogodilo. He, he.
Ali, zvonio je Brenin telefon. Javila se s užurbanošću o zbiljne mlade

novinarke.
„Reci, Stjuarte”, rekla je, a onda prekrila slušalicu. „Ako ćeš da šetaš isti

telefon kao ja onda moraš barem da promeniš zvono”, naredila je.
„To znači da želiš ponovo da me vidiš”, rekao sam.
Ali, već se toliko iznervirala da se nismo ni dotakli ostatak puta do kuće.

Nisam promenio zvono.

182



SREDA, 15. AVGUST

Bio sam na poslu, redigovao tračeve, smišljao naslove, bacao izveštaje iz
štampe. Ali, najviše sam izbegavao Džuliju. Nisam zvao Džuliju. Ignorisao
sam Džuliju. Zamenila je Hajmana Kaca na podnevnom sastanku, koji sam ja
hrabro proveo ne gledajući u nju. Ona nije gledala u mene. Ali, meni je bilo
potrebno mnogo napora da je ne gledam, dok ona nije delovala kao da ulaže
puno truda u to da ne gleda mene. Znam jer sam je sve vreme gledao. Je li
me zaboravila? Ta igra ignorisanja baš i nije bila zabavna.

Telefon. Bila je Bren. Da li bih voleo uveče da odem s njom na margarite i
tombolu?

„Ne”, rekao sam. Hteo sam da odem kući i krčkam se u svojoj poganoj
samoći. Baš je bilo fino veče za to.

„Ma hajde”, rekla je Bren. „Dovešću Kejti.”
Kejti. Onu slatku plavušu koja mi je gledala u karte na rođendanu. „Moj

rokovnik”, odgovorio sam, „upravo se ispraznio.”
I tako smo po kiši otišli u Vest Vilidž. Bren je prilično dobro izgledala u

tesnoj plavoj majici i pripijenoj crnoj suknji. Pustio sam je da plati taksi, za
promenu.

„Uvek ja sve plaćam”, negodovala je. Ženska aritmetika. Kao kad stigne
račun koji iznosi 41 dolar plus porez i napojnica, a devojka, kaže: „Hoću da
platim svoj deo”, i spusti jednu deseticu i tri novčanice od po dolar.

„Čitao sam tvoj članak u Njujorkeru”, rekao sam.
„Puno ti hvala”, odgovorila je. „Ne bih mogla da ga napišem da si ti lupkao

nogom i govorio: „Hajdemo, otkači to”. Ali, bio si tako strpljiv sa mnom,
pomogao si mi da prekopamo kroz celu gomilu, a onda si bio tako pun
podrške za ono što sam napisala iako nikad dotad ništa nisam pisala.”

Devojke daju poene za najneobičnije stvari. U suštini, a) stajao sam tamo
kao sobna biljka te KK-Kila večeri; i b) pročitao sam njen prvi nacrt priče.
Bio je dobar. To sam i rekao.
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„Sve si sama uradila”, rekao sam.
„I hvala ti što si mi dao ime svoje drugarice u Njujorkeru”, dodala je.
„Nema na čemu”, rekao sam.
„Zaista sam stekla puno poštovanja prema tebi te večeri”, rekla je.
„Ja sam sve poštovanje prema tebi izgubio kad nisi prepoznala ’Tangled up

in blue’”, rekao sam. Nije trebalo to da shvati ozbiljno. Ali. Počelo. Je.
„Zašto si to rekao? To je tako zlobno od tebe. Ja sam za tebe imala samo

lepe reči, a onda si me ponovo napao. Ti si drkažija.”
„Šta sam rekao?” upitao sam u neverici. Puno vremena s Bren provodio

sam u neverici. Niko se, možda s izuzetkom odeljenja za naplatu u servisu za
muzičke uređaje Kolumbija, prema meni nije ponašao s tolikom odbojnošću.

„Zašto uvek moraš da budeš tako zloban?” rekla je.
„Nisam bio zloban!” rekao sam. Jesam li? Hajde, ljudi, vi procenite. Zlobni:

Hitler, Nikson, Marta Stjuart. Nisu zlobni: Fred Rodžers, Opra, ja.
Kejti je čekala u baru u oblaku neodoljivosti. Mahnula nam je čim smo

ušli. Delovalo je kao da joj je drago što me vidi.
„Nisam znala da i ti dolaziš!” rekla je.
Dobio sam uskličnik.
Razgledali smo pića, i poželeo sam da uzmemo skupu tekilu.
„Patron?” upitao sam.
„Ja sam student”, pravdala se. „Krenula sam na pravni fakultet. Nemam baš

mnogo para. Hajde da uzmemo jeftinu tekilu.”
„Ti si student prava”, rekao sam joj. „Ne studiraš renesansnu poeziju.

Možeš to da platiš.”
Kejti i Bren su izgledale potpuno šokirano.
„Vidiš”, rekla je Bren. „On je uvek zloban.”
Gaf! Kasno mi se upalila lampica.
„Misliš li da sam zloban?” upitao sam Kejti.
„Veoma si direktan”, odgovorila je.
Odabrali smo sto, i ja sam se prvi smestio na klupu. Kejti je sela do mene.

Bren je bila preko puta. Eh, zar ne bi bilo lepo da se ovo stvarno dogodilo?
Čekaj, pa upravo se događalo. Obrati pažnju. Nek’ nastavi da se događa.

Igrali smo tombolu i ljuštili četvrtu margaritu. Kejti je pila. I nije bila viša
od mene. To su bile dobre vesti. Oboje smo gubili kad je neko viknuo
„Tombola!” i odjurio na drugu stranu prostorije.
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Pogledao sam u Kejti. Po mom mišljenju, izgledala je prilično dobro.
Bren je razgovarala s nekom ribom za susednim stolom, i izgledalo je da se

poznaju.
„Imaš velike obraze”, rekao sam Kejti.
Bila je užasnuta. „Zašto si rekao nešto tako užasno?” rekla je. „Znam da

imam velike obraze. U školi su me zvali Dizi Gilespi.”
„Je li opet bio zloban?” upitala je Bren, okrećući se.
„Jeste”, složila se Kejti. Ali, smešila se. Nagla se ka meni kad je Bren

nastavila razgovor s devojkom za susednim stolom.
„Hoćeš da odemo do šanka po tekilu?” rekla je.
Upitao sam se da li sam toliko duboko upao u Gaf! zonu da sam prošao

kroz iskrivljenje u kosmosu i izašao s druge strane: umesto da budem tupan
koji ne može da natera usta da izgovore društveno prihvatljive reči, bio sam,
u Kejtinim očima, galaktička suprotnost tome. Potpuno đubre. Tip kojeg boli
uvo. Čovek koji kaže sve što misli. Jesam li proleteo kroz vratanca u patosu
i našao se u Šutervilu?

Otišli smo do šanka.
„Čuo sam da si joj rekao da liči na Elen Deženeris”, rekla je Kejti.
„Samo sam hteo da joj kažem da se oblači kao lezbejka”, rekao sam.
„Malo je osetljiva na to.”
„Tražila je moje mišljenje”, rekao sam. Zašto devojke to rade – Jesu li mi

butine debele? Sviđa li ti se ovaj model gaćica? – kad znaju da će dobiti ili
iskreni odgovor ili laž koja dokazuje da su nas pretvorile u kastrirane
kukavice?

„Jedna žena je stalno startuje”, rekla je Kejti. „Zato je osetljiva. Ali, kad si
joj rekao da podseća na Elen, otišla je i kupila nekoliko suknji.”

Bren se odjednom stvorila iza nas.
„U redu, ljudi”, rekla je. „Vreme je da palimo.”
Otišli smo do Art bara da se nađemo s jednom Kejtinom drugaricom. Art

bar zvuči kao nekakvo svratište za eurosnobove ali je zapravo bio kul mesto:
ako odeš u zadnju prostoriju, naći ćeš neke stare kaučeve napravljene pre
nego što su primarne funkcije kauča postale uglađen, stilski izgled i
neudobnost. Ovi su bili obični stari kaučevi s istim stilskim detaljima kao oni
kojih sam se sećao iz Rokvila: ofucani jastuci i izlizani naslon.

Moje suđenje za zlobu se nastavljalo.
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„Zašto uvek moraš da budeš tako zloban?” upitala je Bren i počela
takstativno da navodi moje mane. O čemu je pričala? Nisam imao predstavu.
Moram da priznam da nisam baš bio dobar slušalac u takvim trenucima.

„Aha”, rekao sam, odsutno uzimajući njenu desnu ruku i trljajući je
dlanovima. Gledao sam Kejti kako s druge strane stola razgovara sa svojom
drugaricom Džini. Džini je bila etiketirana. Nosila je blještavi prsten koji je
govorio „pogledajte me imam bogatog muškarca”. Bila je udata, i IQ joj je
shodno tome opao za 50 procenata. Sve što je pričala bilo je o „Džošu”. Gde
ju je Džoš upravo odveo na odmor. Zašto se ona i Džoš sele u Japan. Šta
Džoš misli o njenom sviranju klavira. Gde se Džoš nalazio sada, ovog
sekunda. Ispostavilo se da ta žena tečno govori japanski, da je koncertna
pijanistkinja, i da se sprema za maraton. A ipak je mogla da utroši deset
minuta pričajući o zavesama koje je kupila – Danas! Baš danas! – u robnoj
kući.

„Slušaš li me ili posmatraš Kejti?” upitala je Bren.
„A čiju ruku držim?” odgovorio sam.
Kejti me je pogledala popreko.
Džini i Kejti su razgovarale o tome kako je Kejti, kad je tek stigla iz Ajove

u Njujork, živela kod Džini, koja je takođe odrasla u Ajovi.
„Zašto si došla u Njujork?” upitao sam.
„Bilo je tako uzbudljivo”, rekla je Kejti.
„Ne može da se meri s Demoinom, je 1’ tako?”
„Ti si”, rekla je Kejti, „takvo đubre.”
Ali, oči su joj sevale. Sigurno ne iz dosade.
Zavalio sam se u naslon i isključio se iz razgovora, pitajući se da li bih

mogao to da izvedem? Da li bih mogao da budem Potpuno đubre? Da li bi to
prošlo kod bilo koga? Od tipa koji je dostigao tek Minimalnu prihvatljivu
visinu za odraslog muškarca?

Bren je otišla do toaleta a ja sam ustao i seo pored Kejti. Izvadila je
mobilni. Bila je malo pripita.

„Daj mi broj telefona”, rekla je, i upisala ga u memoriju. Tražila mi je i
kućni broj, i broj na poslu. Uneo sam njene brojeve u svoj telefon. Sad sam
mogao da je pozovem. A nisam ja bio taj koji je tražio broj. Režim totalnog
đubreta: probajte to nekad, 99 procenata oslobođen od neprijatnosti, jer nikad
ne odaješ da ti je do bilo koga stalo.
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„Zvrcni me na mobilni”, rekao sam dok se Bren vraćala ka nama. „U bilo
koje doba.”

Sad me je Bren onako gledala. „Odoh ja sad”, rekao sam. Otići prvi. Kul.
„Odoh i ja”, rekla je Bren, i sve devojke su izvele svoju tačku grljenja i

ljubljenja.
Ali, ja nisam. Ja sam se držao po strani. Kad budem poljubio Kejti, ne

želim da to bude u obraz. A potpuna đubrad se ne grle. Svi ti problematični
rituali kod susreta i rastanaka su eliminisani! Samo sam izveo Bren na vrata,
pa do taksija.

„Sviđa ti se”, rekla je Bren u taksiju. Stizali smo do njene ulice.
„Simpatična je”, odgovorio sam.

„Zvačeš je da izađe s tobom”, rekla je.
„Nikad se ne zna”, odgovorio sam.
„Sve je opušteno i zabavno dok devojka ne ostane bez momka”, rekla je

tužno. I pre nego što je izašla, zgrabila me je i divljački poljubila u usta.
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PETAK, 24. AVGUST

Džulija je uzela slobodan dan. Ona i cela njena porodica odvezli su
najmlađeg brata do univerziteta u Viskonskinu gde je započinjao brucošku
godinu. Ponudili su se da pomognu Alu da se raspakuje, najverovatnije na
njegovo potpuno užasavanje.

A Rik, mladić koji je slučajno bio na veterinarskom fakultetu u
Viskonsinu? Samo je bio Džulijin dečko od njene šesnaeste do dvadeset
druge.

„Hoćeš li ga videti?” upitao sam je preko telefona.
„Da, nazvala sam ga”, odgovorila je. „Javio mi se onim tonom koji je

koristio s drugim ljudima kad ga pozovu dok smo se on i ja zabavljali. Onaj
’Tako mi je drago što smo se čuli!’ ton. S uskličnicima.”

Rik je prošlog proleća raskinuo s devojkom. Bio je u Njujorku. Ali,
nijednom je nije nazvao tokom celog vikenda koji je proveo ovde. Možda se
zasitio.

„Je li ti slomio srce?”
„Ne”, rekla je. „Samo ga je ulubio.”
„Ima li devojku?” upitao sam.
„Verovatno”, odgovorila je, zgađeno. On je tip muškarca koji pucne prstima

a devojke mu lagano sleću s drveća pravo pred noge.
„Smuvaćeš se s njim”, rekao sam.
„Ne”, odgovorila je.
Istog trenutka kad je prekinula vezu počeo sam da okrećem sledeći broj.
„Upomoć”, rekao sam u slušalicu. „Treba mi advokat.”
„Neki određeni advokat?” upitala je Kejti.
„Mislio sam na jednog određenog s urođenim smislom za pravdu i lepom

guzom”, rekao sam.
Smeh joj je bio polagan i bezobrazan. „Reći ću ti ako upoznam nekog s tim

opisom”, odgovorila je.
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„Kako ide papirologija?” upitao sam.
„Nedavno smo imali poslovnu orijentaciju”, rekla je. „Obavezna zabava,

lud provod. Čak su nas naterali da nosimo kartice s imenima.”
„Kakvi su momci? Poput onih iz Zakona u L.A.-U ?”
„Nisam sigurna, je l’ bila neka epizoda koja se zvala Pohlepni krelci u

L.A.-u u maskirnim pantalonama?”
Tačno ono što sam želeo da čujem u tom trenutku.
„Semestar počinje tek sledeće nedelje”, rekla je. „A već imam domaći. I u

zaostatku sam. Nikad neću položiti pravosudni.”
„Vidiš, ja uvek pravilno sudim kad nekom treba piće. Hoćeš večeras sa

mnom u bar?”
„Stvarno ne bih smela”, rekla je. „Ali, piće mi zaista treba.”
„I malo večere, da to piće zalijemo”, nastavio sam. „Ako misliš da braniš

pravdu, moraćeš da jedeš povrće.”
„Čula sam za jedno novo mesto na Kolumbusu”, rekla je.
I našli smo se u sedam u jednom od onih lokala u kojima konobarice s

vezanom kosom nose tesne crne farmerke sa belim košuljama i tankom crnom
kravatom ležerno uvučenom u košulju. Kejti je imala trideset godina ali u
baru, u bordo suknji s faltama i belom kostimu izgledala je kao slatka
studentkinja. Bila je na polovini pravnog udžbenika i na poslednjoj četvrtini
čaše crvenog vina.

Prišao sam stolu i seo pored nje.
„Došao sam da proverim koliko si spremna”, rekao sam.
„Ha, ha”, rekla je onim grlenim glasom od kojeg su me podilazili žmarci.
Kad smo seli, konobarica je pompezno otvorila jelovnike pre nego što nam

ih je pružila: to se zove stil. A onda je Kejti iznela preliminarnu opomenu.
„Nisam baš mnogo gladna. I nemoj”, nastavila je, „da me napiješ. Moram

večeras da naučim još četrdeset strana.”
Devojka s jelovnikom je stajala pored nas s TV-voditeljskim osmehom koji

je govorio: Naravno, baš me briga ako na kraju platite samo 23 dolara. Ja
ovo radim jer je usluživanje moj poziv.

„Uzećemo flašu burgundca”, rekao sam. Već mi se svidelo ovo mesto:
najskuplje vino u jelovniku koštalo je samo četrdeset dolara.

„Odmah se vraćam”, reče devojka.
Kejti me je pogledala ispod oka. „Ðubre jedno”, rekla je. Ali, ipak se

189



nasmešila.
„Ko je rekao da ću ga podeliti s tobom?” upitao sam. „Muškarac mora da

utoli žeđ.”
Devojka se vratila i odigrala svoju malu predstavu s flašom. Pokazala mi je

etiketu (ja sam pogledao, žmirkao, pomerao usne dok sam čitao naziv, i na
kraju ozbiljno klimnuo glavom), izvukla pampur i sipala mi pola gutljaja. Sad
je bio red na mene da se pokažem. Blago sam promućkao vino, namršteno
prineo čašu svetlu pa promućkao još malo. A onda sam počeo ceo onaj ritual
s njuškanjem.

„Ma popij ga već jednom, seka-perso”, reče Kejti.
„Molim te. Proveravam da li ima noge.”
Pokušala je da me šutne pod stolom ali njene noge su bile kratke. Uhvatio

sam je za članak i držao ga, prelazeći rukom preko njenog lista.
Gucnuo sam. Klimnuo devojci glavom.
„Ne moraš da degustiraš moje noge”, rekla je Kejti. Ali, opustila je nogu i

držao sam je za list neko vreme. Spala joj je sandala.
„Jesi li golicljiva?” upitao sam.
„Da se nisi usudio”, rekla je, i noga je nestala.
„Da li ti ikad dosadi zabavljanje?” upitala je.
„Da. Ne.”
„Znam tačno na šta misliš.”
„To je kao razgovor za posao”, rekao sam.
„Dobro, počni da postavljaš pitanja”, rekla je, i uspravila se, sva dotegnuta

i orna. Počela je da pijucka burgundac.
„Možeš li da mi opišeš svoj poslednji, hm, položaj?”
„Ha, ha”, nasmejala se na onaj njen dubok, mačkast način. „Neću ti reći

položaj, ali ću ti ispričati o tipu. Zvao se Fred. Drugi put kad sam otišla u
njegov stan? Imao je čudnu hranu. I to je bilo to.”

„Čudnu hranu?”
„Guščiju mast. Dimljene ćureće vratove. Bezbroj konzervi soka od školjki.

Čudnu hranu.”
„A sve drugo u vezi s njim bilo je u redu?”
„Tako je delovalo.”
„Ali, šutnula si ga zbog toga.”
„Aha.”
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„Ima bezbroj čudnih stvari u vezi sa zabavljanjem, zar ne? „Moglo se
ispostaviti da je zaista sjajan momak.”

„Ispostavilo se da je serijski ubica.”
„Stvarno?”
„Pa. Ne još. Ali, pratim tabloide. Mislim, tip je imao smrznute golupčiće.

Svinjske nožice. A da, i mesni namaz. A nije bio Australijanac.”
„Jesi li mu rekla razlog?”
„O bože, ne.”
„Zašto nikad ne kažemo pravi razlog za raskid? Zašto ne možemo da

pružimo taj jedan jedini trenutak iskrenosti kad onom drugom to najviše
treba?”

„To uopšte ne bi bilo zabavno”, rekla je. „Drugi put sam raskinula s
momkom zato što je bio, okupiran, da tako kažem, porno časopisom.
Uhvatila sam ga na delu.”

„Sa spuštenim gaćama. Bukvalno.”
Ponovo se nasmejala. „Hajde. Koji je najčudniji razlog zbog kojeg si

raskinuo s nekim?”
Jedna devojka je prespavala kod mene. Ujutru je sipala pola litra, pola litra

sveže ceđenog soka od pomorandže koji sam kupio za tu priliku u trenutku
očekivanja i raskoši i onda otpila jedan jedini gutljaj. Morao sam da ga
bacim, naravno. Seks je jedna stvar, ali ono što je bilo u nečijim ustima
sasvim nešto drugo. I nemoj da mi je neko koristio četkicu za zube. A onda
je bila jedna koja je, kad smo pričali o omiljenim pesmama Sajmona i
Garfankla, insistirala da je njena ’Sesilija’. To je otprilike bio poslednji
razgovor koji sam vodio s njom.

„Svi razlozi su prilično uobičajeni”, odgovorio sam.
„Lažeš”, rekla je. I šutnula me. Volim kad devojka ume da otkrije moje

laži.
Kad smo završili vino, bilo je malo nezgodno. Moj stan bio je južno od tog

lokala. Kejtin je bio severno. Ali, samo nekoliko ulica dalje.
„Mogu li da te ispratim do kuće?” upitao sam.
„Da, molim te”, odgovorila je.
Bio je još jedan neprijatan trenutak kad smo stigli do ulaza u njenu zgradu, i

kad nas je vratar malo čudno zagledao.
„Mnogo sam saznala o tebi, T.F.”, rekla je Kejti, ali me nije pozvala da
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uđem. Međutim, sijala je od sreće.
„Bolje nemoj to da širiš dalje, mala”, odgovorio sam, stavljajući joj ruke

oko struka.
„Ili?” upitala je.
„Ili si gotova”, odgovorio sam, i zagolicao je.
„Joj! Stani!” rekla je. „Dosta!” I nasmešila se.
Poljubac. Poljubac koji je govorio: daj mi tri dobra, zabavna sastanka, i

možda.

192



SUBOTA, 25. AVGUST

Pola devet uveče. Bio sam kod kuće i gledao Goodfellas, za slučaj da sam
nešto propustio prethodnih dvanaest puta.

Moj mobilni se pristojno nakašljao. Prvi zvuk koji je ispustio celog
vikenda. Potajno sam se nadao da jednostavno nisam bio u dometu mreže.

„Ćao”, rekao je ženski glas. Standardni ženski pozdrav. Zašto devojke to
uvek rade? Nisam imao predstavu ko je. Kako sam mogao da znam na
osnovu samo jedne reči?

„Hej!” rekao sam, odugovlačeći. „Kako ide?”
„Dobro.” Dve reči. I dalje nisam imao predstavu.
A onda mi je sinulo. Lizi. Nedeljama već nisam razgovarao s njom. Mislio

sam da smo se prećutno dogovorili da ostavimo stvar da miruje. U živom
pesku.

„Wiegeht’s?” rekao sam. Pokupio sam nekoliko fraza od jedne Bavarke na
poslu – štos je bio da se pravim kako govorim nemački, a ona se pravi da ne
primećuje koliko sam patetičan.

Njen odgovor zvučao je kao: „Selbstammerungenfrauverkauftenkranken-
schwesser”, a ja sam izustio zvučni ekvivalent klimanja glavom.„Pa”, rekla
je, „samo sam nešto završavala na poslu.” Kao da je to nešto najnormalnije
što bi neko mogao raditi subotom uveče. „Pretpostavljala sam da si negde na
piću i da bih mogla da ti se pridružim.”

„U stvari”, rekao sam, „upravo gledam film.”
Gaf! Nije znala da sam kod kuce. Ovo je mobilni. Mogao sam joj reći da

ljuštim pivo s književnim lavovima ili napaljenim glumicama, i ne bi znala da
lažem. Zašto moram da pokvarim svoje šeme povremenim izlivima
iskrenosti?

Dogovorili smo se da se nađemo u kafeu Žaba za četrdeset minuta. Kafe je
bio na deset minuta hoda od mog stana. Savršeno, pomislio sam: imam
dovoljno vremena za jednu opuštajuću zmijicu na mobilnom, a onda ću se
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presvući.
Četrnaest minuta kasnije teškom mukom sam se odvojio od igrice – bio

sam ubeđen da sam večeras imao šansu da potučem Brenin rekord – i obukao
se za tri minuta. (Košulja u stilu banana republika u tamnoj nijansi plave,
crne pantalone u stilu banana republika, i crne banana republika cipele. Kad
me anketari budu pitali o partijskoj pripadnosti, reću ću: banana
republikanac.) Onda sam odjurio niz ulicu kao kad sam bio klinac; uvek sam
kasnio. Samo sad nisam morao da uračunam vreme za zaključavanje bicikla.

O, ne. Zaboravio sam nešto. Odjurio sam nazad u stan i namazao nokte
sredstvom Gricni me. Nisam imao šansu da odvedem Nemicu u krevet ako
me vidi da grickam nokte.

Stigao sam, crven u licu, s petnaest minuta zakašnjenja, taman na vreme da
provedem narednih deset minuta čekajući nju. Moji sastanci s devojkama su
bili veoma nalik seksu. Uvek bih bio brži od njih.

Malo smo pojeli, malo smo popili. Pričali o novostima.
„Šta si radila prošlog vikenda?” pitao sam
„Pa”, rekla je, „bila sam sa Gigi i Seb, njih znaš, išli smo do Nju Hempšira

da se vidimo sa Ramonom i Betani, pričala sam ti o njima, pa smo otišli da
posetimo Šakiru, Doru i Kolet, one koje sam ti pominjala, koje imaju malu
kućicu na plaži, pa sam u nedelju išla na ručak sa Marijel, Antoniom,
Robinom i Vitni.”

Ko su svi ti ljudi? Kad ste s novom osobom, to je pravo mentalno
razgibavanje. Pokušavaš da pratiš imena njenih najboljih drugarica i najgorih
momaka i braće i sestara i gde svi oni žive i čime se bave i ko su njihovi
drugovi i kako su nazvali decu. A onda ima i sve ono što treba da upamtiš o
devojci s kojom izlaziš. Njene alergije. (Jednom sam se zabavljao sa
devojkom koja je bila veoma alergična na sve vrste koštunjavog voća.
Odjednom je ispalo da sve što ja naručujem sadrži neko od njih. To je
shvatila kao znak da potajno želim da je ubijem, ili u najblažem slučaju da ne
želim da delim hranu s njom.) Ime njenog šefa. Veličinu odeće. Broj cipela.
Šta voli u krevetu. (Dobro, to i nije tako teško.) Kako stići do njenog stana.
Njen broj telefona. Njen drugi broj telefona. Njen drugi drugi broj telefona.

Naravno, nisam imao problema da upamtim sve te podatke o Džuliji.
„To zvuči sjajno!” rekao sam. Nisam više mogao da je pitam ko su svi ti

njeni prijatelji, jer mi je Nemica već opisala sve njihove živote veoma
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detaljno. Samo ništa od toga nisam upamtio. Veoma je malo prostora ostalo
na mom hard-disku, već je bio pun Duška Dugouška, Bogartovih opaski iz
raznih filmova, i fudbalskih statistika.

„Hajde da ostanemo u gradu cele noći”, rekao sam. Pokušavao sam da
budem spontan. Sa Nemicom.

„Cele noći?” upitala je. „Ja sam mislila do dvanaest.”
Otišli smo u otrcani lokalčić za vaćarenje na Kolumbusu. Zvao se E-

Mocije. Pravio sam se da nikad tamo nisam bio. U prednjem delu su bili
stolovi u malenim separeima; u zadnjem ogromni, udobni, mekani kaučevi.
Tako su bili zavaljeni da bi svako uzeo svoje piće, izuo cipele i uronio u
jastuke. Kao podrumi u roditeljskim kućama, samo bez polinezijske barske
opreme i prašnjavog kompleta za desert iz kojeg je uvek nedostajala jedna
viljuščica.

I tako smo uzeli džin i tonik i bacili cipele na tepih. Naslonili smo se. Nije
bila daleko. Ali, nije me ni dodirivala.

„Trenutno si u veoma nezgodnom položaju”, rekao sam.
„Je li?” upitala je.
„Mogao bih da te poljubim kad god poželim”, nastavio sam. Baš sam bio

dobar u nagoveštavanju, zar ne?
Nasmešila se. I poljubio sam je. Ali, samo na sekund. Jer je prasnula u

smeh.
„Ne”, rekla je, „ne možemo ovde da se ljubimo.”
Trebalo mi je malo vremena da shvatim šta mi to govori. Šta je uopšte

pokušavala da kaže?
„Hoćeš li da odemo kod tebe?” upitala je.
Kad me je poslednji put neko to pitao? Je li me to iko ikad pitao? Disao

sam duboko. Klimnuo glavom. Smireno. Tako je. Samo mirno.
Sagnuo sam se da obujem cipele.
Opet ju je spopao smeh.
„Ali”, rekla je kroz kikot.
Ovo je bilo smešno?
„Ali, to ne znači da želim seks”, rekla je.
I tako smo se vratili kod mene gde se ispostavilo da je od reči: nije želela

seks. Umesto toga radili smo svakakve frustrirajuće, znojave stvari u mom
krevetu. Dva sata. Dok konačno nismo zaspali zagrljeni. Spavali smo ceo
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minut.
„Moram da ustanem u devet”, rekla je, gurkajući me.
Ustao sam da navijem budilnik, koji je stajao na drugoj strani sobe. Ničemu

ne bi služio ako bih mogao da ga dohvatim iz kreveta. Samo bih ga isključio i
nastavio da spavam. Usput sam primetio da je neko uredno složio i okačio
Nemičine gaćice i grudnjak. Kako se to dogodilo?

„Seks je”, rekla je Lizi u mraku, ozbiljnim glasom, „veoma intiman.”
S tim sam se složio.
„Mislim da se ni sa kim nisam ovoliko ljubila u poslednjih pet godina.”
A meni pade ogroman džak tuge na ramena. Ona je bila veoma lepa, veoma

pametna devojka. A bila je nesrećnija možda i od mene.
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ČETVRTAK, 6. SEPTEMBAR

Na poslu sam još jednom pročitao neverovatnu elektronsku poruku koju
sam dobio u ponedeljak:

 
Od: LIESL.M.LANG@femail.com
Za: FARRELT@NYTabloid.com
Predmet: Petak

 
Rekao si da želiš da odemo u bioskop u petak uveče, ali pošto

nam se ukusi po tom pitanju veoma razlikuju, predlažem...
 

Predložila je neku islandsku sagu o pecanju, francusku komediju o
transvestitima, kinesku sapunicu. U čemu je stvar s ribama i stranim
filmovima? Iste one ribe koje se namršte u koncentraciji nad misterijama
horoskopa odjednom postanu prepametne kad dođe do sinapleksa. Kad ste
poslednji put videli neki strani film koji nije bio precenjen? Dobro, Zmaj. Na
moje iznenađenje, nije imala ništa protiv da pogledamo novi film Džekija
Čena. Možda je bila spremna na kompromis, tj. predlagala da uradimo ono
što sam ja želeo? Kao da potpisujemo međunarodni mirovni sporazum,
prepiskom smo dogovorili da ga pogledamo sledeće nedelje .

Dok sam u sumrak izlazio iz zgrade, okrenuo sam Džulijin broj da vidim
ima li vremena da popije neko piće sa mnom pre nego što ode. Putovala je u
Meksiko s Duejnom ovog vikenda, i znao sam da je neko vreme neću videti
ako je ne budem video te večeri. Ali, umesto da mi se ona javi na mobilni,
dobio sam Dart Vejdera koji me je obavestio: „mobilni pretplatnik trenutno
nije dostupan”. Zašto su svi operateri mobilne telefonije mislili da je kul da
im taj lik pozajmi glas? Razorio je Olderon, pobogu, da i ne pominjemo što je
unakazio Obi-Vana.
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Međutim, dok sam vraćao mobilni u ranac primetio sam da imam
sopstvenog ubedljivog crnog tipa s kojim je trebalo da se suočim. Šuter je
hodao preko trga ka meni, kose uredno vezane u rep, obučen u crno odelo,
belu košulju, tanku kravatu. Izgledao je kao doterani rastaferijanac. Trebalo
mi je malo vremena da primetim da je imao društvo i s jedne i s druge strane:
Majka Vegu i Ilaja Knehta. Obojica su se intenzivno trudili da izgledaju kao
žestoki momci.

Šuter je izvadio čerčilovsku cigaru iz usta i dunuo pozamašan oblak dima u
mom pravcu. „Zgrabite ga”, rekao je.

Majk i Ilaj me zgrabiše za laktove i uguraše me u limuzinu sa zatamnjenim
staklima.

„Šta je ovo?” upitao sam. „Počeo si da radiš za mafiju? Ovo ti je probno
veče?”

Ali, Majk i Ilaj me gurnuše u sredinu zadnjeg sedišta i sedoše poput pasa
čuvara, svaki s jedne strane. Šuter se zapovednički smestio na sedište preko
puta. Onda se pojavio neki lik u šoferskoj uniformi i zatvorio vrata. Zvuk
ulice potpuno je nestao.

„Momci”, rekao sam, „voleo bih da se družim s vama, ali moram večeras
da vidim Džuliju.”

„E, baš u tome je stvar”, rekao je Šuter.
Pogledao sam Majka i Ilaja, potpuno svestan da bi se nešto sramotno moglo

desiti večeras. Šuter je boravio u mestu u kojem ne postoje pravila, u
nekakvom privatnom Amsterdamu duše. „U čemu je štos?” upitao sam.

„Nazovi ga kako hoćeš”, odgovorio je Šuter. „To je što je.”
„Ovo je intervencija”, dodao je Majk.
Šuter je pokucao po staklu. I krenusmo.
Pružio je ruku ispod sedišta i dohvatio skriveni frižider. Izvadio je flašu

bolindžera. „A šta je ovo?” upitao je. „Moramo ovo da upotrebimo.”
„Da, dobro ćemo ga upotrebiti”, nastavio je Majk, koji je u drugoj fioci

pronašao čaše za šampanjac. Bio je iznenađujuće inspirisan ulogom žestokog
momka, primetio sam.

„Upotrebićemo ga do poslednje kapi”, nadovezao se Ilaj. Jesam li ja bio
jedini u gradu koji nije čitao Sunce se ponovo rađa? Toliko mladića je
odlučilo šta voli a šta ne, zahvaljujući Hemingveju.

Kad smo stigli do plišanih konopaca, ispred njih je u stanju pripravnosti
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stajao muškarac s brkovima u večernjem odelu. Samo tri vrste muškaraca su
i dalje nosile takva odela. A ovaj nije ličio ni na šefa sale ni na batlera.

„Dobrodošli na mesto u kojem su muškarci muškarci”, rekao je Šuter.
„A žene hirurški doterane”, dodao je Ilaj.
„Ma hajde, momci”, rekao sam dok nam je šofer otvarao vrata. Reflektor je

kružio u pokušaju da stvori atmosferu na crvenom tepihu između konopaca.
„Ne treba mi ovo. Moram da pozovem jednu devojku.”

„Devojka, rekao si?” upitao je Šuter. „Sad ću ti pokazati devojke.”
Šuter je razmenio nekoliko reči s muškarcem kod konopaca. Bilo je reči o

tome gde ćemo se smestiti. U VIP deo (ceo klub), VVIP deo (sve sem
poslednja dva reda stolova), u Izvršnu salu, koja je bila napred, ili u samo
središte, koje je opisano kao zona tako moćne ekskluzivnosti da se sastojala
iz jednog jedinog izdignutog stola okruženog bordo konopcem i posvećenim
osobljem. Majk i Ilaj su me diskretno vodili držeći me za laktove. Obojica su
bili malo doterani, u sakoima i kravatama. Ja sam nosio stare, izgužvane Gep
pantalone i ofucane cipele. Izgledao sam kao nekakav delikvent ili student.

„Šuteru”, rekao sam, „nisam adekvatno obučen.”
„Nema veze”, odgovorio je. „Nisu ni devojke.”
Onda je izvadio jednu novčanicu i pružio je vrataru. Nisam znao da je

predsednik Mekinli na novčanici od petsto dolara, a vi?
„Izgleda da je posebno veče”, rekao je Ilaj dok smo prolazili kroz hodnik ka

mestu na kojem su se obojena svetla sumanuto vrtela u krug. Muzika je bila
zaglušujuća.

„Ovo je veče nevaljalih devojaka”, rekao je Šuter, namigujući.
Gorile u majmunskim odelima počeše da mile oko nas, ulizujući se ponizno

iz želje za napojnicom, smeštajući nas za najbolji sto. Šuter i Majk razdeliše
novac konobarima dok je Ilaj gledao na drugu stranu. Majk je uputio pogled
u mom pravcu.

„Ne gledaj u mene”, rekoh mu. „Ja nisam tražio da pođem s vama.”
Šuter mi je konfiskovao mobilni i naručio turu duplog viskija. A devojke su

počele da pristižu.
Tip na ivici bine je zagladio tupe i progovorio komičnim kokni naglaskom.
„U redu, momci, u redu? Ja sam vaš domaćin Ken Talent, i tu sam da vas

podsetim da večeras ispisujemo stranice istorije u gospodskom klubu Pastuv.
Bukvalno.”
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Nikad nisam uspeo da shvatim zašto su ovakva mesta nazivali gospodskim
klubovima kad su povlađivali isključivo našim životinjskim, majmuskim
instinktima.

„Obožavam ovog tipa”, rekao je Šuter. „On je Robin Lič strip barova.”
Začula se početna gitarska jeka pesme „Revolution” od Bitlsa. Talent je

uzviknuo: „Žene koje ćete sada videti su oskudno odevene Sotone, đavolice
bez plavih haljina, sve do jedne furije u peticama, devojke s najviše zla u
celokupnoj istoriji! Da čujem jednu pastuvsku dobrodošlicu za: Mariju
Antoanetu!”

Usledilo je oduševljeno klicanje dok je iza svetlucave zavese izlazila dama
u autentičnoj odeći iz 1789. Velika suknja sa žičanom potporom. Kitnjasti
karneri. Napuderisana perika. Izazovni mladež.

Šuter je zviždao s prstima u uglovima usana. Voleo bih da umem to da
uradim. Sljuštio je viski, i drugi mu se pojavio kraj lakta. Ja još nisam otpio
ni prvi gutljaj.

Šuter me je pogledao popreko. „Izgledaš kao gomila nečega.”
„Loše sam raspoložen”, rekao sam.
„Dugo ćeš biti mrtav”, odgovorio je. „Ne moraš sad da počneš da vežbaš.

Popij lek.”
„Alkohol nije rešenje”, rekao sam.
„Nije”, odgovorio je. „Ali, okupiraće te dok ne zaboraviš u čemu je bio

problem.”
Otpio sam gutljaj. Osetio sam plameni trag od grla pa sve do utrobe. Prijalo

mi je to.
„Ne želim da koristim piće kao štaku”, rekao sam.
„Nije to štaka”, odgovorio je. „To je aparat za reanimaciju.”
„Hajde, momci”, rekao je Talent. „Zar je to sve što imate da kažete o jednoj

od najokrutnijih žena u istoriji? Među Marijinim zločinima su udaja iz
interesa, izgladnjivanje naroda, podsmevanje pravdi, i ljubav prema
odvratnom nameštaju! Šta onda imamo da izjavimo po tom pitanju?”

„Uaa!” povikao je Ilaj, namigujući mi.
„Molim te”, rekao sam, „nemoj da namiguješ.”
Pogledao sam oko sebe. Klub je bio prazan, s izuzetkom sedam-osam

muškaraca tužnog izgleda, s proređenom kosom, koji su se hrabro trudili da
budu otkačeni. Mnogi su vikali i dobacivali i gurkali se. Većina je nosila
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burme.
Izazovna dama na sceni imala je jednu od onih tankih crnih traka oko vrata,

onih koje liče na pseće ogrlice, s malim priveskom. Sugestivno je dodirivala
ogrlicu. Kao da nikad nismo videli nagi vrat.

„Znate, momci”, rekao je voditelj, „čini mi se da joj je glava pričvršćena
samo tom ogrlicom!”

Tri momka za stolom iza mene su povikala: „Skinite joj glavu! Skinite joj
glavu!” Ali, samo dok jedan od njih nije dobacio: „Skinite joj odeću!”, što su
svi prihvatili.

„Ta haljina izgleda neudobno”, reče Majk.
„Kruto. Uštirkano”, nastavi Ilaj.
„Verovatno ima korset od riblje kosti ispod nje”, dodade Majk.
„Veoma tesno”, reče Ilaj. „Kao zatvor. Kao Bastilja.”
„Politički zarobljenici”, rekao je Majk, „moraju biti oslobođeni.”
Marija je podigla nogu na jednu od onih stolica francuskog izgleda koje su

pretrpavale scenografiju dosadnih filmova o tom periodu, i počela je da
podiže haljinu, otkrivajući dugu nogu u čednoj, beloj čarapi. Trebala joj je
čitava večnost da stigne do male crne podvezice na prelepom vitkom bedru.
Na podvezici je bila simpatična platnena ruža.

Momci iza mene bili su u transu.
Podvezica je skinuta prva. Marija ju je zavrtela na kažiprstu, na kojem je

nokat bio dug i crven kao krv. Pogledala je oko sebe tražeći metu i primetila
Šutera. Blago mu se nasmešila, sumnjivo nemontirano, i bacila mu podvezicu
u krilo.

Tipovi iza mene počeli su da zavijaju. „Nek’ pojede mene”, jedan od njih je
povikao.

Marija je već skinula obe čarape i počela kažiprstom da prelazi preko
dekoltea kad je utrčao Ken Talent s najnovijim izveštajem.

„Momci, bojim se da imam loše vesti. Francuska kraljica je suviše tesno
utegnuta u korset. Možda če Mariji Antoaneti večeras biti potrebna mala
pomoć da ga skine.”

Crvena zavesa iza nje se već razdvajala.
„Zato je dobro što ima drugarice poput Lukrecije Bordžije!”
Lukrecija je bila obučena u najizazovniju odeću petnaestog veka, mnogo

jednostavniju od kostima koji je Marija imala na sebi. Samo skromni fišek
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belog platna, nalik na ogroman filter za kafu s crvenim obrubom. Haljina je
imala oko dvadeset pet kila i, poput Marijine, bila je do zemlje. Nisu
planirale prerano da raspakuju robu.

Francuska kraljica je pružila ruke ka napuderisanoj beloj perici, skinula je i
rastresla svoju dugu riđu kosu tako da joj je u slapovima pala na vrat.
Moram da priznam da sam obraćao pažnju.

Sad se čula pesma „Papa, don’t preach”.
„Tatina devojčica Lukrecija udala se sa trinaest godina”, obavestio nas je

Talent. „Ali, njenom ocu, papi Aleksandru VI, nije se svideo momak, pa je
poništio brak. Onda ju je tata papa proglasio devicom u šestom mesecu
trudnoće. Divlji su to bili dani, u periodu zvanom renesansa.”

„Izgleda da se dobro poznaju”, rekao je Majk.”
„Drugarice od malena”, nastavi Ilaj.
„Pozdravite se poljupcem”, rekao je Majk.
„I rastanite se s poljupcem. I iskoristite svaku priliku u međuvremenu”,

dodade Ilaj.
„Šteta što je ovde tako toplo.”
„Jako toplo. Okrutno toplo.”
„Možda bi im bilo malo lakše kad bi se raskomotile.”
Talent se cerio nad mikrofonom. „Njen prvi muž je rekao da beba nije

njegova; u stvari, rekao je da čak ni Lukrecija nije znala s kim je zatrudnela,
možda s ocem a možda s bratom! Ali, jadnoj Lukreciji nisu dali da zadrži
bebu, momci!”

Društvo je jednoglasno uzviknulo: „Jaooo!” a Lukrecija je počela pripijeno
da pleše s Marijom.

„Na žalost, dečak je odgajan u tajnosti”, nastavio je Talent, „ali se
Lukrecija utešila ubivši drugog muža i time je osvojila titulu najokrutnije
žene u istoriji!”

Počela je sledeća pesma. Poznati akordi na klaviru. Vau. Ta me je zaista
vraćala u prošlost. Ponovo sam imao trinaest godina. „Tako je”, rekao sam,
klimajući glavom.

„To mi reci, jebote!” uzviknu Šuter. „Sviđa ti se šta Lukrecija radi s trakom
oko Marijinog struka, zar ne?”

„Mislio sam na pesmu”, rekao sam. „Volim ELO. Ovo je ’Zla žena’.”
Vredelo je potegnuti čak dovde da bih čuo ovu pesmu na klupskim
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uređajima. Bilo je jako malo komšija u mojoj zgradi koji nisu imali primedbe
kad bih puštao art rok iz kasnih sedamdesetih na sistemu od četiri hiljade
vati.

Momci iza mene lupali su nogama i zviždali. Izgledali su kao Italijani.
Možda su imali zamerke. Sviđala im se ideja finog, čistog Vatikana. Zašto bi
pape imale afere sa sopstvenim ćerkama kad ima potpuno zdravih dečaka u
horu?

Marija i Lukrecija su se oslobađale inhibicija i postajale veoma kreativne
po pitanju ljubljenja. Ali, Ken Talent je ponovo uzeo mikrofon i pitao nas da
li nam izgledaju usamljeno. U međuvremenu je DJ prekinuo sjajnu pesmu i
zamenio je onom bledunjavom pop numerom iz Top Gana.

„Dok Marija i Lukrecija proslavljaju novo doba francusko-italijanske
saradnje”, rekao je Talent, „ni ne sanjaju da ih špijunira pohotna dama u
špilhoznama, frivolna fraulein koja nije mogla da nađe dečka koji nije
masovni ubica! Da čujem dobrodošlicu za ovu paklenu valkiru: evo je zla,
zla Eva Braun!”

„Ovo bi moglo da potraje”, rekao je Majk. „Odoh ja po još jednu turu dok
se neka od njih ne svuče.”

„Kako se zove ova glupa pesma?” upita Šuter dok su momci lupali po stolu
i dobovali nogama. Jedan je ustao i polagano se odšunjao iza scene pre nego
što ga je neki od gorila spazio.

„Take my breath away”, odgovorio sam.
„Koji moj?”
„Od grupe Berlin”, dodao sam.
Šuter je hitno pozvao jednog od konobara da priđe našem stolu, gurajući mu

dvadesetice u džep.
„Za ime boga”, rekao je, „pustite neku muziku za muškarce. Ovo nije

čajanka.”
„A šta biste želeli da čujete, gospodine?”
„Stonse. Od 1968. do 1978. I nemojte ni da pokušavate da ubacite i neko

sranje s albuma Their Satanic Majesties Request.” Marija i Lukrecija su
odvezivale Evine kike i otkopčavale joj bluzu kad sam rešio da protegnem
noge. Pesma od Stonsa počela je u roku od minuta. Morao sam da skinem
kapu Šuteru. Posmatranje trošenja novca izbliza bilo je skoro podjednako
zabavno kao kad bih ga trošio sam.
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Šank se nalazio sa strane, udaljen od podijuma, u mračnom kutku s
televizorima pričvršćenim iznad njega. Majk je sedeo na jednoj od stolica,
okružen s tri devojke od kojih nijedna nije bila njegova žena. Izgledalo je kao
da mu gledaju pravo u prepone. Ispuštale su tihe gugutave zvuke.

Naručio sam čašu vode a Majk se nasmešio.
„Ovde je imala četiri nedelje”, rekao je.
Devojke su gubile svoj neonski sjaj i otapale se u male barice nadograđene

kose i silikona. Jedna od njih mu je nežno položila ruku na koleno. Druga je
nakratko spustila glavu na njegovo rame.

„Sigurno si sjajan otac”, reče jedna od njih.
„Najbolji”, složila se druga.
Ona s rukom na njegovom kolenu, sad mu je uhvatila lice obema rukama i

zagledala mu se duboko u oči. „Ti si san svake žene, znaš li to?”
„Da vam pokažem princezu na konjiću”, rekao je arogantno. Stvarno, ko bi

pomislio da bi to mogao biti sjajan način za startovanje riba?
„O”, reče jedna od devojaka, oštro, orgazmično hvatajući vazduh.
„Gospode”, reče druga.
„Bože”, dodade treća, dovršavajući misao. Počeo sam da razmišljam o

tome kako da načnem osetljivu temu s Majkom. Valjda sam, kao
dugogodišnji dobar drugar, zaradio pravo na ozbiljno razmatranje mogućnosti
iznajmljivanja bebe vikendom? Mislim, jedna šetnja Central parkom bila bi
sasvim dovoljna da popunim prazan rokovnik. Mogao bih uzimati po jedan
broj telefona na svakih sto metara.

Ilaj nam se pridružio kod šanka. „Bilo je zabavno, momci. Ali, neko me
čeka kod kuće.”

„Ma hajde, izdrži do kraja”, rekao sam. „Tvoja lutka na naduvavanje može
da sačeka.”

„Nisam ja taj”, odgovorio je, „koji će večeras da duva. Mir”, rekao je. I
otišao.

Šta sam ja uopšte radio ovde? Mislim, sem što sam gledao TV nad šankom,
na kojem je tip po imenu Sven Olafson, ili možda Olaf Svenson, podizao
balvan od trista pedeset kilograma i posrtao s njim nekoliko prenapornih
trenutaka pre nego što ga je bacio na pesak. Hvala bogu za sportski kanal.

Šuter se pojavio pored mene. „Dupli viski”, rekao je šankeru. „Ona
devojka koja glumi Lukreciju Bordžiju je prilično dobra glumica”, rekao je.
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„Imala je glavnu ulogu u čitavom nizu pornića rađenih po Dilanovim
albumima.”

„Dilanovim?” ponovio sam.
„O da, veoma umetnički urađeno, znaš. Zauvek malo. Plavuša na plavuši

na plavuši. Pušenje na vetru.”
„Molim te”, rekao sam. „Možemo li da krenemo? Postaje tako dosadno.

Sve su iste.”
„Evo suštine”, rekao je. „Smatraj to svojom reedukacijom. Moraš preboleti

tu žensku. Dozvolićeš sebi da patiš za nekim samo zato što ti se svidelo kako
te je pošašoljila? Ima još mnogo devojaka sem nje, i sve su snabdevene istom
opremom.”

„Ja hoću njenu opremu”, zacvileo sam.
„Slušaj”, rekao je, popivši viski na eks, „kad bi moj stav bio takav, gde bih

ja sad bio?”
„Mogu li da vam se pridružim u kafenisanju?” upita Majk, sedajući pored

Šutera.
„Ova tura je moja”, rekao sam, i svi smo uzeli po dopunu. Šuter je uzeo još

jedan dupli. I koronu priđe.
„Reci mu”, rekao je Šuter. „Reci mu kakve su žene.”
„Sve su iste”, rekao je Majk. „Osim moje devojčice. Ona je najlepša na

svetu.”
„Daj, umukni”, rekao sam.
Sad je lik po imenu Tor Orgenborg ili tako nešto vukao dodž ranglera.

Zubima. Šest manekenki u binikinjima sedelo je na zadnjoj platformi, klatilo
nogama i mahalo masi.

Šuter je podigao pogled. „Uvek se kladi na Samoanca u ovakvim
stvarima.”

„Ja bih se kladio na Svena. Ili Olafa”, rekao sam.
„Onaj sumo rvač se dobro drži”, dodao je Majk. Dve devojke od onih s

kojima je do maločas razgovarao prišle su mu s leđa i počele da mu šapuću
na uvo. Ustao je.

„Izvin’te me”, rekao je. „Ima neka privatna, hm, izložba koju bi volele da mi
pokažu.”

„A mi?” upitao sam.
Majk je slegnuo ramenima. „Rekle su mi da sam poseban.”
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Šuter i ja smo zurili u Majka dok su ga devojke odvodile, po jedna sa
svake strane. Zaputili su se ka maloj zavesi od perli, gde je stajao još jedan
vratar koji im je otključao neku prostoriju. Kakve li će to čudesne stvari
Majk iskusiti? Nijedne devojke više nije bilo za šankom.

„Stvarno si društvena ebola”, rekao je Šuter.
Mada, Toru je išlo dobro. Uspeo je da pređe šezdesetak metara.
„Koncentriši se”, rekao je Šuter. „Stotka na Samoanca, ali Tor ima onu

crticu kroz jedno od slova o u prezimenu. Možda bi vredelo staviti neku
kintu i na njega. Tor nad Svenom. Šta kažeš? Pedeset dolara.”

Otpio sam gutljaj. Uvek su bogati drugovi bili ti koji su vas koštali.
Prilično sam siguran da je neko to rekao.

Samoanac se sagnuo i počeo da stenje dok je pokušavao da podigne
ogromnu klackalicu od kovanog gvožđa. Bila je savršeno uravnotežena, s
punačkim belcem s jedne strane i „krupnom” crnkinjom s druge. Oboje su
bili poznati publici tabloida.

„Sranje”, rekao je Šuter. „Teška tezga za Aretu. Ko je onaj s druge strane?”
„To je najnoviji debeljko iz Subotom uživo”, rekao sam. „Trude se uvek da

imaju usvinjenog narkomana pri ruci da bi mogao da umre prerano a oni da
prodaju puno posebnih emisija o njemu u udarnim terminima.” Tabloid je,
naravno, otkrio tu priču.

„Šta je to?” upitao je Šuter. „U Aretinoj levoj ruci?”
„Liči na čizburger sa slaninom”, odgovorio sam.
„Kad bismo traku premotali unapred, videli bismo kako joj se dupe

uvećava”, rekao je.
Posmatrali smo Samoanca kako posrče i kleca. Ton nije bio uključen, pa

nismo mogli da ocenimo da li je sudija odbijao poene svaki put kad bi zbog
njegovog posrtanja Areta prosula čokoladni šejk.

U velikoj sali Talent je blebetao nešto o istorijskom želatinoznom rvanju
Medeje i Lizi Borden.

Začuo sam glasove iza sebe. Okrenuo sam se. Bila su to ona tri momka za
stolom iza našeg.

„Samoanac tuče Šveđanina”, obavestio ih je Šuter, odsecajući vrh sa cigare.
Tipovi počeše između sebe da se klade i da naručuju pića. Ovaj šank je bio

napravljen za otprilike četvoricu, a nas šestorica smo tu bili ugurani.
„Ima li još koga tamo?” upitao sam momke.
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„Dvojica biznismena iz Japana, i to je to”, reče jedan od njih.
Završio sam viski i pustio ga da mi se razliva kroz mozak. Šta nije bilo u

redu s nama? Ako nam ponudite izbor između seksa i sporta, reći ćemo:
zavisi ko igra. Svakom momku se to dešava. Pokušavaš da gledaš fudbal ili
tako nešto, devojka se uvija svuda oko tebe i pokušava da ti privuče pažnju,
grickajući ti uvo, šapućući neuobičajeno bezobrazne stvari – ima li neki
ženski hormon koji deluje samo nedeljom popodne – i premda Bronko vodi s
nedostižnom razlikom pet minuta pre kraja, ti razmišljaš: Sklanjaj se! Moram
da vidim hoće li Rejdersi ipak uspeti da se izvuku!

Samoanac je nadmašio Tora, i sad je bilo na Olafu, ili Svenu, da ustane i
odradi posao kako treba.

„Nema šanse”, rekao je Šuter. „To se ne može izvesti.”
Šveđanin je podigao golfa krcatog gajbama sponzorovog piva. Pomerio ga

je impresivnih dvadeset metara.
Još jedan glas iza mojih leđa. „Ko je za akciju?”
Sad su stigla i ona dva Japanca, i kladili su se na sumo rvača.
Samoanac je uspeo kola da pomeri metar i po. Sumo rvač nije uspeo ni da

ih podigne. Ja sam pobedio.
„Jebote”, rekao je Šuter. Japanac ga je isplatio, a onda je Šuter platio meni.

Nisam mogao da se setim kad sam poslednji put dobio opkladu protiv njega.
Večeras očito nije bilo njegovo veče. Malo se zalelujao, a oči mu zakolutaše.
„Nazad do podijuma, drugar.” Odjednom su ispred njega stajale četiri prazne
flaše, a on se isprsio za par piva da nam se nađu dok ne stignemo do stola.
Tip je trošio korone kao njegov rendž rover super premijum. Retko mi se
dešavalo da radnim danom popijem ovoliko pića, ali život sa Šuterom bio je
prava serija čudesa.

„Zlo se teško može naći u manjim pakovanjima nego što ćete sada videti”,
govorio je Talent. „Iznedrila se iz familije Menson da bi zadala hrabar udarac
feminizmu sedamdesetih kad je postala prva žena koja je pokušala atentat na
predsednika Sjedinjenih Država! Istina, u pitanju je bio samo Džerald Ford,
ali hajde gromoglasno da pozdravimo Skviki From!”

A onaj koji je upravljao muzičkim uređajima, nije mogao da odoli iskušenju
da izbaci Stonse i pusti nam „Ja sam žena”.

„Do đavola, gde je taj mali pederko?” upita Šuter, žustro gledajući okolo.
„Dao sam tom tipu tri novčanice za Helen Redi?” Bio sam dobro podložen,
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ali Šuter je posedovao istu količinu iskričavih vati kao ona džinovska
reklama za koka-kolu na Tajms skveru. Znate kako zovu ta gigantska
neonska čudovišta? Spektakularci. Takvo je sada bilo Šuterovo stanje, bio je
spektakularne.

Konobar nam je prišao a Šuter je po njemu osuo paljbu. „Je 1 vi jedan
drugom pušite kite tamo pozadi?” rekao je. „Ozbiljno, želim da znam. Ti i
tonac, vi ste buljaši, zar ne? Slobodno mi reci. Ako je ovo gej striptiz bar,
onda je jebena greška moja. Naći ću drugi lokal. Zar nisam izričito tražio
Stonse?”

Konobar ništa nije odgovorio. Ali, malo je zakolutao očima u mom pravcu.
O, ne! Bacao je nekakav vudu, bio sam siguran. Odjednom mi se slošilo.

A na bini se pojavila Skviki. Helen Redi se prekide, a umesto toga se
začula pesma „Monkey man”, strast i apokalipsa u duetu. To je bila jedna od
njihovih najboljih pesama ali prizvala mi je blago sećanje na nelagodu. Nešto
u vezi s tim albumom uvek me je rastuživalo. A Šuter je izgledao kao da je
upao u trans. Potpuno se primirio. Skviki je bila jedan sitan, plavi
devojčurak, ništa posebno ako mene pitate, nije bila baš impozantno građena,
kosa joj je bila preupadljivo isfenirana, a šminka zastrašujuća. Imala je mali
derindžer u ruci i šetkala se po bini u zvoncarama i hipi bluzici kao da ovo
nikad ranije nije radila. Izgledala je praskavo i sarkastično, kao da joj nije bio
potreban pištolj da bi te povredila.

Pesma me je podsetila na prvi put kad sam video kućicu s majmunima.
Baba i deda, koji su tada živeli u Nju Džersiju, odveli su me u zoo vrt u
Bronksu. U to vreme Bronks je bio iznenađujuće izjednačen s Kambodžom u
takmičenju za najgore mesto na svetu, a ja sam gledao u kavez i u sebi
zapisivao kriminalne radnje: Dobro, to je silovanje, pokušaj silovanja, napad,
masturbacija na javnom mestu. Nikad ranije nisam bio u Njujorku. Zato sam
pomislio: Ovaj grad je tako žestok, čak su i majmuni kriminalci. I treba da
budu iza rešetaka.

Pesma „Monkey man” počinjala je na klaviru a završavala se u džungli. U
finalu gitara zvuči poput metaka koji zuje iznad glave a Mik Džeger gubi moć
govora. Dezintegrisao se u bolne grlene jauke, ništa od njega nije ostalo sem
urlanja i vriske. To je bio njegov najsjajniji trenutak. Kad se izgubi i preda
haosu na izmaku pesme, tačno možeš da osetiš kako klizi niz evolutivnu
lestvicu, i opada za jednu do dve vrste. Soba se oko mene tumbala i klatila,
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ali u mom umu značenje ove pesme bilo je kristalno jasno. Taj nivo
intenziteta nije mogao biti lažan. Mik je inspiraciju pronašao duboko u sebi. I
jedno pitanje mi se učinilo veoma važnim. Šta je moglo napraviti majmuna
čak i od Mika? Droga nije. Bio je čist. Bilo je nešto još opasnije. Ako je od
Mika napravilo majmuna, tim pre bi moglo i od svakog od nas.

Šuter ništa nije govorio. Samo je odmahivao glavom prema bini.
Tek kad je počela sledeća pesma, setio sam se zašto je „Monkey man”

nosila ugrađeni osećaj jeze. Jer svako ko je ikada čuo pesmu Let it Bleed zna
šta sledi. Zov divljine pretvorio se u probadajuću lepotu. Zaslepljujuča finta,
a onda udarac ispod pojasa. Mik nam je samo smeštao tim napaljenim
babunskim kricima. Zašto su Stonsi odlučili da završe album s te dve pesme,
i to tim redom? Pokušavali su nešto da nam kažu.

Dečiji hor. Akustično prebiranje po žicama. I Mik je ponovo počeo da nam
priča o devojci koju je video.

Oblak je preleteo preko Šuterovog lica. Nikad ranije nisam video taj izraz
kod njega. Kao da je sve samopouzdanje bilo posisano iz njega.

„Šuteru?” rekao sam. „Šuteru.”
„Ta devojka”, rekao je. „Ona je...” reči mu se pretvoriše u prigušeni niz

samoglasnika.
„Gabor?” upitao sam.
Taj komentar kao da mu je uzavreo krv. Prljavo me je pogledao. Onda se

sasvim približio i stavio mi ruku na rame da bi bio siguran da obraćam
pažnju. „Ona je ista Elison.”

Mik kaže: „Ne možeš uvek dobiti ono što želiš.”
„Ova pesma. Onaj jebeni konobar”, rekao je Šuter. Pokušavao je da

dozove momka iz njegovog ugla, ali konobar je svoj osmeh uperio u tačku
negde tri metra iznad naših glava.

Elison je bila devojka koju Šuter nije pominjao kad je bio trezan. Zabavljali
su se davno, dok je živeo u Bostonu. Sudeći po njegovim pričama, nije bilo
ničeg među njima sem gorkih rasprava i neverovatnog seksa. Ona ga je
varala, on je varao nju, razgovori su bivali praćeni letećim predmetima, a
nesuglasice ponovo razjašnjavane u sitne sate u prisustvu čuvara reda i mira.
Raskinuli su, ponovo bili zajedno, pa onda opet raskinuli. Nikad je nisam
upoznao, mada sam naravno video njene nage slike koje je on svima
pokazivao. Slušao sam pažljivo kad je pričao o njoj, pokušavajući da
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sastavim celu priču, ali u ovakvim trenucima nisam baš bio najoštrijeg uma.
„Problem kod Elison.” „Razlog iz kojeg me je Elison šutnula.” „Možda je
trebalo da budem uporniji s Elison.” „Ta neurotična kučka Elison.” Stvarno
je mnogo toga imao da kaže o devojci koju je mrzeo.

„Ma hajde”, rekao sam. „Nemoj biti takav, Šuteru? Hajde, meni za ljubav
nemoj biti takav.”

„Ovo nije pravo”, rekao je Šuter. „Do đavola! Kako je moguće da nemamo
par riba koje bismo kresnuli? Nije trebalo tako da ispadne.”

„Pa”, rekao sam, „ja imam sastanak sledećeg vikenda. Jedna devojka, Lizi?
Nekako je počela da mi se sviđa, i...”

„Mislio sam sada”, odgovorio je Šuter. „Da te pitam nešto: jesi li ikada
kresnuo kurvu?”

U razgovorima sa Šuterom stvarno si mogao da čuješ najneobičnija pitanja.
„Ne”, rekao sam, blago posramljeno. A ta posramljenost me je posramila.

Stideo sam se što nikad nisam spavao s prostitutkom? „Nemam baš želju da
dobijem neku bolest. Ili nešto drugo.”

„To je kretenski”, rekao je Šuter. „Kurve o kojima ja pričam su hiljadu
dolara na noć. I znaš da bih ti ja to platio. Jer me baš zabole. Te devojke će
uraditi šta god hoćemo.”

Je li? Pitao sam se da li bi bile voljne da slažu za mene. Jer nisam imao
nameru da idem tamo gde je deset hiljada muškaraca već bilo pre mene. Nije
da nisam verovao devojkama. Tim muškarcima nisam verovao.

„Pravi muškarci ne treba da budu bez mufa”, rekao je Šuter.
„Dobro”, odgovorio sam. „Naruči jedan za sebe.”
Ćutali smo neko vreme. A onda je tresnuo flašom o sto, snažno. Pena je

pokuljala iz grlića flaše. Obezbeđenje se okrenulo. Ovo je bilo doba večeri
kad su svi s pištoljima gladili drške.

„Jebi ga!” povikao je Šuter. „BOG JE PEDER!” Valjda to nije bio on na
nogama, s rukama koje su se trzale kao da ga hvata napad? Nije valjda
dirigovao uz muziku? I nemoguće da je to on tumarao ka bini. Nije to on
pokušavao – ups – da se popne uz stepenike. Nemoguće da je to bilo
njegovo telo tik uz Skviki Elison. Njegove ruke stegnute oko njenog struka.
Bio sam prilično uveren da to nije trebalo raditi u striptiz baru, i stvarno sam
hteo da mu pomognem da izbegne nevolju, ali još više sam želeo da vidim šta
će se desiti.
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Skviki, ostajući pri svojoj ulozi s upornošću dostojnom divljenja, ispuštala
je tihe, cijukave zvuke. Osoblje je počelo da šapuće i lupeta, češući zadnjice
i kujući plan. Jednom kad su sakupili tim, prilično su brzo krenuli u akciju.
Šest momaka je zgrabilo Šutera dok je on pričao devojci da treba odmah da
krene kući s njim.

„Gospodine”, rekao je oznojeni upravnik, pokušavajući istovremeno i da se
ulizuje i da izbacuje, „kao cenjenog gosta, Pastuv bi želeo da vam ponudi
korišćenje naše luksuzne automobilske službe, iz poštovanja i, hm, na račun
kuće.” Obezbeđenje je Šutera pretvorilo u objekat izbacivanja. Od zemlje je
bio odignut svega dva koraka, ali ipak je potpuno izgubio kontrolu nad
nogama i jedno pet puta je posrnuo. Iz nekog razloga bilo je ruku i na meni, i
bez ikakve pokretačke energije s moje strane, nekako sam izleteo kroz vrata,
korak iza Šutera.

Naša limuzina je pokrenula motor. Upali smo unutra i zaputili se ka
Šuterovom stanu. Pronašao je još jednu flašu šampanjca u frižideru.

„Hoćeš malo?” upitao je.
„Ne hvala?” rekao sam, nadajući se da će taj odgovor biti prihvatljiv.
„Šonjo.” Pio ga je junačkom brzinom, pravo iz flaše. A onda je pronašao

stereo i pojačao Elvisa Kostela toliko da su njegovi eventualni ljubitelji koji
su se večeras zatekli u Kvinsu, imali prilike da ga čuju. Šuterova glava se
divlje trzala. Prosuo je šampanjac svuda po pantalonama a da nije ni
primetio. Kad smo stigli do njegovog stana on je ostao u kolima.

„Je li to sve za večeras, gospodine?” upitao je šofer.
„Aha”, odgovorio je Šuter. „Samo sačekaj trenutak.” I sedeli smo tako neka

tri minuta dok je Elvisova „Elison” tresla prozore. Onda je stavio svoju ruku
na moju. Pa je stavio drugu ruku na moje rame i privukao me blizu.

„Baš te volim”, obavestio je moje uvo. „Znaš? Jer me slušaš.”
A to nije bilo nešto što sam želeo da čujem.
„Video sam tvoju drugu stranu večeras”, rekao sam.
„Nisi”, odgovorio je. „Moja druga strana je u haosu.”
Ostatak večeri prošao je prilično mirno u Šuterovom stanu. Šuter na kauču.

Šuter s kauča. Stočić prevrnut. Stvari porazbijane po podu. Moja velika čaša
vode protiv mamurluka. Njegova (još veča) čaša jegera. A ja sam razmišljao:
Kako neko može da padne s kauča? Šuter je preturao po telefonskom
imeniku. Rekao je: Mogao bih napuniti činije – činije! – kokainom večeras.
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Pogledao sam na sat: 4:40 ujutru. Razmišljao sam: Mogu li sada da se
odšunjam na spavanje? Šuter je odustao od traženja broja, bacio držač za
vizitkarte u vazduh i spustio glavu na pod ispod nežnog oblaka belog kartona,
samo se odmarao i smišljao svoju sledeću ludost. A ja sam razmišljao: Beži!

Međutim, kad sam krenuo ka vratima, začuo sam grgutavi zvuk.
„Šuteru?” rekao sam.
Bio je komiran. Ali, kravata mu je bila obmotana oko rukohvata kauča.

Možda je hrkao, a možda se i davio. Naslov mi protrča kroz glavu:
„NOVINAR NAPUSTIO PIJANOG PRIJATELJA U SMRTNOJ
OPASNOSTI”.

Polako sam mu prišao i odvezao mu kravatu. Glava mu je klonula. A
potom i čitavo telo, koje se sručilo u nekakvu nestvarnu gomilu na podu.
Stavio sam mu jastuk pod glavu i tiho otišao do ormana da mu okačim
kravatu. U spavaćoj sobi pritisnuo sam prekidač za svetlo pored kojeg je
stajao ručno izrezbareni natpis na kom je pisalo „MI ČASA ES MI ČASA”.
Svetlo mi je probadalo oči dok sam razgledao potpuno zaseban muzički
sistem u spavaćoj sobi. Tu je stajala i gomila diskova, s Dilanovim Desire
na vrhu. „One more cup of coffee”. „Hurricane”. „Sara”. Tu pesmu je
napisao u najvećoj ljubavi, o devojci kojoj je posvetio čitav album Blood on
the Tracks. Devojci s kojom, uprkos bogatstvu, slavi i genijalnosti, nije
uspeo da održi vezu.

Šuter je imao jedan od onih staromodnih ormana od orahovog drveta.
Otvorio sam vrata, a prizor je bio zaslepljujući. Prikačen uz plutu s
unutrašnje strane oba krila video sam haos boje, svile, pamuka i čipke. Bio je
to zid gaćica. Gaćica na stotine. Nisam mogao da odolim, i skinuo sam
pribadaču koja je držala čipkani crni par od vrste u kojoj viđamo manekenke
u Rendiju. Morao sam da znam. Pa sam ih perverzno onjušio. Da, ove je neka
devojka nosila. Sve ostale su takođe pokazivale znake korišćenja. Neke su
bile potpuno nove tange, a bilo je i ofucanih i izbledelih ženskih bokserica.
Pitao sam se koliko ih je dugo sakupljao, i da im je sakrio gaćice kad nisu
gledale ili jednostavno direktno rekao devojkama da moraju da ostave trofej
ako žele da ostanu cele noći. Verovatno je uradio to drugo. Uostalom, sve su
skidale grudnjake u Hogs and Heifers, zar ne? Čak je i Džulija Roberts
jednom to uradila. 34B.

Odjednom sam se osetio veoma umorno. Šuterova uloga u životu bila je da
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bude komandant parade živahnih nagih lepotica koje ste obično mogli da
vidite samo ako biste se pretplatili na kanal Špice. A čak i njemu je nešto
nedostajalo. Možda ono najvažnije. Dilan je bio još uspešniji od Šutera, a ni
on nije mogao da dobije devojku koju je želeo. Kakve su onda bile moje
šanse kod Džulije? Kreni dalje, drugar. Izgubio si. Okušaj sreću za drugim
stolom.

Vratio sam se u dnevnu sobu i ovog puta sam se pružio preko stočića da
bih ugasio stonu lampu. Na stolu je stajao primerak knjige Sunce se ponovo
rađa koji je izgledao kao da je motan po rukama bar stotinu puta. Uzeo sam
ga, i prešao prstom preko ispucalog poveza.

„Čitaj mi”, reče Šuter promuklo. Čvrsto sklopljenih očiju. „Šta?” upitao
sam. Je li on to pričao u snu? Otrežnjenje je počelo da me hvata, to jest,
pijanstvo je slabilo, kao što nebo postaje manje mračno pre nego što se
razdani.

„Čitaj”, rekao je.
„Sunce se ponovo rađa?” upitao sam.
„Samo četrdeset drugu stranu”, odgovorio je. „Molim te!” Gromoglasno je

prdnuo i okrenuo se na drugu stranu. Okrenuo sam četrdeset drugu stranu i
video da je veći deo strane podvučen. Po celoj margini bilo je zvezdica i
crtica.

„Čitaj?” rekao je Šuter. Ovog puta je molio.
I tako sam mu izgovorio te reči.
 

Poljubili smo se za laku noć, a Bret je zadrhtala. „Trebalo bi da
krenem”, rekla je. „Laku noć, dušo.”

„Ne moraš da ideš.”
„Znam.”
Opet smo se poljubili na stepeništu i dok sam zvao auto,

kućepaziteljka je nešto mrmljala iza svojih vrata. Vratio sam se gore i s
otvorenog prozora posmatrao Bret kako hoda do velike limuzine koja je
stajala uz ivičnjak ispod uličnog svetla. Ušla je, i limuzina je krenula.
Okrenuo sam se. Na stolu je stajala prazna čaša, i jedna do pola puna
brendija i sode. Odneo sam obe u kuhinju i onu polupunu ispraznio u
sudoperu. Isključio sam plin u dnevnoj sobi, zbacio cipele s nogu
sedeći na krevetu, i legao ispod pokrivača. To je bila Bret zbog koje
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sam poželeo da zaplačem. A onda sam pomislio na nju kako korača uz
ulicu i ulazi u auto, onako kako sam je video poslednji put, i naravno,
uskoro sam se opet osećao kao u paklu. Strašno je lako biti dasa preko
dana, ali noću je to već sasvim druga priča.”

 
Šuter nije rekao ni reč, pa sam tiho spustio knjigu i ugasio svetlo. Dok sam

išao ka vratima, ispustio je neki pospani zvuk. Nisam bio siguran da mu je
uopšte pretekla koja artikulisana reč. „Šuteru?” šapnuo sam.

Iskašljao je šlajm s tutnjavom koja mi je zaparala uši.
„Ti si mi jedini prijatelj”, rekao je.
Zatvorio sam vrata za sobom i izašao. Dok sam hodao do svog stana,

razmišljao sam: Ovo je bio prilog za leto užasa. Jedva sam čekao jesen. Novi
Dilanov album izlazio je u utorak.

214



UTORAK, 11. SEPTEMBAR

Tražio sam da me oslobode porotničke dužnosti. Ali, u džepu sam imao
zeleni papirić presavijan do tačke raspada. U odgovarajućem polju je
pisaćom mašinom bilo upisano X. Pored toga stajalo je RANIJE
OSLOBAÐAN OSAM (8) PUTA.

Dok sam kupovao rolnicu s jajima na uglu Osamdeset druge i Brodveja
malo pre devet sati, radio WINS javio je da je došlo do zapanjujuće nesreće
u centru.

„Mali putnički avion upravo je udario u Svetski trgovinski centar.”
Prva pomisao mi je bila: ionako ću biti u tom kraju zbog porotničke

dužnosti. Sve ću moći da vidim. Koja zabava!
Dok sam sišao s voza na drugom kraju grada, bilo je pola deset. Kad sam

izašao iz stanice metroa na ulici Čejmbers, video sam ogromne crne fleke na
tim dvema zgradama. Dim je izmakao kontroli. Zašto su obe zgrade bile
oštećene?

Na uglu je stajalo na stotine ljudi koji su mirno posmatrali šta se događa.
Sve poslovne zgrade su se praznile. Svi su bili na ulicama, i jurnjava tipična
za radni dan, usporila se potpuno. Bilo je čudno kako se ništa nije čulo. Ni
saobraćaj. Ni uobičajena galama. Ljudi su razgovarali mobilnim telefonom,
šapatom. Čekajući nešto.

Nije bilo ni oblačka na nebu. Jednom je jedan tip skucao B-25 u zgradu
Empajrer stejta, ali to je bilo usred noći, po gustoj magli. Zgrada je ponovo
bila osposobljena za nekoliko nedelja.

Razmatrao sam sledeći potez. Priprema. Pozor. Pravi se važan.
Okrenuo sam Brenin broj na mobilnom.
„Ja sam u Trgovinskom centru”, rekao sam s ponosom. Novinari u potrazi

za vestima kupali su se u osećaju sopstvene važnosti, što je donekle bila
nadoknada za svaki put kad se nismo okupali vodom. Biti u blizini važnih
događaja, mislili smo, davalo nam je na važnosti. Verovali smo da smo
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lavovi, mada smo zapravo bili oni koji čiste kaveze.
„U Trgovinskom centru?” rekla je. „Šta radiš tamo? Beži odatle!”
„Ha?” rekao sam. „Nekako je kul.”
„Nije to ništa!” rekla je. „Sad je Pentagon u plamenu!”
„Pentagon u plamenu?” ponovio sam, polagano obrađujući tu informaciju.

Blip, blip, blip. Trenutak, molim. Novčić je pao. Zaključak je bio formiran.
Azijat koji je stajao pored mene upitao je: „Jesi li ti to rekao da je Pentagon

u plamenu?”
„Aha”, rekao sam nadmeno: uvek sam prvi saznavao. Ja sam bio u

medijima.
A Bren sam rekao: „Ali, ovo nije bio teroristički napad. Bila je nesreća, je

l’ tako?”
„Oteli su avione!” rekla je.
Avione, množina. Oteli. Pentagon. O, ne.
„A”, rekao sam.
Spakovao sam telefon i počeo da hodam. Trebalo je da stignem do centra

da se javim na porotničku dužnost. Dok sam ulazio u zgradu suda, iz ranca
sam vadio svesku u koju sam upisao broj sudnice. Jesam li bio na pravom
mestu? Jedan od onih tipova sa epoletama i značkama me je posmatrao.

„Došao sam zbog porotničke dužnosti”, rekao sam.
Mlatarao je rukama kao vetrenjača. „Otkaza...”
Ali, nisam čuo poslednji slog. Umesto toga začuo sam glasan jauk iz gomile

na trotoaru. Izleteo sam napolje. Pogledao sam u ono u šta su svi ostali
gledali. Ali, nisam video ništa sem prašine.

„Šta se desilo?” upitao sam.
Jedan ćelavi muškarac u odelu mi je odgovorio. „Upravo se srušila

zgrada.”
Tamo gde je trideset godina stajao južni toranj Svetskog trgovinskog centra

sad je bio samo stub smeđeg dima visok 110 spratova.
Hoću moju mamu.
Okretao sam broj na mobilnom, šetao levo, šetao desno, pokušavao da

dobijem signal. Svi su jurili ulicama, gledajući preko ramena. Panduri i
radnici iz obezbeđenja su vikali Beš’te odavde, beš’te odavde.  Neki ljudi su
glasno plakali. Većina je samo gledala u zemlju, odlazeći odatle u potpunoj,
sveobuhvatnoj tišini. Pešaci preplaviše ulice. Svi automobili su nestali ili su
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bili parkirani. Panduri su postavljali plave barijere na raskrsnice. Beš’te
odavde, Beš’te odavde, govorili su. Sklanjajte se od zgrada. Sklanjajte se od
zgrada. A ljudi su gledali u niz zgrada u stilu neoklasicizma, koje su obično
bile potpuno dosadne i tmurne, a sad bile proglašene potencijalno
smrtonosnima. Čuvari i advokati su odlazili žurno. Svi su frenetično okretali
brojeve na mobilnom ili stajali u redu za govornice. Pred prvom javnom
govornicom na koju sam naišao, čekalo je četrdeset ljudi. Svi su strpljivo
stajali. Niko nije gledao na sat, lupkao nogom, ni vikao „Požuri!”. Hodao
sam, ali kraičkom oka posmatrao sam drugu zgradu. Pitao sam se da li... ne,
bilo je nemoguće, to što se upravo desilo.

A onda se desilo. Usporeno. Kao lift koji se spuštao, samo što su se sada
spratovi spuštali jedan po jedan. Sprat po sprat pretvarali su se u dim. I tako
110 spratova. Staklo i čelik pretvoriše se u dim i čestice.

Kad se završilo, ciklon smeđeg dima i krhotina počeo je da juriša uz
Zapadni Brodvej do mesta na kojem sam stajao deset ulica dalje. Možda bi
trebalo...

„Bežite!” zaurlao je policajac. „Bežite! Slušajte, ako vidite da ja bežim,
onda vam je jasno da i vi treba da bežite, zar ne?”

Panduri su se udvojili u parove kao u vrtiću i trčali držeći se za ruke. Neke
policajke su plakale. A i neki policajci.

Svi smo jurnuli uz Zapadni Brodvej ali tornado je kašljucao i krkljao i
ostajao bez goriva. Neće stići do nas. A onda se čuo još neki zvuk. Ovog
puta je bio jedan od naših. F-15 je spektakularno zaparao nebom.

Kola parkirana na sredini ulice. Tišina izuzev radija koji se čuo iz nekih
automobila. Ljudi se okupiše oko njih da bi čuli vesti. Iz jednih kola se
umesto vesti čuo Train.

 
Reci mi, jesi li jedrila oko Sunca
Jesi li stigla do Mlečnog puta i zatekla prigušena svetla
Taj kraj je precenjen

 
Grad nikad nije bio tiši. Nisam mogao da verujem. Jesu li to bili isti oni

ljudi koji su, nakon pokušaja da te iste zgrade dignu u vazduh 1993.
parkiranjem iznajmljenog kombija punog zapaljive kravlje balege u betonskoj
tvrđavi podzemne garaže, bili brzo uhvaćeni kad su se vratili do agencije za
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iznajmljivanje i zatražili da im vrate depozit?
Morao sam da pozovem uredništvo. Nakon pola sata čekanja pred javnom

govornicom, dobio sam Maksa, koji mi je naredio da se vratim u kancelariju.
Autobusi su bili suludo prepuni putnika a vozovi nisu saobraćali, pa sam
krenuo pešice uz Sedmu aveniju. Ispred bolnice sam zatekao prizor skoro
podjednako zapanjujući kao onaj koji sam maločas posmatrao. Njujorčani su
strpljivo čekali u redu da daju krv. Izgledalo je kao red za najveći hit u
Zigfildu, pa još puta dvadeset. A niko nije galamio niti se svađao. Samo su
delovali odlučno.

Trebalo mi je sat vremena da se vratim do Midtauna. Ulica je bila mirna
kao nedeljom ujutru. U gradskoj prostoriji nije bilo galame samo jeka CNN-
a. Ljudi su stajali ispred niza televizora, i posmatrali lopte plamena. Niko
nije dobacivao dosetke.

Krastača je ušao odmah za mnom, stigavši šest sati ranije na posao,
samoinicijativno.

Maks ga je lupio po ramenu, i uhvatio ga u nezgrapan, poluiskren muški
zagrljaj. Pitao sam se da li sam ikad ranije video Maksa da je dodirnuo neko
ljudsko biće na način koji nije bio preteći.

„Irv”, rekao je Maks. „Nismo se još čuli s Ilajom Knehtom.”
Povremeno smo plaćali kaznu zbog provociranja životinja, zbog guranja

prutova u njihove kaveze, i neka od njih bi munjevito pružila kandže na nas.
Ili smo možda upravo otkrili da smo mi ti u kavezu, i da smo sve vreme
stajali zveri na repu i pišali joj u kofu.

Skoro svi su nestali, otišli da izveštavaju o svemu. Stajao sam tamo sa
mladim pomoćnicima i Maksom i Irvom i s nekoliko ljudi iz prerada i svi
smo zajedno u tišini gledali televiziju, svima je bilo neprijatno zbog pomisli
da bi potraga za dobrom pričom mogla nekog slučajno pretvoriti u mučenika,
da bi redakcija koja je blago mirisala na noge, mogla potajno biti zaražena
čašću.

„Rolo?” upitao je Irv.
„Bio je u Langansu kad se desilo”, rekao je Maks. „Odmah je saznao.

Otišao je na mesto događaja s prijateljem pandurom s kojim je pio.”
„Je li u redu?” upitao je Irv.
„Bio je baš tamo kad se zgrada srušila”, rekao je Maks. „On i panduri

zajedno su bežali. Pao je, i kaže da je uganuo članak.”
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„Nadam se da nije bila noga kojom piše”, rekao je Irv.
„Napisaće članak kad se bude vratio”, nastavio je Maks. „Jesi li ponovo

poslao poruku Ilaju na pejdžer?” upitao je Hajmana Kaca.
„Već sto šest poruka sam mu poslao”, odgovorio je Hajman Kac.
„Pošalji mu još jednu”, reče Maks.
Hof iz prerada je prišao i obratio se Maksu. „Hej, šefe. Hoćemo li dobiti

besplatnu picu?”
Gomile kutija s picama su se ponekad pojavljivale u redakciji –

podmićivanje novinara – ali samo tokom probranih nacionalnih katastrofa.
„Hajmane Kacu”, rekao je Maks. „Nazovi pekaru. Nek’ donesu šest pita.”
Uzvik odobravanja delovao bi neprikladno u tom trenutku ali na svim

licima se videlo olakšanje.
Onda je nešto trglo Maksa, i počeo je na sve strane da izdaje komande.

„Hofe, ti radiš prikaz iz Trgovinskog centra, prikaz iz DC-a, i reakcije
porodica žrtava. Rita, međunarodne reakcije, aerodrome, FAA, izveštaj iz
Pensilvanije. Barki, priču o krivcima, politički ugao, i šta Buš namerava da
uradi. Ko je ostao?”

„Mogao bih i ja da se pridružim”, rekao sam.
„Tome”, rekao je. „Tvoje rubrike su već spremne?”
Klimnuo sam glavom.
„Dobro. Uradi satnicu. Za ceo dan.”
Otišao sam do svog stola i počeo da pregledam telegrame, popisujući tačno

vreme odvijanja događaja da bih ispisao sva zbivanja minut po minut. Kao
pravi novinar kakav sam nekad bio. Krastača došepa do mene.

„Nismo se još čuli s Ilajem”, rekao je.
„Znam”, odgovorio sam.
„Treba nam neko ko će biti, uh...”
„Biti?”
„Spreman”, rekao je. „Pripremi isečke.”
„Isečke o Ilaju?” upitao sam.
„Znaš na šta mislim”, rekao je.
„Da obavim neki poziv, ili...”
„Ne”, rekao je Krastača. „Nemoj još.”
„Koliko, uh, dugačko da bude?”
„Uvodni deo strane”, rekao je Krastača.
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„Uvodni deo strane? Dvanaest? To je sve?” rekao sam. Pogledao sam ga,
ali odmahnuo je glavom i rekao: „Znam”. Onda je poput Kvazimoda odšepao
nazad do svog stola.

Dvanaest redova. Usputna vest. Bilo kojeg drugog dana novinar Tabloida
koji je nastradao na dužnosti, dobio bi naslovnu stranu u našim novinama, a
verovatno i u svim ostalim novinama u gradu.

I tako sam nazvao biblioteku i dobio isečke. Već sam napisao puno
umrlica. Pisao sam i umrlice za ljude koji nisu još ni umrli, za svaki slučaj.
(„Nijedna umrlica neće propasti”, voleo je Krastača da kaže.) Moja umrlica
za Boba Houpa bila je spremna za objavljivanje.

Nikad nisam pisao umrlicu za nekog koga poznajem. A obično kad pišete
takve stvari, trebaju vam komentari. To je bila jedna od manje prijatnih
dužnosti novinara: pozvati ženu, mamu, sestru od tetke, komšiju, saradnike, i
reći im, najnežnije što možete, da pripremate „počasni članak”. Ne kažete
„umrlicu”. Kažete „priču u njegovu čast, nešto po čemu ćemo ga pamtiti” i
zar ne bi voleli da kažu neku reč o tome koliko im je voljena osoba značila?
Nikad nisu odbijali. Šmrcali su, dolazili do vazduha, i pričali.

Biblioteka mi je donela Ilajeve članke, na stotine, godine i godine posla.
Ali, nisu čak ni napunile kartonsku kutijicu u kojoj je bilo petnaest malih
duguljastih koverata punih ofucanih novinskih isečaka. Šta reći o autoru
takve savremene prozne klasike kao što su bili članci o gradskim odlukama o
prevozu i školstvu? Sve mi je to sada bilo potpuno beskorisno. Nisam našao
nijedan isečak pod naslovom „STUDIJA ILAJA OTKRILA TAJNE
ČEŽNJE, NAJDUBLJE RADOSTI”. Shvatio sam da ne mogu da se setim
imena Ilajeve sestre. Dona? Dina?

Rvao sam se s uvodnim pasusom kad me je Krastača pozvao, pritiskajući
slušalicu uz grudi. „Tome”, rekao je. „Imam Ilaja na vezi, tvrdi da nije mrtav.
Ima puno toga da nam javi.”

„Hajdemo na posao”, rekao sam. Zazvonio mi je telefon. „Tome”, začuo
sam glas. „Bože, trebalo mi je pola dana da pronađem telefon koji radi. Šta si
napisao u uvodu?”

„Molim?” rekao sam.
„Uvod. Pročitaj mi uvod.”
„Usred užasa jučerašnjih napada, višestruko nagrađivani reporter Tabloida

Ilaj Kneht dao je život na herojskom zadatku u Svetskom trgovinskom centru,
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nakon što je s lica mesta i preneo prve izveštaje o katastrofi.”
„Polako, polako. ’Višestruko nagrađivani’?” rekao je. „Odakle meni

nagrade?”
„Kao da će neko da me pozove i tuži što sam bio previše fin?”
„Moja umrlica će biti puna laži?”
„Zašto bi se razlikovala od svih ostalih članaka s tvojim imenom? Napisao

sam i da si imao veliku patku.”
„A nisam ni preneo izveštaje”, rekao je. „Jebeni mobilni telefoni ne rade.”
„Nijedan novinar te neće nazvati lažovom ako si mrtav”, rekao sam.

„Možda dobiješ i posmrtnu Pulicerovu nagradu. Hteo sam da uradim nešto
lepo za Dijanu.”

„Dijanu? Debi!”
I vratio sam se na pisanje: telefon mi je poput čudne izrasline bio zaglavljen

između ramena i uveta dok sam skupljao podatke od novinara na terenu, i
otkrivao da još umem da kucam onoliko brzo koliko najbrži novinar priča.
Krastača je bez reči seo za kompjuter do mog i uleteo u preradu. Umesto da
pritisne telefon između ramena i uveta, stavio je smešne male slušalice s
mikrofonom i izgledao kao devojka iz telemarketinga u Finiksu. Naši
bucmasti prsti lupali su po tasterima, praveći divlju muziku.

„Sećaš se pogleda odande?” upitao je.
„Da.”
„Video se Kip slobode”, nastavio je. „I svi mostovi. Noću su izgledali kao

niska dragog kamenja.”
„Zato sam i došao u Njujork.”
Oko sedam smo se svi motali oko uredničkog stola i gledali CNN kad se

pojavio Ilaj. Rolo je ušepao za njim. Naši ratnici reči, vraćaju se neozleđeni u
punom mastiljavom sjaju. Sobom se prolomio aplauz. Bili smo uhvaćeni u
trenutku iskrenosti.

„Litar kafe”, rekao je Rolo. „Smesta.”
Svi smo stajali i gledali se. Niko ništa nije uradio. Neko se nakašljao.
„Bravo za njih”, rekao je Rolo, a tapacirana ramena njegovog tamnosivog,

prugastog odela izgledala su ispumpano. „Prva runda. Uhvatili su nas sa
spuštenim gaćama, i dobili smo jednu u dupe. Sve u redu. Oborili nas. Kraj
uvoda. Zavesa se diže. Čin prvi, scena prva. Naša priča počinje. Civilizacija
i divljaštvo. Večna konfrontacija, dobro protiv zla, apokalipsa danas. Naš
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uzvik. Biće reš pečeni. A ishod? Koliko ima nastradalih?”
„Možda deset hiljada”, odgovori Hajman Kac.
„Onda samo dve stvari još treba da uradimo”, rekao je Rolo, odbrojavajući

ih na palcu i kažiprstu. „Da napunimo oružje i naciljamo.”
Ilaj je otresao malo prašine sa svoje kožne jakne. Pogledao nas je redom i

odmahnuo glavom kao čovek koji je pretrpeo ličnu uvredu. „Možete li da
verujete da su ti kučkini sinovi to uradili?” Svi su radili do iza jedanaest, kad
je izlazilo izdanje za metro, a većina nas je otišla kad je Maks krenuo u jedan
ujutru, što je bio poslednji rok za kasno večernje izdanje. Ostale novine su
kasnile, a ako budu imali nešto važno za šta mi ne znamo, uvek ćemo moći to
da ukrademo i napravimo izmene u poslednjem minutu zaustavljanjem
štampe do tri ujutru. Zaista nije bilo potrebe da bilo ko sem Krastače, koji je
bio u noćnoj smeni, tako dugo čeka, ali nas nekoliko istrajnih ipak se i dalje
vrzmalo uokolo, poigravajući se s našim fragmentom istorije. Neko je
smanjio ton na zidu televizora a klinac koji je trebalo da se javlja na telefon
spustio je glavu na sto.

Nisam ni shvatio da je Ilaj još uvek tu dok me nije odveo na stranu da mi
nešto saopšti.

„Kad bi neko već morao da piše moju umrlicu”, rekao je, „odabrao bih
tebe.”

„Je li?” rekao sam.
„Hof bi mi pogrešno napisao ime”, objasnio je.
„Hvala, Ignjac.”
„Laku noć, Papi.”
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SREDA, 12. SEPTEMBAR

Moja prva pomisao kad sam se probudio tog jutra bila je: Zgrade u
ruševinama. Smrtonosne eksplozije. Vatra. Razaranje. Užas.

Moja druga pomisao: Kul, ne mislim na nju.
Nisam morao da se pojavim na poslu do tri popodne. Današnji dan bio je

poput dana opakih mećava. Svi na Gornjoj zapadnoj strani dobili su slobodan
dan. Čak se i režanje i hučanje ulica umirilo: većina mostova i tunela bilo je
zatvoreno. Niko ionako nije želeo da dođe. Konačno je došao dan kad sam
počinjao da shvatam poentu Nju Džersija. Jedva da je bilo taksija na
ulicama: taksisti su često muslimani. Voziti taksi u ovom gradu bilo je
opasno i mirnim danima.

Nisam se čuo sa Džulijom. Barem je bila bezbedna: nalazila se u državi
trećeg sveta gde nije bilo ničeg što bi se moglo razoriti. U redu je. Nije bilo
razloga da me zove. Nisam ni ja imao razloga da budem u centru. Nazvao
sam Lizi. Nije bilo odgovora. Čudno. Ni juče nisam uspeo da je nađem.
Nazvao sam Bren. Možda ću joj reći da sam razmišljao o njoj. Zbog svega
što se izdešavalo. Jesam li? Pa, na neki način. Mislim, sama činjenica da sam
razmišljao o tome da joj kažem da sam razmišljao o njoj morala bi nešto da
znači.

Dobio sam je na mobilnom.
„Bren”, rekao sam.
„Ne mogu da pričam”, rekla je. „U Bostonu sam.”
„Ljudi pričaju i u Bostonu”, rekao sam.
„Zar nisi u toku sa zbivanjima?” upitala je. „Istražujem vest” Boston: odatle

su poletela dva od onih aviona. Baš sam idiot. „O aerodromu?” upitao sam.
„Da!” rekla je. „Moram da idem, u redu?”
I otišla je.
Pa sam nazvao Kejti. Ako okolnosti budu dozvolile, mogao bih njoj da

serviram govor koji sam pripremio za Bren.
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„Jesi li dobro?” upitala je, iskreno zabrinuto.
„Jesam”, rekao sam. „Razmišljao sam o tebi.”
„I ja o tebi”, odgovorila je.
„Jesi li bila tamo?” upitao sam.
„Bila sam tri ulice dalje!” rekla je. „Znaš gde mi je pravni fakultet.”
„Je l’ zgrada oštećena?”
„Ne može joj se prići”, rekla je. „Šta sad da radim?”
„Imaćeš malo slobodnog vremena”, rekao sam. „Mogla bi baš i da ga

iskoristiš.”
„Hoću da se vratim na predavanja”, rekla je.
„Mislio sam da ne voliš predavanja”, odgovorio sam.
„I ne volim ih. Zato hoću da ih skinem s grbače.”
„Šta ćeš danas da radiš?” upitao sam.
„Imam seminarski rad koji treba da napišem”, rekla je. „Moram da ga

predam sledeće nedelje.”
„Čovek bi pomislio da u ovakvim trenucima ljudi neće biti tako opsednuti

poslom”, rekao sam.
„Nisam opsednuta”, odgovorila je. „Samo pokušavam da nadoknadim

zaostatak.”
Uzdahnuo sam. Zar su svi u Njujorku tako razmišljali? Gadan teroristički

napad – jedinstvena prilika za dodatno isticanje?
Pridružio sam se sporohodajućim masama koje su na Brodveju bile u

potrazi za novinama. Znak novog vremena: nije bilo ni znaka od Vremena.
Svi su želeli štampanu potvrdu apsurdnog sleda događaja koji smo juče imali
priliku da vidimo. Svaka novinarnica imala je istaknut rukom ispisani znak
NESTALO: sa spiskom na kojem su bile navedene skoro sve novine. Čak i
Amsterdam njuz. Ljudi su govorili „molim” i „hvala” i „prijatan dan”
Arapima koji su prodavali novine. Jadničci, razmišljali su. Nisu oni krivi.
Valjda ih neće uhapsiti.

Obišao sam desetak kioska ali ostali su samo časopisi čije su naslovne
strane izgledale sveže kao i Edsel. Na putu do kuće na uglu Osamdeset treće
spazio sam plavo dostavno vozilo Tajmsa koje se kretalo ka severu. Na
jugoistočnom uglu bila je sveže napunjena metalna kutija za Tajms. „S.A.D.:
NAPADNUTE” pisalo je ogromnim slovima tipičnim za Tabloid. Događaji
su prevazišli hiperbolu, progutali je. Ubacio sam nekoliko novčića u kutiju.
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Majk me je pozvao na ručak i jadanje. Dok smo jeli sendviče gledali smo
CNN. Čudni gugutavi zvuci čuli su se iz kupatila. Ne od bebe već od mame.

„Ku-ii! Ku-ii!” čula se Karin dok je kupala bebu.
„Svet više nije isti, je 1’ da?” upitao je Majk. „U trenutku pomisliš da nas

niko ne voli.”
„Kad živiš u Njujorku”, odgovorio sam, „moraš naučiti da voliš da ti neko

slama srce.”
Karin se vratila, noseći preterano umotano dete. „Bubi! O, blub-blub-blub!”

Dete će se fenomenalno razviti. Sa četrnaest meseci već će tečno govoriti
gluposti.

„Ali, to je pomalo i kompliment, zar ne?” nastavio je Majk. „Nas najviše
mrze. Kao bivša devojka koja te zove usred noći samo da bi ti spustila
slušalicu. To te izluđuje, ali se ipak hvališ svima.”

„Da”, rekao sam. „Mi smo glavni.”
Karin je imala drugačiji komentar: „Šu, šu, šu. A-daba-daba-daba. Piš, piš.

Jupi? Jupi?”
Ova žena bila je magistar nauka. Rodila je jednu bebu i postala idiot.
„Što me podseća”, rekao je. „Dobio sam i-mejl od Nine.”
„Stvarno?”
Nina je bila Majkova devojka na koledžu. Sve četiri godine, bez pauze. Tip

je temeljno izučio materiju. Ponekad bi se njih dvoje pojavili crvenih i
ozarenih lica u vreme ručka. Radnim danom.

„Kaže da je razmišljala o meni dok je gledala vesti”, rekao je Majk.
„Meni to nisi ispričao”, reče Karin, vraćajući se u svet odraslih. „Kad ti se

poslednji put javila?” upitao sam. Ja se nisam čuo ni s Megi ni Besti ni s bilo
kojom devojkom s kojom sam se nekad zabavljao.

„Pre par godina”, rekao je. „Sad ima bebu. I još jednu na putu.”
Ovaj napad je u celom gradu izazvao navalu pozivanja bivših partnera.
„Čuo si se s njom pre dve godine?” rekla je Karin. „Mi smo već četiri

godine u braku.”
„Uvek mi se sviđala Nina”, rekao sam.
„Znam!” odgovori Majk. Mig, mig.
„Šta je to tako sjajno kod nje?” upitala je Karin dignutog nosa. „Naravno, ti

mi se više sviđaš”, rekao sam.
Lice joj se ozarilo.
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Taman sam izašao na ulicu kad mi je zameketao mobilni. Pretpostavio sam
da je Džulija, očajno zabrinuta za mene. „Hej”, rekao sam.

„O bože”, rekla je Lizi. „Možeš li da poveruješ u sve ovo?”
„Juče sam te ceo dan zvao na poslu”, rekao sam.
„Znam, čitava centrala nam je bila van mreže.”
„Jesi li otišla pravo kući posle posla?”
„Pa, imala sam neke žalbe da završim”, rekla je.
„Ceo dan si radila nakon najvećeg terorističkog napada u istoriji S.A.D.?”

upitao sam.
„Ti nisi?”
„Ja sam novinar.”
„Pa”, rekla je, „ne baš.”
Nenamerne uvrede umeju najviše da zabole.
„Naravno da jesam. Radim u novinskoj redakciji.”
„Ali. Zar ti ne pišeš o tračevima?” upitala je.
„Ja ...” Pa, da. Naša profesija bila je pod oštrom prismotrom, a ja sam bio

mrlja. „Ali, dao sam svoj doprinos”, rekao sam turobno.
Onda sam se setio nečega o čemu sam pisao u prvom članku. „Zar tvoja

firma nije zastupala likove koji su podmetnuli bombe u Trgovinskom centru
’93.?”

„Da”, odgovorila je. „Zapravo naši advokati puno znaju o ovome od tipova
koje su branili”, rekla je. „Izgleda da nisu prestajali da se hvale detaljima.
Koje naravno ne smem da prenosim.”

„Poverljive informacije između advokata i klijenta?”
„Da”, rekla je. „Imamo kutije i kutije prepisa i zabeleški.”
„Nisi bila kod kuće sinoć, je l’ tako?” rekao sam. „Zvao sam nekoliko puta.

Jesi li dobro?”
„Posle posla sam otišla da dam krv”, rekla je. „Nije im trebala. A onda sam

se muvala gradom pokušavajući da nađem neki način da pomognem. Gde si
ti bio?”

„Imao sam porotničku dužnost”, rekao sam. „I tako sam se zatekao u
centru. Sve sam video.” Morao bih da naučim to da kažem a da ne zvuči kao
da sam ponosan na tu činjenicu.

„O bože – jesi li povređen?”
„Nisam bio baš tako blizu. Bio sam na Čejmbersu.”
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„Kad misliš da će početi da pronalaze preživele?” upitala je. „Lizi”, rekao
sam, „neće biti preživelih.”

„Mora da bude”, rekla je. „Sutra ću otići tamo.”
„Nisam siguran da će ti baš dopustiti da kopaš po ruševinama. Imaju

radnike za takve slučajeve. Koji dobijaju najveći prekovremeni bonus u
životu.”

„Kako možeš tako nešto da kažeš?” rekla je. „Idem tamo sutra.”
„Čuvaj se”, rekao sam.
Prekinuli smo vezu.
Upalio sam kompjuter na poslu i začuo čarobni zvuk poput vilinskog praha.
 

Internet korisnik Emonahan582 poslao vam je poruku. Da li je prihvatate?
Emonahan582: Tome? Ovde Besti.
Manboy33:  Hej, Besti! Upravo sam razmišljao o tebi.
Emonahan582: Možeš li da poveruješ???
Manboy33:  Bio sam u centru. Sve sam video.
Emonahan582: Nemoj da pričaš! Jesi li dobro?
Manboy33:  Da. Zbunjen, mislim.
Manboy33:  Tako dugo te nisam video.
Emonahan582: Znam bila sam zauzeta.
Manboy33:  Šta ima novo? Jesi li se udala ili tako nešto?
Emonahan582: Tome? Zapravo...
Manboy33:  Šta?
Emonahan582: Vins i ja smo se venčali pre par meseci.
Manboy33:  Vau!
Emonahan582: Bilo mi je neprijatno da te pozovem.
Manboy33:  U redu je.
Emonahan582: Bila je mala svadba.
Manboy33:  Mogla si da mi kažeš.
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Emonahan582: Znam Manboy33:
Emonahan582: Ljutiš se na mene?
Manboy33:  Ne...
Manboy33:  Moram da idem.
Emonahan582: Javi se?
Manboy33:  OK, ćao.
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NEDELJA, 16. SEPTEMBAR

Svi u gradu su već pet dana pričali o Ovome. Tako smo ga prozvali: Ovo.
„Ovo će sve da promeni.” „Pitam se da li će zbog Ovoga privreda da bude u
problemima.” „Misliš li da planiraju još Ovoga?” Proveo sam prethodnih
nekoliko dana u sledećim aktivnostima: Odlazio na posao. Visio kod Majka.
Naručivao hranu. Slušao novi Dilanov album (koji je dodao još jednu
džulijacentričnu rečenicu dilanjeziku: „Gledaću te dok mi oči ne oslepe”). I
povremeno uključivao vesti. Koje sam mogao da podnesem samo u
desetominutnim katastrofalnim dozama.

Nemica je provela prethodnih nekoliko dana u sledećim aktivnostima:
gledala je vesti, čitala vesti, razgovarala o vestima, prisustvovala daćama,
palila sveće, pisala otvorena pisma Tajmsu, i zvala mene, često, da proveri
da li sam dobro. Nijednom nije pomenula vrhunski dobrotvorni čin koji bi
mogla da učini a koji bi enormno poboljšao moral jednog Njujorčana, a sve
što je trebalo da uradi jeste da dođe kod mene da se istuširamo zajedno.
Mnogo bolje od šlepovanja namirnica, zar ne?

„Jesi li dobro?” upitao sam je preko telefona.
„Ne znam”, rekla je. Međutim njen glas je imao neki čežnjivi prizvuk, a

pošto nisam mogao da dobijem žudnju, pristao sam i na čežnju. Možda bi to
preraslo kasnije u tetoviranje i pirsing na raznim mestima.

Mora da postoji i neka srećnija tema razgovora.
„Hej”, upitao sam bez nekog posebnog razloga, „kad ti je rođendan?”
„Uh, sutra?”
Jasno mi je da takve informacije treba staviti na papir čim počneš da se

viđaš s nekim. S druge strane, ako nisi obavešten, ne možeš ni da zezneš
stvar, sa zastrašujuće skupim poklonom ili reda-radi odabranom sitnicom
koja pokazuje nedostatak interesovanja, ili poklonom pogrešne boje koji bi
pokazivao da ti nije stalo do nje jer ne obraćaš pažnju na detalje. Rođendani
su bili od klučnog značaja za devojke, u to nije bilo sumnje. Kad ste
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poslednji put čuli nekog tipa da kaže: „O, morao sam da je šutnem. Dala mi
je poklon čestitku iz Gepa za rođendan. Neverovatno neobično bezličan
poklon!”

Spustio sam krimić koji sam čitao i uzeo u ruke nešto mnogo teže za
savladavanje: hrpu Rendija. Okrenuo sam stranice o seksu. Dobro, većina
stranica je bila o seksu, ali baš one s uputstvima. Imao sam blagi osećaj da
sam to celog života pogrešno radio. Rendi će mi objasniti. Rendi sve zna.

Nakon nekoliko sati predanog učenja, uhvatio sam voz do Midtauna.
Svratio do posla. Da vidim treba li im pomoć. Krastača je sedeo za
uredničkim stolom.

„Radiš danas?” upitao je, sa slušalicom u jednoj ruci i kineskim štapićima
u drugoj. Kosa mu se uvijala na glavi. Izgledala je veštački ali po preradama
kruže glasine da je u stvari prirodna.

„Ne bi trebalo.”
„Nisam tako čuo. Sedi. Luiz ima neka obaveštenja da nam prenese.”
„Šta je to?” upitao sam, pokazujući glavom ka njegovom stolu. Na njemu je

stajala čudna mala, drvena tacna sa tankim slojem peska. Na njemu su bili
minijaturni žbun i malene grabulje. Pesak je bio besprekoran.

„Tome, molim te. Treba da nam prevedeš šta Luiz priča. Veoma je
uzbuđena.”

Izvukao sam ko-šta-kad-gde-kako iz promuklog blebetanja koje je naša
treća gradska novinarka Luiz prikupila nakon praćenja gradonačelnika ceo
dan, i preradio nekoliko članaka dobijenih od Rojtersa. Oko dvanaest sam
otišao da to prenesem Krastači. Smireno je grabuljao pesak, nameštajući
svako zrno.

„Lepa kučića za lutke”, rekao sam.
„To je bonsai vrt”, odgovorio je. „Čuva me od ludila.”
„Kasno je za to”, rekao sam.
„Jesi li čuo za Maksa?” upitao je.
„Ne, šta?” rekao sam.
„Odlazi u Njuz. Ovo nisi čuo od mene.”
„Zašto?”
„Sećaš se one svađe između njega i Kronina prošle nedelje? Kad su se drali

i napušavali?”
„Ono u ponedeljak?”
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„Ne, u sredu. U svakom slučaju, ispostavilo se da je Ratledž-Svop čuo celu
stvar.”

Tajron Ratledž-Svop znao je po više puta dnevno da pozove s jahte ili iz
aviona ili vikendice u Holivudu. Tip je bio vlasnik pet-šest najvećih novina
na planeti, jednog televizijskog kanala i filmskog studija, a još uvek je čitao
svaki naš i najmanji naslov. Mi smo bili njegovo čedo.

„Veliki gazda je bio ovde?” rekao sam.
„Ne, na telefonu. Jedna od klinki je pričala s njim i pokušavala da privuče

Maksovu pažnju ali nije uspela. Trebalo je da stavi Ratledž-Svopa na
čekanje. Ali, nova je. I tako je Ratledž-Svop čuo svađu. I, rekao je Maksu da
se pakuje. Rekao je da jedini on sme Kronina da nazove govnarskom
kučkom.”

„To si rekao veoma vedrim tonom”, primetio sam.
„Kronin me je pozvao na razgovor”, rekao je. „Izgleda da Klaudije stupa na

položaj sledećeg utorka.”
„Balavi kreten”, rekao sam. „Jesam li ti rekao kako dobro izgledaš danas?”
„Ti si mi najbolji pisac”, rekao je. „Nemoj da se seliš iz grada, možda ću

imati neke planove s tobom.”
„Ave Klaudije”, rekao sam.
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PONEDELJAK, 24. SEPTEMBAR

Završio sam s poslom za taj dan, ali Rolo mi je visio nad glavom s
primerkom Tajmsa. „Znaš li zašto su Ovo uradili?” rekao je. „Zbog suknje!
Obećali su im sedamdeset crnookih devica u raju.” To je, donekle, bilo
istina. U spisima koje su ostavili za sobom, opisali su raj kao mesto koje
zvuči veoma nalik na plejbojevu vilu. Sve što su muškarci radili, čak i Ovo,
moglo bi se povezati s potrebom za seksom.

„I šta ti to govori?” reče Rolo. „Pogodile su nas device. Device, sve do
jedne! Koja to vizija kosmičkog seksa ima veze s devicama sem vizije neke
device?”

I ja sam počeo da se osećam kao crnooka devica kad sam napustio
kancelariju. Leto je već bilo na nosilima, stenjalo i kašljalo. Zvalo je
advokate i potpisalo oporuku. Već je poživelo tri dana duže od očekivanog, a
jeseni je bio potreban krevet.

Uhvatio sam voz do Bruklina. To je komplikovan okrug: mapa podzemne
železnice je suva teorija, tek polazna tačka za skriveni raspored kvarova,
izmena trasa, i prekida radi održavanja (Treba da očistite 100 metara šina?
Zatvorite petnaest kilometara pruge.) koji su definisali život u Bruklinu. A
onda imamo i izmene prouzrokovane napadom: čitavi podzemni tuneli bili su
urušeni. Na kraju sam promašio stanicu i odvezao se super-ekspresom do
nekog zabitog dela Bruklina. Trebalo mi je pola sata da nađem put nazad do
Vilijamsburga.

Biliburg. Boemski raj. Anarhisti na trotoarima, konobarice s doktoratima,
organski-vegetarijanske narodne kuhinje, komunisti po kafićima, feministkinje
koje je pregazilo vreme. Pozdravite dvadesetšestogodišnje hip momke kojima
je nasledstvo dalo slobodu da žive svoj život u navodnicima, vernu parohiju
u crkvi ironije, ljude koji su se preselili u Bruklin jer su bili toliki građani da
im ni centar grada nije bio dovoljno gradski. Čak su i psi delovali pomalo
politički nastrojeni. Svi oni članci koje su belci što kupuju uvozne
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automobile, pisali o tome koliko mrze ugnjetavajuće genocidne
imperijalistički globatističke belce? Svi su ovde napisani.

Gurao sam se kroz gomilu muškaraca i žena obučenih kao da su večiti
studenti (identične uniseks farmerke, glomazne naočare, majice s
neravnomernim prugama) do mesta gde me je Nemica čekala s belim radama
upletenim u kosu. Sedela je za stolom u bašti, okružena društvom.

„Čao!” rekla je.
Nisam bio siguran dokle smo stigli, pa sam se odlučio za poljubac u obraz.
„Doneo sam ti ovo”, rekao sam, predajući joj buket koji sam kupio Džuliji

pre nego što sam saznao da se do srede neće vraćati u kancelariju.
„Prelepo!” rekla je Lizi.
Na stolu su bili baloni i torta. Nemica je uzbuđeno torokala, i upoznala me

sa svima. Neke od njih sam već sreo. Rukovali smo se. Ljudi su se malo
ispremeštali tako da smo Nemica i ja mogli da sednemo jedno pored drugog.
Svidelo mi se to. Automatska bliskost dečka. Što je takođe značilo da je bar
s jedne moje strane sedeo neko koga sam poznavao.

S druge strane je bilo par Nemičinih prijatelja. Razgovarali smo o tome
kako zavesti ženu.

„To mora da bude nešto veoma određeno”, rekla je Končita, apsolvent
postmodernističke meksičke feminističke književnosti. Ili nečeg takvog. „Na
primer: ’lmaš prelepu kičmu’”, rekla je.

„Je li tebi to neko rekao?” upitao je Malkolm, plavokosi multietnički
analitičar koji je posedovao tri pasoša, od kojih su dva bila iz stranih i
strašnih država.

„Da!” zakikotala se Končita.
Malkolm i ja smo razmenili poglede.
„Je li upalilo?” upitao sam.
„Tako nekako!” odgovorila je. „Ali, samo nakratko.”
Ni jedan jedini put nisam Džuliji eksplicitno rekao da ima prelepu kičmu.

Mislio sam da se to podrazumeva.
„A gde se to završava?” upitao sam. „Šta ako ti kaže da imaš prelepe

nozdrve? Da li bi to popila?”
Odjednom sam bio pogođen nečim. Bio sam napadnut!
Bio je to nekakav štos od krep papira. Kad duneš, papir se razmota i poleti

ka meti.
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„Upravo sam ti prvi put duvala, dušo!” rekla je Nemica veselo. Glasno.
Razne nijanse crvene razliše mi se licem. Nisam mogao da verujem da je

upravo rekla svim ovim ljudima za stolom da mi ga nikad nije duvala. U
stvari, nisam ni mislio da takve reči uopšte postoje u njenom rečniku.

„Šta te je spopalo?” upitao sam. „Sem ogromnih nemačkih krigli piva?”
Samo se nasmešila i otpila još jedan gutljaj.
Koliko god da mi je bilo neprijatno, pomislio sam: Moram dosuti još malo

tog piva u nju. Nikad se ne zna šta bi nevaljale male Nemice mogle da urade
kad se dovoljno naliju. Ako može da izgovori te reči, zamisli samo šta bi
njena usta još mogla da urade.

Naduvavao sam balone. Udarali smo ih preko stola. Tap, tap, ura! Tako
smo otkačeni!

Nemičina prezategnuta drugarica Nora, smečovala je jedan balon ka meni
kao odbojkašica. Udario me je po nosu sa zanimljivim pucketavim zvukom.

„Ajoj!” vrisnula je Nora.
„Sve je u redu, nije mi ništa”, rekao sam. Dotakao sam nos. „Ne krvarim i

ništa nije polomljeno.”
„Ne!” rekla je. „Moj prsten!”
Taj prsten bio je od velike sentimentalne vrednosti. Nije bila u pitanju

burma; bila je to jeftina bižuterija koju joj je dala starija sestra. Ispostavilo se
da joj je prevelik. Ispravka – tupava starija sestra. Pomerili smo stolice i
stolove na stranu, spustili se na sve četiri i zaključili: da, prsten je zasigurno
negde u Bruklinu.

Ljudi su podizali parčiće puknutih balona, svećice, papire od poklona.
Ugurali smo ih u najlon kese za smeće i još malo puzali uokolo. To više nije
bilo tako zanimljivo nakon sat i petnaest minuta.

Uspravio sam se i razgovarao s Nemičinom drugaricom Irkinjom, Moli. Ona
je bila jedina koja je prestala da se pretvara da još sumanuto traži prsten.
Stajala je i pušila, mirno posmatrajući prizor.

„Mogu li da ti naručim još jedno pivo?” upitao sam.
„Volela bih”, rekla je. „Sviđa li ti se ona?”
„Sviđa mi se”, rekao sam.
„Slušaj, malo sam razgovarala s društvom, ima još jedan rođendanski

poklon koji joj treba. Voleli bismo da joj ga daš malo kasnije”, rekla je
sugestivno.
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„Uh, hoćeš da još malo potražimo prsten?”
Nakon sat i četrdeset pet minuta, Nora je sumorno kopala po korpi punoj

praznih konzervi od piva, natopljenih salveta i bačene hrane. Nemica i ja smo
se približavali begu.

„Hoćeš li da dođeš kod mene večeras?” šapnula je, na moje iznenađenje.
Klimnuo sam glavom.

„Deluješ mi drugačije”, rekao sam.
„Mislim da smo se zbližili”, rekla je. „Znaš, sve ovo što se izdešavalo.”
„To je lepo”, rekao sam, i pogledao je u oči pogledom za koji sam se nadao

da je značajan.
„Nora”, rekla je Nemica, „moramo da idemo. Ali, vratiću se ujutru da ga

potražim. Biće više svetla.”
Nora je plakala. „Dobro!” Mahnula nam je tragično, kao hrabra žrtva

leukemije.
I odosmo. Šetnja do Nemičinog stana bila je duga. Nalazio se u oronuloj

zgradi, skrivenoj iza zloslutnih crnih vrata pored kinesko-meksičkog restorana
brze hrane gde je grupa momaka koji su izgledali kao Haićani, pažljivo
slušala polku.

Stan je bio na drugom spratu. Vrata se nisu zatvarala u potpunosti, 50
procenata brava na njima nije radilo, imao je jednu sobu, sa sudoperom na
sredini i linoleumom ofucanim od upotrebe, potmulu tutnjavu sa sprata iznad
(da li je to bilo kuglanje), dva klimava bicikla koji su zauzimali najveći deo
prostora na podu, žutu boju koja se ljuštila sa zidova, mali dvosed umesto
velikog udobnog kreveta, malenu nišu taman dovoljno veliku za fotelju za
dvoje, i zapanjujuće raznovrsne stvari razbacane po podu. Jednu policu za
knjige, na kojoj su knjige bile sortirane po veličini.

„Šta misliš?” upitala je.
„Ovo je Bruklin”, odgovorio sam.
„Nije mnogo lepo, je 1’ tako?” rekla je.
„Pretpostavljam da ćeš ga malo srediti kad budeš živela tu neko vreme”,

rekao sam.
„Da”, rekla je, razgledajući stan iz sveže perspektive. „Definitivno. Mada

sam tu već šest godina.”
Pogledao sam koje kompakt diskove ima: sve što je Eni Lenoks ikad

snimila. Plus Indigo Girls. Malo Parlamenta. Neka kompjuterska svetska
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muzika za pokazivanje. Morao sam da pustim nešto podnošljivo pre nego što
ona uzme stvar u svoje ruke. Devojke su imale jeftine muzičke uređaje i
skupu posteljinu, razmišljao sam. Osim... hej, šta je ovo? Denon? Uređaj je
bio prenosiv, mali, i naravno bio je podešen na NPR, ali je ipak bio kvalitetna
roba.

„Ko ti je ovo kupio?” upitao sam.
„A”, rekla je. „Bivši dečko. Kako si znao?”
„Pretpostavio sam”, odgovorih.
Ljubili smo se neko vreme. Ruke su mi odlutale pod njenu majičicu kratkih

rukava. Rukavi su imali male izreze. Voleo sam rukave. Podsećali su me na
nadlaktice. Što me je onda podsećalo na ramena. A ramena na bretele. O,
kako sam voleo bretele. Grudnjaci bez bretela su stvarno glupa ideja.
Grudnjaci sa dodatnim bretelama bili bi prava stvar. Čitao sam negde
(verovatno u Tabloidu, i to verovatno u mojoj rubrici) da su striptizete
naučile koliko je važno da ne pocrne po celom telu kao devojke sa duplerica.
Zelele su da imaju linije od sunčanja. Tako su dobijale mnogo veći bakšiš.
Zašto? Pokazivale su bretele, a istovremeno bile gole. To je koristan
podsetnik: momci, ti delovi bi trebalo da budu pokriveni odećom.

A šta je sve ovo ispod? Napipao sam grudnjak gore visoko, ali niže dole
bilo je još nečeg, i nešto nalik na kombinezon... Bože, nikad neću postati
nezainteresovan za ženski donji veš. Prekinula me je. Nasmešila se.

„Žedna sam”, rekla je i otišla po mleko od soje.
Otišao sam u kupatilo. Minijaturna kada. Sumorna zavesa oko nje. Kapanje

iz slavine. Neuklonive mrlje od rđe. Ali, bilo je ohrabrujuće što je ženska
kozmetika bila naslagana svuda, male bočice i tubice, čak i na vodokotliću.
(A zašto onda nije koristila te ženske stvari? Je li koristila nevidljive ženske
stvari?) Ne bih voleo da se zabavljam sa devojkom koja ne poseduje te
ženske sitnice.

Kad sam izašao, ona je upravo – kakvo divno iznenađenje – bila gola do
struka i oblačila je providnu spavaćicu. Skinuo sam sve sem belog donjeg
veša, i ležali smo u krevetu i pričali. Pa dobro, u dvosedu.

„Izgleda da nemamo mnogo toga zajedničkog, zar ne?” rekao sam.
„Ama baš ništa”, reče ona.
„Ali, sviđaš mi se”, nastavio sam.
„Drago mi je”, odgovorila je.
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Telefon: bila je Nora. Sačekao sam.
„Juhu!” rekla je Nemica. „Gde si ga našla?”
Ispostavilo se da je Nora ponela kući sve kese u koje smo ubacili smeće sa

rođendana. U jednoj od tih kesa pronašla je prsten. Iz trećeg pokušaja.
Nemica je bila lepo raspoložena kad se vratila ispod čaršava. Svetla se

ugasiše. Malo smo ležali zagrljeni. Mislio sam: zašto da ne?
„Tako mi je drago zbog nje”, rekla je. „Ali, bila sam zabrinuta. Još sam

malo napeta.”
„Pa”, rekao sam, ubacujući glas u najniži, najizazovniji, najmazniji mogući

stepen. „Moraćemo nešto da uradimo po tom pitanju.”
„He,he”, rekla je. Ali, nije imala ništa protiv.
U glavi sam preturao po zabeleškama poput sportiste kad dobija uputstva

od trenera. Krajnja zona. Tačka G. Trik s jastukom. Tačno gde bi trebalo da
mi se nalazi kažiprst. Koliko vremena da potrošim na šta. Spremni?
Počinjemo.

Odmah sam joj svukao odeću, i počeo blago da je trljam. Oči su joj bile
zatvorene. Dobar znak.

Rendi kaže: Nemoj je dodirivati baš tu. Dodirni je tu, tu i tu.
Rendi kaže: Koliko god polako da je maziš, po njenom satu i dalje žuriš.
Rendi kaže: Smesti se udobno. To bi moglo da potraje. Ona neće moći da

se koncentriše ako misli da gubiš ravnotežu.
Blago sam je trljao.
Pa masirao.
Pa gladio.
Rendi kaže: Kad stigneš blizu, povuci se. A onda se vrati. Pa se opet

povuci. Ponavljaj po potrebi.
Još malo sam trljao.
Rendi kaže: Ne radi jezikom prebrzo. Koristi ga kao pas.
Liz, liz, liz.
Rendi kaže: Pusti njenu ruku da te vodi.
Njena ruka se pojavila u blizini, pa nestala.
Rendi kaže: Neće se dogoditi ako nije opuštena. Ne može da se opusti ako

pomisli da ti postaje dosadno.
Blago uzdisanje. To sam bio ja. Ona nije ispustila nijedna zvuk. Jesam li

radio ovo kako treba? Ima li koga?
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Ali, nastavio sam s onim što sam radio. Bio sam na pravom mestu,
izazivajuće se približavao pa se onda ponovo udaljavao. Pojavljivao sam se
na iznenađujućim mestima, lansirao nove napade s udaljenih obala, i vraćao
se do središta veoma polako. A onda bih nestao! Gde li sam otišao? Kad li
ću se vratiti?

Ležala je potpuno mirno. A moja muškost? Već bolna, ali ni blizu centra
događanja. Samo su mi lice i ruke bili na dužnosti.

Prošlo je sat i petnaest minuta kad je konačno počela da ispušta neke
zvuke. Osetio sam blage drhtaje. Poneku vibraciju. A onda... nešto. Je li to
bilo to?

Ipak sam morao da pitam. Ja sam idiot.
„Jesi li?” upitao sam, ležući pored nje.
„Aha”, rekla je blaženo.
„Kako je bilo?” pitao sam.
„Savršeno”, rekla je.
„Nije ti baš lako, je li?” upitao sam.
„Obično se dešava samo kad sam sama”, rekla je. „Ali, osećaj nikad nije

takav.”
Nos mi je bio malo zapušen.
„Reci mi kakav je bio osećaj”, rekao sam, izvlačeći zaostale stidne dlačice

zaglavljene između zuba.
„Bilo je mnogo nekih boja”, rekla je. „Tamnonarandžaste i smeđe i crvene.”
Morao sam da otpušim nos.
„Osećala sam se”, nastavila je, „kao da sam u Turskoj. Ili Maroku.”
Ovde je bilo veoma mračno. Nisam mogao da je vidim. Ni ona nije videla

mene!
„Bilo je kao da se nalazim u nekakvom šatoru, usred pustinje”, rekla je.
Gurnuo sam prst u nos. Ahhh.
„Kao da je bila nekakva inicijacija”, rekla je. „Ličilo je na ritual.”
Kopao sam dalje. Sad je bilo mnogo bolje. Samo je bilo... vlažno. Nadao

sam se da će biti suvo i da ću moći da ga otresem u noć.
„Ličilo je na nekakav sveti, mistični ritual”, rekla je.
Pipkao sam po ivici dvoseda. Bio je potpuno uza zid s dve strane. A ja sam

ležao do zida. Zamka! Trljao sam dokazni materijal među prstima dok nije
postao suva loptica.
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„Bilo je kao da mi je mnogo generacija žena prenelo to znanje”, rekla je.
„Mislim, sve vreme sam razmišljala: Ti me ne poznaješ. Ne poznaješ moje
telo. Kako si znao sve te stvari o mom telu?”

„Pomaže”, rekao sam (još trljajući), „ako naprosto kažeš momku šta želiš.”
Što ona, uzgred, nije uradila. Leteo sam pomoću instrumenata, po mraku. A
vidite šta se desilo s JFK-em Mlađim.

„Nisam znala!” rekla je. „Kao da poznaješ moje telo bolje od mene.”
Stvarno? Nismo pričali o teritoriji veličine Vajominga. Radio sam

uobičajene stvari, samo sam ih radio jako dugo. Ali, ova devojka je
očigledno imala loše ljubavnike. I tako ništa nisam rekao. Neka misli da sam
čarobnjak pod čaršavima.

Legao sam nežno preko nje i zagledao joj se u oči dok sam bacao dokazni
materijal na pod.

Uzdahnuo sam. Pogledao na sat: 4:03. Morao sam malo da odspavam.
„Tako sam srećan”, rekao sam (zagledan i dalje), „što si ti srećna.”
„Obično moram da pomognem”, rekla je. „Jednostavno nikad nije bilo

ovako.”
„Baš nikad?” upitao sam.
„Baš nikad”, odgovorila je.
„Pa, jesi li spremna za spavanje sad?” rekao sam.
„Hm”, rekla je. „Ne?”
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UTORAK, 25. SEPTEMBAR

DANA BEZ SEKSA: 0
 

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
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PONEDELJAK, 1. OKTOBAR

Upravo sam izvukao Rolovu disertaciju o Danu obuke na ekran i pripremao
se da je oblikujem za štampanje u petak kad se pojavio autor lično.

„Ne bi mogao malo da mi pomogneš s ovim, je li, drugar?”
Pogledao sam ga. Neverovatno. Svetlozeleno, jednoredno odelo s plavom

košuljom i crvenom maramicom dovoljno velikom za toreadora.
Rukom sam zaklonio oči. „Isuse”, rekao sam, „Svakim danom postaješ sve

više nalik na Ranjona.”
„Struktura je tu”, rekao je. „Mislim, ne struktura ali ideja, nacrt, znaš na šta

mislim? Ne ni to naravno – sranje – nego atmosfera, milje, aroma, muzika,
mislim, sve je tu pred tobom, samo treba da ispišeš note, da li se čujemo,
Hjustone?”

Pogledao sam kritiku, koja je u celosti glasila:
 
Najnoviji film Denzela Vašingtona, Dan obuke, je
 
„Ne bih da se mešam u to što si napisao”, rekao sam.
„Učinio bi mi veliku uslugu”, rekao je. „Samo sa svim ovim uzbuđenjem,

znaš, vestima, osom zla, vršio sam pripreme, rezao olovke, doterivao
kondiciju, obilazio okrug, viđao se sa starim drugarima, poslednji krug do
pobede, zar ne?”

„Svraćao si do Ilejn češće nego inače?” upitao sam.
„Dopusti mi da ti kažem samo jednu reč. Stan. A-stan. P-stan. Nečitki

pečati na pasošu. Skriveni kontrolni punktovi, strane intrige, sukobljavanje
nacija, Džon le Kare, potraga za ubicama. Šalju mene. Sa trupama. Treba li
još nešto da dodam?”

„A zašto ne bi pričao tri i po minuta o filmu?” upitao sam. „Zapisaću svaku
reč i to će biti kritika. Ovo ipak nisu prave novine.”

„Problem”, rekao je. „Mali, doduše, ali postoji, šunja se kroz žbunje –
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pokušaj da me ispratiš – ispituje teritoriju, primiče se Gomori i...”
„Nisi odgledao film”, rekao sam.
„Naravno”, odgovorio je. „U stvari, nisam odgledao najavu.”
„Pisao si kritike najava?” rekao sam. To je objašnjavalo maglovitost i

količinu digresija u poslednjih nekoliko kritika.
„Naravno da nisam, naravno da nisam”, odgovorio je. „Samo poslednjih

deset do dvanaest. Da li se neko žalio?”
„Ne”, rekao sam. „Ali, moguće je da sam jedina osoba koja čita tvoje

kritike, a ne bih ni ja da me ne plaćaju za to.”
Pogledao me je belo.
„Pokušaću”, rekao sam.
„Živ bio”, rekao je. „Znam da ćeš ti to sjajno odraditi. A da, i dodaj moju

sliku uz kritiku, to bi bilo divno, ne bih da razočaram vernu publiku i to.”
Dan obuke je trebalo da se pojavi u bioskopima 14. septembra. Već su ga

odložili tri nedelje jer su pretpostavili da su novine još suviše pune pravih
vesti da bi svaku filmsku premijeru tretirale kao novu nadu za republiku.
Studio je već nedeljama prikazivao pretpremijere. Čak sam ga i ja odgledao,
a bio sam okupiran raznim stvarima. Na primer.

„Hej, vidi, vidi.”
Džulija mi se nasmešila. „Zdravo”, rekla je. „Tek sam sinoć stigla.”
Kratka siva suknjica, tesna crna majičica. I veoma lepa boja. Nismo se

pomerali jedan trenutak, a onda sam ustao i zagrlili smo se. Bio je to lep,
pravi zagrljaj. Niko drugi nije bio pozvan da nam se pridruži.

„Brinuo sam se za tebe”, rekao sam njenom obrazu.
 

Otišli smo do centra na piće posle posla. I primetio sam da nosi prsten. Na
desnoj ruci. Na drugom prstu. Ne na domalom.

Nisam pitao ništa.
Bilo je lepo u Meksiku? Bilo je lepo u Meksiku. Let natrag je bio

zastrašujući? Jeste. Kad je čula vesti? Te večeri. Nisu se odvajali od CNN-
a.

Prsten je bio jeftin. Verovatno. Ekvivalent busena s korovom i jednom
belom radom.

„Nego”, upitao sam, „jesi li imala i-mejl u Meksiku?”
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„Jesam”, rekla je.
Nikad mi nije poslala nijedno elektronsko pismo. A ja nisam mogao njoj da

ih šaljem. Video sam je golu, ali nisam imao njenu kućnu i-mejl adresu.
Kad smo se zaputili niz Petu, izgledalo je kao da sunce zalazi prerano. Što

smo se više kretali ka centru, to je postajalo mračnije.
„Šta se to oseća?” upitala je Džulija.
Miris je štipao, kao kad gori guma. Vetar je duvao ka nama.
„Još uvek gori”, rekao sam. „Oseća se samo kad vetar duva iz tog pravca.”
Na rukom ispisanom znaku na košarkaškim terenima Zapadne treće ulice

pisalo je JOŠ SMO TU. Fotokopirani leci bili su zalepljeni selotejpom na
zidove. „Znate li neku životinju čiji je vlasnik nestao?” pisalo je na jednom
od njih. A jedan se mogao videti na skoro svakom bloku. Biznismen. Radio
je na stotom spratu. Njegova digitalna fotografija stajala je na letku pažljivo
otkucanom i nacentriranom i laserksi odštampanom na kvalitetnom papiru,
uredno istaknutom na stotinama lokacija. „Jeste li videli ovog čoveka?”
pisalo je na letku. Kao da je tip jednostavno zaboravio da se javi kući. Kao
da je njegovo odsustvo bilo samo još jedan izazov koji se mogao rešiti
prezentacijom u power pointu i štampačem visoke rezolucije.

„Ovaj grad se promenio”, rekla je Džulija.
„Da”, odgovorio sam.
„Mrzim promene”, rekla je.
„Ovo je još Menhetn”, rekao sam.
„Taj kraj je precenjen”, primetila je.
Quatorze Juillet bio je jedan od onih francuskih tematskih parkova. Sve u

vezi s njim vrištalo je: „Pravi francuski bistro!” Oronula tenda nosila je natpis
„Cafe-Journaux-Tabac-Jour et Nuit”. Vinska karta bila je ispisana na
ogledalima. Neefikasni ventilatori na plafonu samo su vrteli duvanski dim u
krug. Šank je bio od kovanog bakra. Od šankera sam zatražio polić suvog
belog. Preporučio je sanser. Otpio sam jedan gutljaj: bljak. Bilo je suvo
koliko i havajski punč.

„Pričaj mi o Meksiku”, rekao sam. Putovanja umeju da budu naporna po
jednu vezu.

„Oboje smo bili džangrizavi”, rekla je. „Posvađali smo se.”
„Je li?” rekao sam, odajući prijateljsku dozu blage zainteresovanosti, mada

sam se osećao kao soko koji je ugledao poljskog miša na štakama.
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„Duejna bije glas da je malo škrt”, rekla je. „Gde god smo išli pokušavao
je da uštedi nekoliko pezosa. I tako, dok smo hodali uz jedno brdo, odbio je
da zastanemo da kupimo nešto za piće a ja sam bila besna.”

„I šta se dogodilo?”
„Pripretila sam mu da ću otići”, odgovorila je.
„Šta si mu rekla?”
„Rekla sam: ’Možda bi više uživao u ovome sam. Vratiću se kući sutra’.”
Zamišljao sam svoju radost da je nazvala s aerodroma nedelju dana pre

nego što je trebalo da se vrati: „Ćao. Ja sam. Treba mi mesto gde mogu da
prespavam.”

Ali, nekoliko dana kasnije: napad. Gledali su vesti na televiziji dva dana
bez prestanka, ali posle toga je Duejn, „bukvalno išao od grada do grada
tražeći kafane s televizorom. Postalo mi je dosadno. Nisam htela da gledam
ta sranja.”

„Baš tako sam se i ja osećao”, rekao sam.
„Tačno”, nastavila je. „I tako sam ja neko vreme sama tumarala okolo.”
„Je li ti smetalo to? Da budeš sama?” upitao sam.
„Ne”, rekla je. „Bilo je lepo na neki način.”
Dobar odgovor.
Naručila je nešto za jelo, ali ja nisam bio gladan nakon tipičnog kasnog

ručka posle teretane.
„Trebalo bi da jedeš”, rekla je. „Stvarno si puno oslabio.”
„Primetila si?” upitao sam.
„U stvari izgledaš sjajno”, rekla je slatko.
Ja sam hranjive materije unosio u tečnom stanju. Posle jednog pića bio sam

prilično pripit. Pa sam naručio još jedan. Ona nije pila ništa.
Zavukao sam ruku pod sto i pronašao njen desni članak. Položio sam ga na

svoje desno koleno, i polako joj izuo sandalu. Nosila je one slatke, sive, s
malim mašnicama. Počeo sam noktima da prelazim uz i niz njenog lista: bio
je gladak. Za razliku od Lizi, depilirala se savesno. Za razliku od Lizi,
mirisala je potpuno ženstveno.

Zatvorila je oči i dunula mi dim u lice. „Uvek padam na češkanje”, rekla je.
„Prija li?”
„Mnogo prija”, odgovorila je. „Tvoji nokti.”
Gricni me je uradio posao. Sad sam konačno imao nokte, prvi put od moje
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osme godine. I tim svojim češagijama za noge oporavljenim uz pomoć
preparata Gricni me kretao sam se uz i niz njenog lista, penjući se do kolena i
spuštajući do članka. Valjda je ovo nešto značilo. Nije bio seks, ali s druge
strane, kad bi Duejn ušao sada, bio bi prilično besan. Izgleda da je to postalo
moj novi standard: da li bi moja dela, iako nisu bila seksualno
zadovoljavajuća za mene lično, barem zasmetala osobi koja nije bila prisutna.
Duejnove novine su ga poslale da intervjuiše ljude u blizini centra zbivanja.
To nije bilo daleko od ovog kraja. Zašto nije mogao da naiđe ovuda jedne
večeri kad smo bilo u ovom položaju? Možda se i Džulija tome nadala.

„Tako je lepo”, rekla je kao da je jedva pri svesti.
„Skoro prija koliko i seks”, rekao sam.
„Ništa nije bolje od dobrog seksa”, primetila je.
„Definiši dobar seks”, zatražio sam.
„Seks u kojem doživim orgazam.”
„Koji ti je prosek?”
„Sedamdeset procenata”, rekla je.
Auh. Prekidač u mojoj glavi je kvrcnuo.
„Sedamdeset?”
„Za muškarce je to sto deset procenata”, pobunila se.
„Opasnice mala”, rekao sam. „Nisam imao predstavu.”
S Duejnom je svršavala tri četvrtine puta. Ili, optimistično, neka bude dve

trećine.
„Naročito dok mi traje ovulacija. Sad sam u periodu ovulacije. I tako sam

napaljena poslednja dva dana.”
Činjenica da mi je ovo pričala, nepozvana, označavala je ili veoma dobre ili

veoma loše vesti. Ovakve informacije bi podelila s ljubavnikom. Podelila bi
ih i sa homoseksualnim frizerom.

„Samo nekad imam teškoća s novom osobom”, dodala je.
„Treba malo vremena da se privikneš na nekog novog”, složio sam se,

pitajući se da li mi lice vidljivo gori u mraku. Nisam joj pozvonio na vrata.
Nisam bio ni blizu. A bilo je sasvim moguće da je ona najorgazmičnija
devojka u čitavom Njujorku. Doduše bio je onaj jedan put u ulazu. Da li je
to uopšte išta značilo? Je li razmišljala o tome?

„Jesi li razgovarala s Rikom?” upitao sam.
„Ne”, odgovorila je. „Ali, napisala sam mu pismo.”
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Mnogo bih voleo da si meni napisala pismo. Ali, pisala je njemu.
Češkao sam je i dalje. Uz list, niz list.
„Vidiš, kad smo bili na koledžu, složili smo se da ne volimo i-mejl. I tako

smo pisali pisma, na pravom papiru, kad sam ja bila u Bodinu a on u
Pensilvaniji. I poželela sam ponovo da mu napišem pismo.”

„Je li?”
Menhetn je nekad imao takve trenutke. Prelaziš ulicu dvadeset, trideset

puta dnevno. Skoro sve ulice su jednosmerne. Pažljiv si. Čekaš da se upali
zeleno, ne krećeš pre nego što dobiješ signal, i zakoračiš na kolovoz
razmišljajući o nekoj devojci ili o tome šta će biti na televiziji, motreći budno
na kamion od osam tona koji se kreće niz ulicu da se uveriš da će stati, a
onda – vuš. Kamion osmotonaš uredno čeka na pešačkom ali dok si gledao u
njega život ti se skoro okončao. Iz tvog slepog ugla demonski raznosač te je
promašio za par centimetara kad je projurio pored tebe u oblaku kineske
svinjetine, krećući se u pogrešnom smeru u jednosmernoj ulici, samo on i
njegov tenkoliki gvozdeni kineski bicikl. Smrtonosna mašina koja je morala
brzo da se kreće jer je neko baš poput tebe čekao svoju večeru i vrlo
verovatno bio spreman da se iskali na azijatskom emigrantu što je stigao tri
minuta kasnije nego što je obećao.

„I, u suštini, rekla sam mu da ga volim.”
Vuš. Tome se nisam nadao.
„I?” upitao sam tiho.
„I nije mi poslao i-mejl, niti me je pozvao.”
„Kad si ga poslala?” upitao sam, iskreno zabrinut. Napad je možda usporio

poštansku službu.
„Ja... poslala sam ga iz Meksika”, rekla je.
Bum. Tras. Kvrc. Tres. Ova devojka me je uništavala. Bila je nemilosrdna.

Radni naslov albuma Oružane snage od Elvisa Kostela bio je Emotivni
fašizam, jeste li znali to? Uvek sam mislio da je taj naslov bolji. Možda ću
ga ja upotrebiti. Ako ikad budem snimio album o Sadamu iz Južnog
Norvolka.

„Kad?”
„Prošle subote. Nakon svega. Ovoga. Mislila sam, kad bih živela u

Medisonu mogla bih da budem sa bratom, kojeg volim...”
„I s Rikom”, rekao sam.
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Ništa nije odgovorila.
„Mora da se osećaš grozno”, rekao sam.
„Ti si jedini koji zna za to”, nastavila je. „Bukvalno jedini.”
„Znam”, rekao sam, nastavljajući da je češkam i gladim.
Zvec, klik. Pao sam na treće mesto. Ali, Duejn je bio gotov a Rik je nije

želeo. Ili jeste?
„Maločas si nosila prsten”, rekao sam.
„Jesam li?”
„Na desnoj ruci”, rekao sam. „Sve vreme si se igrala s njim, i skrivala ga

ispod lakta.”
„A, skinula sam ga”, odgovorila je.
Uspeo sam da prizovem šaljivi ton. Malo se komično namrštio na nju. „Jesi

li se verila?”
„Ne”, rekla je. S poluosmehom. „To je samo običan prsten koji sam

kupila.”
Aha.
„Moram da se selim. Ali, postoji problem logistike. Ne znam gde bih

otišla.”
Bio sam u iskušenju da skočim na noge, da mlatim pesnicom po vazduhu,

da spojim usne s njenima.
Rendi kaže: Glumi anđeoskog advokata. Neka se sama nagovori na to.
„Jesi li sigurna?” upitao sam. „Ne može da se popravi?”
„Kad smo se vraćali pomenuo je To.”
„Brak?”
Klimnula je glavom.
Kopile. Mesecima sam se nadao da će to obaviti zvanično, da iskoči iz

žbunja s prstenom od 300 dolara i svežim buketom korova. A ona bi rekla ne,
i to bi bilo to. Ali ne, taj crv se polako primicao temi, pitao je bez pitanja,
tražeći signal. Razvlačio je celu stvar.

„I šta si rekla?”
„Rekla sam da nisam spremna.”
Da, povukla se na pravi ženski način. Ona je jednostavno bila devojka koja

nije umela da kaže ne. Žene nemaju problema s tim da te odbace; samo ne
mogu da upotrebe onu reč. Da je rekla ne, možda bi je on istog dana izbacio
iz stana.
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Platio sam račun. Još 72 dolara. Moj plan da ovog meseca smanjim
troškove bi skoro izvesno zahtevao da otkačim jednu ili više devojaka koje
sam stalno izvodio.

Hodali smo do ugla Četrnaeste i Devete po pljusku. Jadne nožice su joj se
potpuno skvasile. Te preslatke sandalice. Popio sam dva polića vina na
prazan stomak. Za slučaj da zaboravim, glava će me sutra podsetiti na to.

Potrajalo je malo dok nismo uhvatili taksi. Obmotao sam ruke oko nje i
pokisli smo potpuno. Kad smo konačno uspeli da zaustavimo prevozno
sredstvo i krenemo ka autoputu na Zapadnoj strani, ona se smestila u
najudaljeniji ćošak zadnjeg sedišta.

„Dolazi ovamo”, rekao sam.
I povukao sam je do sebe, a ona je spustila glavu na moje grudi i to je

prijalo. I to ne samo zato što sam imao najlepši pogled niz otvor njene
majice.

Trenutak sam razmišljao o onom stihu, o najpogrešnijem stihu u istoriji pop
muzike. Stih je bio iz pesme Bitlsa s albuma Rubber Soul, „You won’t see
me”.

 
Ne bi mi smetalo kad bih znao šta propuštam.

 
Znam, znam. I smeta mi, smeta.
Taksista je sve vreme slušao Lajt FM. Možda je i on imao problema s

nekom devojkom. Možda je upravo poljubio devojku za laku noć. Ili možda
jednostavno nije imao ukusa. Sa radija se čula Maraja, Selin, „Riki nemoj da
izgubiš taj broj”.

„Baš volim ovu pesmu”, rekla je Džulija.
I odmakla se. Malo.
Riki. Shvatio sam. Naravno. Zašto bi joj se inače svideo ovaj kvazi-džez

rok s Lajt FM-a? Kad pomislim koliko sam vremena utrošio mentalno se
pripremajući za ovaj sastanak. Odelo. Kravata. Potraga za restoranom.
Osećao sam se kao klinac koji dođe na ispit sa punom šakom savršeno
zaoštrenih olovaka u ruci i potpuno pogrešnim odgovorima u glavi.

„Podseća te na njega”, rekao sam.
Nije odgovorila.
„Zato što se nadaš da će te nazvati”, rekao sam.
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Nije odgovorila.
I držao sam je u naručju celim putem do kuće. Kad sam ušao u stan,

automatski sam krenuo ka kupatilu. Hteo sam da masturbiram. Ali, nije bilo
zainteresovanosti. Moja ruka je imala glavobolju.
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ČETVRTAK, 11. OKTOBAR

DENZELOV NOVI FILM: DOŽIVEO JE SVOJ „DAN”
Autor: Rolo Tres

Tabloid, glavni filmski kritičar
 
Gledaoci koji stignu s pola sata zakašnjenja na novu dramu Dan obuke

mogli bi biti zbunjeni prizorom Itana Hoka, tanke, neobrijane brade i ubitačno
plavih očiju, kako dobija batine u zabitoj uličici od dvojice ljutih
Angelenosa. Zar je ovo dokumentarac? A ta dvojica koja mu prepakuju zube
mora da su filmski kritičari koji se svete što su morali da podnesu Hokovo
cviljenje u filmovima Pre svitanja, Stvarnost ujeda i Velika očekivanja ?

A film je, u stvari, policijska drama koja se odvija tokom jednog jedinog
dana života Džejka (Hoka), mladog perspektivnog momka sa ženom, bebom, i
devetnaest meseci u službi koji, željan detektivske značke, pristaje da se
prijavi u „agresivnu” jedinicu za borbu protiv uličnog kriminala koju vodi
Alonzo Heris (Denzel Vašington). Džejk nikako nije šonja: u Alonzovoj
„kancelariji”, polovnom monte karlu s lancem oko tablica, staviće nam do
znanja da je nekad igrao u ragbi timu srednje škole Nort Holivud, mada bi
njegov nežan izgled bolje pristajao nekom manje fizičkom položaju, na primer
trećem klarinetu u paradnom orkestru. Ubrzo je počeo da uči kako da izvlači
pakete kreka iz digestivnog trakta dilera u kolicima – hemijska olovka
nabijena u grlo sasvim fino odradi posao – i da pretražuje dom pod pretnjom
pištoljem dok mu meni kineskog restorana umotan u rolnu, služi kao brza
varijanta naloga za pretres. Sve je to u opisu radnog mesta zaštite i služenja
građanima koji ga redom nazivaju „peško”, „novajlijo”, i „pankeru, kučko,
prljavi panduru”.

Dok je Alonzo svog naivnog štićenika uhodao u jutarnju gimnastiku
džeparenja kriminalaca i upotrebe prekomerne sile, da ne pominjemo
ispijanje piva u kolima bez ikakvog vidljivog truda za recikliranje konzervi,
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Džejku je trebalo da postane jasno da je Alonzo prljav kao Oskar Medison, i
da policijska stanica Saut Central nije pravo mesto za izigravanje Feliksa
Angera.

Umesto toga, prema Alonzovom savetu da je „potrebno biti vuk da bi
uhvatio vuka”, Džejk je istrajan, u nadi da će steći mudrost ulice a i dalje
postupati po pravilima. Na njegovu nesreću, ta pravila izgleda da su iz
priručnika Policijski rad za idiote. Ubrzo uspevaju da ga ubede da puši PCP
i preda svoj službeni pištolj dobro naoružanoj trojci gangstera s kojima
neobjašnjivo seda da odigra partiju karata. „Ovo sranje je šah, nije mica”,
rekao je Alonzo Džejku, koji je izgleda bio spremniji za finu partiju iks-oksa.

Maltretiranje Džejka je Alonzu izgleda predstavljalo zadovoljstvo, ali
ispostavilo se da mu je to i posao, i njegova šema da upotrebi novog partnera
za ravnanje sopstvenih računa, početak je pravog zapleta. Uz hip-hop muziku
u pozadini, policajci koji preleću s balkona na balkon i skaču lastu na haube
vozila u pokretu, sve u pokušaju da se sretnu s nekim maglovitim
gospodinom koji je čekao da primi (tačno) milion dolara, „do ponoći i ni
minut posle toga”. Da bi se mnogo avantura sabilo u isti dan, od nas se
očekuje da poverujemo da su policajci koji su prisustvovali ubistvu
osumnjičenog iz vatrenog oružja slobodni da se odmah vrate u svoja vozila i
nastave da kruže ulicama. (Valjda bi imali neke formulare da popune?) Ali,
režiser Antoan Fuka i scenarista Dejvid Ajer imaju oko i uvo za mnogo
zastrašujućih i potpuno realnih situacija (da pomenemo samo vožnju
gradskim autobusom noću), a ima i sumorno urnebesnih momenata. U jednom
trenutku, nekog tipa u kadu ubacuju dvojica koji žele i da ga ubiju i da
minimiziraju vreme potrebno za čišćenje prostorije posle toga; međutim, život
žrtve biva neočekivano produžen, jer ubica stalno uredno namiče zavese na
kadi, dok saučesnik koji posmatra zbivanja, u želji da ima što bolji pregled
situacije a možda i priznanje za pomaganje u poslu, te iste zavese stalno
razmiče. Fuka i Ajer su redukovali radnju na najosnovnije – nema scena u
kojima Hokova gospođa zamišljeno gleda u telefon i tek povremeno stičemo
utisak da Ajer malo razrađuje dijalog, kao u Džejkovoj izjavi da se policijski
posao sastoji iz: „Osmeha i suza. Moraš da kontrolišeš osmehe i suze, jer to
je sve što imaš”. Hok, dobro odabran da glumi naivčinu, pružio je izvedbu
koja je do maksimuma iskoristila njegove srneće oči, a Denzel Vašington,
koji se kitio pravednim dignitetom duže od Džesija Džeksona, u pravom
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svetlu pokazao nam je svoje skrivene talente, i sipao opčinjavajuću zlobu iz
svake reči. „Moraš biti malo prljav da bi imali poverenja u tebe”, rekao je
Džejku. O tome vam pričam.

 
* * *

 
Sedeo sam za svojim stolom kad mi je prišao Krastača, s primerkom

Rolove kritike. Ničim nije pokazivao da je primetio redakcijsku temu dana:
da je savršeni plato njegovog bonsai vrta privukao posetioca. Neko je dodao
malog srebrnog psa iz monopola. Malog modifikovanog srebrnog psa. Jedna
noga mu je bila odsečena i ponovo zavarena na telo u položaju za pišanje.
Mini srebrni terijer je minijaturno zapišavao malecko bonsai drvo. To je
svakako bio vrhunac odeljenja za prerade.

„Rolo je postao dobar”, rekao je Krastača. „Što me iznenađuje, jer sam
mislio da je pijani propalitet koji ne bi ni papirnu maramicu mogao da ispuni
smislenim rečenicama.”

„Malo sam pročešljao nacrt. Izravnao ispucale krajeve. Dodao malo gela.”
„Ovo si ti napisao”, rekao je.
„Samo ono od naslova nadole”, odgovorio sam.
„A zašto je onda potpisano ime tog dripca?”
„On je zvezda. Već mesecima doterujem njegove članke.”
„’Doteruješ’? Džoan Rivers je pretrpela doterivanja. Znaš da on odlazi za

Avganistan sledeće nedelje. Koga si imao na umu za pisanje njegovih kritika
dok se ne vrati?”

„Moje instrukcije su bile da samo nastavim s nastavljanjem.”
„Instrukcije od koga?”
„Od Roloa.”
„Ako u teksu o njemu piše da je u Kabulu, ne može biti potpisan i na

filmskim kritikama.”
„Možda je odgledao te filmove pre nego što je otišao? Pretpremijere se

prikazuju dosta unapred.”
„Sačekaj sekund”, rekao je. I gledao sam ga kako šepa s kritikom do

Kroninove zastakljene kancelarije na drugom kraju hodnika. Kronin ga je
pogledao, a Krastača je sve vreme pričao. Pokazao je prstom prema nečemu
na papiru, i obojica se nasmejaše. Dobio sam smeh! Nečujan, ali ipak. A
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onda se Krastača vratio do mog stola. Spustio je kritiku.
„Kronin kaže da si veoma talentovan”, rekao je. „Skini Trešovo ime s ovog.

Stavi svoje.”
„S fotografijom?” upitao sam zapanjeno.
„Ne, s uljem na platnu”, rekao je. „Napravi fotku izbliza. Probaj da te

uhvate iz dobrog ugla. Čekaj, ti nemaš dobar ugao. Stavi kesu na glavu. Idi
na plastičnu operaciju. Baš me briga. Ti si naš novi filmski kritičar.”
Napravio je znak krsta nad mojom glavom. Bio sam dirnut. Nisam znao šta
da kažem. Osim:

„Hoću li dobiti povišicu?” upitao sam.
„Isuse”, rekao je, nagnuo se ka meni i šapnuo: „Govance jedno nezahvalno,

ti si najveći dripac kojeg sam ikad video. Već sam razgovarao s Kroninom o
tome i nećeš dobiti više od ...”

A onda je rekao sumu koja je bila dvostruko veća od one koju bih ja tražio.
Pitao sam se da li je to značilo da ću morati da počnem da nosim bolju

odeću. Da će naći nekog drugog da raščišćava brljotine u rubrici o slavnima.
Pitao sam se da li ću uopšte moći da obavim ovaj posao.

„E da, Tome? rekao je Krastača dok je odlazio. „Nemoj ovo da sjebeš.”
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PONEDELJAK, 15. OKTOBAR

Lizl i ja šetali smo Brodvejom posle večere.
„Hoćeš li u Jutu na kampovanje sledeće nedelje?” upitala je.
„Kampovanje?” rekao sam u neverici.
Lizi je iznela skicu aktivnosti iz kojih se sastojala ta neobična ponuda.

Planinarenje. Vožnja biciklom. Spavanje pod vedrim nebom. Ja bih radije
spavao pod krovom. Zar nije nespavanje pod vedrim nebom nekako bila cela
poenta zapadne civilizacije?

„U stvari”, rekao sam, „ja sam nekako više za aktivnosti u zatvorenom.”
Možete reći šta želite o Njujorku, ali ovde ste retko naletali na zvečarke.

„Šteta”, rekla je Nemica. „Nadala sam se da ćemo jednom otići na
kampovanje.”

„Moje lično predviđanje je”, odgovorio sam, „da se to neće dogoditi.”
Namrštila se. Ali, bili smo tačno ispred moje omiljene bakalnice. Bilo je

vreme da promenim temu.
„Hej”, rekao sam, „hajde da uđemo.”
„Trebaju ti namirnice?” upitala je. „Zar nije malo nepristojno da obavljaš

nabavku kad si sa mnom?”
„Ne, nije to”, rekao sam.
„Nego šta?” upitala je. Pustila je korenje na trotoaru. Trebaće mi bager da

je pomerim odatle.
„To je iznenađenje”, rekao sam najizazovnije što sam umeo. Devojke vole

kad im to kažeš, čak i kad se ispostavi da iznenađenje nije ništa posebno.
Imao sam sreće. U bakalnici je svetlo iznad rafova s povrćem opet bilo u

kvaru. U nekom trenutku moraš početi da sumnjaš da postoji organizovana
kampanja sabotaže. Možda su se ovuda vrzmale bande mladih romantika
koje su pucale u svetla iz vazdušnih pištolja. To je njujorška verzija
pažljivog podešavanja pokazivača goriva da biste bili sigurni da će vam
nestati benzina na sastanku.
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Poveo sam je za ruku kroz polumrak. Par japanskih turista s fanki plavom
kosom stajalo je pored fudži jabuka. Dvojica sedamdesetogodišnjaka
sprijateljila su se među jabukama greni smit.

„Sve je tako sočno, zar ne?” upitao sam.
„Ne razumem? Zar voće ne treba da bude sočno?”
„Zatvori oči”, rekao sam.
„Šta?” upitala je. „Zašto? Šta radiš?”
„Veruj mi”, rekao sam.
„Hoćeš li nešto da kupiš, ili?”
„Ne, samo ...”
„Htela sam ranije da se vratim kući večeras”, rekla je, gledajući na sat.

„Uskoro će početi Prijatelji.”
„Daj mi jedan sekund. Predaj se trenutku.”
„Ne shvatam”, rekla je.
„Izvoli”, rekao sam bledo i pružio joj jagodu.
„Fuj”, rekla je. „Je li oprana?”
„Nije važno”, odgovorio sam, i pojeo jagodu. Ukus nije bio onaj pravi. Nije

im bila sezona.
„Jesi li to platio?” upitala je.
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PETAK, 19. OKTOBAR

Kad sam prošao pored odeljenja za prerade, svi su govorili uglas. Svi su
pričali istu priču. Izgleda da se jedna koleginica otrovala nekim belim prahom
kad je otvarala pismo, morala da ode u bolnicu, čitava frka. „Antraksirani
smo”, bile su Hofove reči. To bi trebalo da bude smrtonosno, ali izgleda da
je dobila samo antraks lajt, ublaženu verziju, onu vrstu od koje samo izbija
osip. Naravno da će sutra osvanuti naslov: „TABLIOD NAPADNUT.”

„O kome je reč?” upitao sam Hofa.
„Na znam. O onoj seksi maloj pomoćnici s majicama do pupka?”
Barkijeva se nasmejala. „Ima ime, Hofe. Mislim da je Hilari. Lekari kažu

da joj je stanje stabilno. Biće sve u redu.”
„Hilari? Ilajeva, uh...” nisam mogao da izgovorim tu reč.
„Verenica”, rekao je Hof.
Joj. Prešao je na unapređenu verziju. Nisam to znao.
„Kad se to desilo?”
„Ljubav je u vazduhu otkad se Ono dogodilo”, rekla je Barkijeva.
Stvarno? Mislio sam da su u vazduhu samo spore hemijskog oružja.

Nekoliko tipova u svemirskim odelima prošlo je pored nas i krenulo ka
uredništvu. Počeli su da ograđuju taj deo velikim najlonima i lepljivom
trakom. To je nekako postiglo suprotni efekat od željenog, i sve nas
zastrašilo u zamišljeno ćutanje nekoliko minuta. Novosti nisu tako zabavna
tema razgovora s unutrašnje strane pokrivke za telo.

„Kome je pismo bilo upućeno?” upitao sam.
Barkijeva nije znala. „Policija ga je konfiskovala. Dokazni materijal. Ko

zna? Ona otvara svačiju poštu.”
„Kladim se da je bilo za mene”, rekla je Rita. „Zbog prejake priče o Al-

kaidi.”
„Da, važi”, rekla je Barkijeva. „Ja sam prošle nedelje napisala onaj članak

o tome kako ćemo bombama isterati Avganistan iz kamenog doba.”
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„Ne, ne, ne”, reče Hof. „Mora da je bilo namenjeno meni. Dobio sam više
pretnji smrću od bilo koga od vas.”

Barkijeva podiže ruku. „Molim vas. Sve najbolje pretnje dobila sam ja.”
Počela je da ih odbrojava na prstima. „Horoskopski ubica, Kolin Ferguson
...”

„Čekaj malo, priznajem ti horoskopskog ali Fergusonova pretnja bila je
upućena svima nama.”

Barkijeva je zakolutala očima. „Aha, važi. Al-kaida je napala vođu većine
u Senatu, predsedavajućeg u zakonodavnom komitetu Senata, i tipa koji je
napisao ekskluzivnu priču o pandurki koja se svukla sve do službenog kaiša
za Plejboj.”

„Nemoj da zavitlavaš, to je bila dobra priča!” rekao je Hof. „Napisao sam
čak i naslov.”

„Ma daj”, rekla je Rita. „’POLICIJA NA TAJNOM ZADATKU’? Desetak
ljudi se istovremeno toga setilo.”

„Tome Farele”, pozvao je Hajman Kac. „Mama na telefonu.” Ostali
novinari dobacivali su podrugljive komentare o maminom sinčiću dok sam
odlazio do svog stola i mahao Hajmanu Kacu da mi prebaci poziv.

„Dušo”, rekla je, „Zar nisi zabrinut zbog antraksa?”
„Ne mnogo”, rekao sam. Uzeo sam u ruke cirkularni korporacijski pamflet

(„NJUJORKU SMO POTREBNI JAKI”) koji je upravo dostavljen svima na
radne stolove. Zaključci za razotkrivanje tajne zdravlja posle 11. septembra:
dosta odmora i puno tečnosti.

„Zar nisu napali NBC?” upitala je. To je bio dobar znak: još nije čula da su
napali i nas. Zašto bih joj rekao? Ona je bila žena koja se naglas brinula kad
god bi me videla da zubima otvaram paket slatkiša, insistirajući da će zubalo
koje je milionima godina usavršavano za razdiranje mesa mastodonta biti
„uništeno” ako ga upotrebljavam na pakovanju od celofana.

„Da”, rekao sam.
„Vi niste ni blizu njih, je l’ tako?” upitala je.
„Oni su skroz na drugoj strani”, odgovorio sam, gledajući kroz prozor u

neonski znak STUDIO NBC na drugoj strani ulice.
„Samo se čuvaj, dušo”, rekla je mama.
„Smanjiću disanje na najnužniji minimum”, odgovorio sam.
Čim sam prekinuo vezu, na telefonu me je čekala još jedna zabrinuta
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ženska: „O bože, jesi li dobro?”
„Nikad bolje”, odgovorio sam. „Čime se baviš?”
„Čitam četrdeset devetu stranu civilnog postupka”, rekla je Kejti. „Ako si

to već pročitao, nemoj da mi otkriješ kraj.”
„Jesi li naučila da razmišljaš kao pravnik?” upitao sam.
„Misliš advokat? Svaki dan je nova vežba iz zlih slutnji. Ali, sama sam

kriva. Ušla sam u ovo sua sponte.”
„Mmm, sua sponte. Uzeo sam to za desert kod Karmajna prošle nedelje”,

rekao sam.
„He”, odgovorila je. „Nedostajalo mi je ono njeno „he, he”. Ali, štedelo se

dosta vremena ako se smeh limitirao na jedan slog, zar ne?
„Možeš li kasnije da izdvojiš nekoliko naplativih sati?” upitao sam.
„Ne znam. Imam mnogo da učim. Mislim mnogo.”
„Možda mogu da ti pomognem.”
„Kako?”
Instinkt da zaštitim divnu, nežnu devojku pomalo jenjava kad pomenuta

devojka počne da laje kao Alen Deršovic. S druge strane, Kejti je i dalje
imala sjajno dupe. Što bi bilo bolje, sinulo mi je, da joj nikad više ne
pomenem ukoliko ne budem osetio potrebu da mi se testisi nađu u ogromnim
kleštima. Ali, nije mogla da me spreči da gledam. To je bilo ono lepo kod
zadnjica: svaki put kad bacite pogled, ona zasigurno gleda na drugu stranu.
Zašto li su morali da smeste grudi s prednje strane?

„Obećaj mi da nećeš pokušati da me nateraš da pijem”, rekla je.
„Pošalji sudskog pisara”, odgovorio sam. „Potpisaću sve što trazis.
Našli smo se u kafeu Žaba. Ona se žurila. Ja sam sedeo na klupi i ljuštio

drugo pivo.
„Kasnim jedanaest minuta”, izjavila je.
„Priđi klupi”, rekao sam i poljubio je. Ja sam je ljubio, a ona je i dalje

pričala. „Mogu da ti dam sedamdeset pet minuta”, rekla je. „Hoćemo li jesti
ili ćemo samo da pijemo? Jer ako ćemo jesti, treba odmah da naručimo i
imamo vremena za aperitiv ili predjelo, ali verovatno ne za oba.”

Na to sam odgovorio na najdostojanstveniji mogući način, to jest cimajući
glavom u sumanutom pokušaju da zalepim usta za njena. Pre petnaest godina
kad bih se našao u istoj situaciji s nekom devojkom, njena glava bi se vrtela
u krugovima s porukom „uhvati me ako možeš” jer je bila nervozna i
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neiskusna, ili nije bila sigurna da smo stigli do te tačke savršene posebnosti u
našoj vezi, ili je dečko koji joj se više sviđao bio na drugoj strani sale s
Lindom Macukeli, koja je bila apsolutna fufa s verovatno šest različitih
polnih bolesti i tako mu je i trebalo i je li barem gledao na ovu stranu da vidi
šta propušta? Devojačko ludilo nikad ne nestaje, zar ne? Samo stalno mutira
u čudne i strašne forme. Danas je bila luda za detinjastim rančićem, a sutra je
ustajala u pet da bi mogla da provede nekoliko sati čekajući u redu ispred
prodavnice uzoraka Herve Chapeliera da bi videla kako se ovogodišnja
ekstra-obična najlon torbica kotira u odnosu na prošlogodišnju.

Konobarica nam je prišla, skoro se saplevši o rupu na pločicama.
„Tužba!” rekla je Kejti.
„Molim?” upitala je s jakim francuskim naglaskom. Možda je pomislila da

je Kejti upravo rekla „tužna”, što i ne bi bilo daleko od istine.
„Nisam se obraćala vama”, rekla je Kejti, i zgrabila jelovnik. Skoro sam

čuo konobaricu kako priprema pljuvačku sa kojom će začiniti naša pića, pa
sam požurio da objasnim da je moja prijateljica pravnica i da je uvek na
oprezu za bilo koji razlog iz kojeg bi mogla da sredi neopreznog vlasnika
ovakvog lokala.

„Popodne mi se prosula vrela kafa na ruku”, rekla je konobarica. „Vidite.”
Pokazala nam je skoro neprimetnu ružičastu fleku, otprilike deset puta

manju od prosečnog traga štipanja u sedmom razredu. U šestom razredu,
glavni štos bio je gaženje patika. Došunjali bismo se iza nekoga u hodu i
zgazili mu patiku otpozadi tako naglo da bi mu se stopalo do pola izvuklo iz
patike a onda sletelo na nju, gužvajući petu patike. Onda bi morao da stane i,
psujući onog ko ga je napao, potpuno izuje patiku da bi je namestio. Bakija
smo tako sredili rekordnih trideset šest puta na jednom izletu te godine.
Pouzdano znam da se nikad nije u potpunosti oporavio od te traume. Sad kad
razmislim o tome, osnovna škola bila je početak rastućeg nasilja. Na sreću,
otkrili smo devojke, jer bismo inače do kraja osnovne, verovatno provodili
sve vreme posle škole jureći se razigrano po igralištu s motornim testerama.

„Aha... može se podneti tužba za to”, rekla je Kejti, razgledajući našu
konobaricu-tužitelja. „Trebalo bi da se vidite s nekim u vezi s tim. Ja još
nisam advokat, ali da jesam svakako bih razmotrila vaš slučaj.”

Dok je bila u kupatilu, naručio sam flašu vina za oboje. Konobarica ju je
upravo otvarala kad se vratila.
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„Šta je ovo?” upitala je Kejti, držeći čašu kao da je dokazni materijal A.
„Ima li nečeg tužnijeg od prazne čaše?” upitao sam. „Hajde da je

upotrebimo.”
„Moraću da te sprečim zabranom poricanja prethodne izjave”, rekla je.
„Molim?”
„Već si izjavio da nećeš pokušati da me napiješ.”
Naručila je jedno od onih bezalkoholnih piva koje čak ni izlečeni

alkoholičari nisu hteli da piju. Ko bi uopšte pio badvajzer ako ne zbog
alkohola? Čak i s alkoholom je prilično jadan.

„Dakle”, rekla je, „čime si se bavio? Zašto te nisam viđala? Kako ti je
posao? Kako si emotivno?”

„Nekad si gledala u karte”, rekao sam.
„To je bilo davno”, odgovorila je, premeštajuči escajg.
„Tri meseca. Tvoje kolege s fakulteta nisu mogle da poveruju kad sam im

rekao.”
Na to je već podigla pogled. Lice joj je bilo bezizražajno poput drvenog

čekića. Drveni čekići nisu baš bili privlačni. „Kome si rekao?” upitala je.
„Šalio sam se”, rekoh.
„Jesi li rekao samo jednoj osobi ili više? Kad si im rekao? Šta si tačno

rekao? Koji je bio kontekst?”
„Nisam to ozbiljno mislio”, odgovorio sam.
„Kako to misliš?” upitala je. „Ili si im rekao ili nisi.”
„Zavitlavao sam se”, rekoh.
„Kad? Maločas ili kad si im rekao?”
„Maločas. I pre. Sve sam izmislio. Nikom ništa nisam rekao”, odgovorio

sam.
„A”, rekla je. Pogledala je na sat, koji joj je sad bio okrenut ka unutrašnjoj

strani ruke. I zakopčala ga je preko rukava košulje. Mora da je stravičnu
količinu vremena štedela kad je eliminisala potrebu za okretanjem zgloba i
povlačenjem rukava.

„Ali, sada hoću!” rekao sam. Mig, mig.
„Slušaj, Tome. Moram da uspem u karijeri. Nešto takvo bi zaista moglo da

mi umanji šanse.”
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Ne dugo posle toga me je pustila na sopstvenu odgovornost.
„Stvarno mi je žao”, rekla je dok smo izlazili iz kafea. „Pod stresom sam

zbog tog ispita. Moram večeras da učim. Obično nisam ovakva. Samo,
večeras sam non compos mentis. Znaš?”

„Ah”, rekao sam. „To se tako često dešava.”
„Laku noć, Tome.”
„Laku noć, Kejti.”
„Hej, Tome? U stvari, uh, odsad me zovi Kejt”
„Kejt.”
„Tako je.”
Nije bilo poljupca.
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SUBOTA, 27. OKTOBAR

Lizl se u četvrtak uveče vratila iz Jute. Nije me nazvala. Sinoć smo se čuli
nakratko. Obavestila me je da će prisustvovati žurci koju Nora pravi.
Međutim, nije ni pomenula da bih ja mogao biti pozvan.

„Tako”, rekla je.
„Tako”, rekoh ja, „a sutra uveče?”
Sledeća pauza se zaista otegla i raskomotila.
„U stvari”, rekla je, „imam planove za sutra uveče. Jedna Norina drugarica.

Još jedna žurka.”
To bi bio savršen trenutak da me pozove da pođem s njom.
„Možda možemo da se vidimo sutra popodne?” rekla je.
„To zvuči lepo”, odgovorio sam. Popodne?
I tako sam se danas muvao okolo osećajući se pomalo nelagodno. Možda je

zbog vakcine protiv gripa. Svi su se toliko prepali od antraksa da su uzimali
vakcine protiv gripa da bi se osećali bezbednije. Na taj način, ako za, recimo,
mesec dana primetiš simptome običnog gripa? Pošto si primio vakcinu, biće
ti lakše što znaš da u stvari umireš od antraksa. Samo, vakcina mi je izgleda
prenela nekakvu verziju gripa. Moj stomak je igrao rumbu. Koža mi je bila
poput unutrašnje strane ostrige.

Dok sam se oblačio, razmišljao sam: šta da obučem za raskid? Nešto
između venčanja i sahrane. Crno je uvek dobar izbor. Zvanična boja
Njujorka. I tako sam odabrao crne farmerke. Stavio penu na kosu ne bi li
delovala umetnički neuredno. Na nesreću, kosa mi nije bila dovoljno vlažna i
na kraju sam dobio neumetnički neurednu kosu. Izgledao sam kao da imam
trinaest godina. S druge strane, da li mi je bilo stalo? Možda će mi igranje na
kartu patetike – kralja nemara – doneti bar utešno kresanje?

Umesto da dođe kod mene, nazvala me je sa stanice metroa, i rekla mi da
se nađem s njom u kafiću. Kad sam je video, nisam prišao da je poljubim.
Nije ni ona. Reklo smo jedno drugom „ćao”. Imala je na sebi debele vunene
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pantalone. Flanelsku košulju. Perjani prsluk. Pletenu kapu. Bila je praktična.
I praktično drvoseča.

Seli smo u ćošak da bih ja mogao da gledam u kafe Žaba iza nje i
razmišljam o tome koliko sam puta Džuliju odveo tamo.

Ovo je delovalo prilično civilizovano. Skinula je zelenkasti kaput a ispod
njega je imala široki smeđi džemper preko kojeg je nosila krzneni prsluk
naizgled osmišljen da sakrije bilo koje ženstvene konotacije njene figure.

Pijuckali smo toplu čokoladu. Bila je preslatka. Poput rastopljene milke
sasute u čašu neskvika, s čokoladnim mrvicama po vrhu. Nisam želeo da je
završim. S druge strane, bila je skupa; da, u ovom gradu je moguće platiti
4,50 dolara za šolju kakaa. Tačno sam video mamu kako sedi pored mene i
govori: „Zašto si je naručio ako je nisi želeo?” Naterao sam se da je popijem.
Da bih ućutkao mamu.

Ispričao sam joj priču o Krastači.
„I tako sam ga pitao kad misli da će se ovolike simpatije prema

vatrogascima završiti? A on je rekao: ’Verovatno kad narod shvati da su oni
ukrali sve one Turno satove iz robne kuće ispod Trgovinskog centra’.”

Izraz na Lizlinom licu bio je kiseo. „A zašto misliš da su to vatrogasci
uradili?”

„Mora da su bili oni, ili radnici drugih hitnih službi”, rekao sam. „Svi ostali
bili su evakuisani iz zgrade. Znaš, bežali su? Spašavali goli život? A onda je
obezbeđenje ogradilo taj deo. Posle toga niko nije ušao.”

„Zar ne misliš da su to ipak bili obični kriminalci?”
„Zašto bi neko u borbi za život sekirom probio staklo debelo tri centimetra i

uzeo nekoliko satova?” upitao sam.
„Mislim da kriminalci nisu mnogo pametni”, odgovorila je.
„Ali, kriminalci ne bi imali vremena da stignu dotle”, rekao sam. „Zgrada je

bila puna običnih kancelarijskih radnika koji su bežali koliko ih noge nose.”
„Pa, neki od njih su verovatno bili kriminalci”, rekla je, a čelo joj se

namračilo.
„Koji su zaboravili da ponesu sekire na posao tog dana”, rekao sam.
Mrštila se na mene. A kakao u mojoj utrobi se ustalasao.
„Nije važno”, rekao sam.
Stiglo nam je predjelo. Uzela je jedan zalogaj. Kad je podigla pogled,

izgledala je drugačije.
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„Oči ti se sijaju”, rekao sam.
„Razmišljala sam, dok sam kampovala u pustinji u Juti”, odgovorila je, „da

nemamo mnogo zajedničkog, ti i ja. O tome smo već razgovarali.”
„Hmm”, rekao sam.
„Šta ti misliš da imamo zajedničko?” upitala je.
Osim seksa, ništa. S druge strane, zašto sebi uskratiti seks samo zato što

misliš da je partnerka dosadna?
„Ne mnogo, pretpostavljam.” Priručnik za muškarce-dečake je veoma jasan

u ovom slučaju: bilo je vreme za durenje. Ali, istovremeno se ponašaj kao da
ti nije stalo.

„A tvoj cinizam mi zaista smeta”, rekla je.
Da li zaista možeš biti previše ciničan? Mislim, pogledaj gde živimo.
„I imam osećaj da nipodaštavaš moj životni stil”, nastavila je.
Nevoljno sam se stresao kad sam se prisetio njenog stana. Televizor je

povremeno treptao „CH 03” u gornjem desnom uglu.
Tuš je je šikljao toplu vodu otprilike jedan minut. Toalet papir bio je poput

kore drveta. Neugodni grubijani motali su se oko autobuske stanice ispred
njenog prozora. Nisam se ja mrštio na životni stil, već na njen kraj grada.

„Račun, molim”, rekao sam.
„Misliš li da ovo vodi nekuda?” upitala je.
„Ne naročito”, odgovorio sam.
„Već sam bila u vezama koje nisu vodile nikuda a trajale su dugo”, rekla

je. „Ne bih to da ponavljam.”
Uspela je. Sredila me je. Na javnom mestu. Znala je da neću izneti

strastvene argumente u korist nastavljanja moje apatije s njom. Ispratila je
moju tromost i podigla za inerciju.

Kako smo uopšte došli do ove teme? Sledećeg proleća selila se u
Dizeldorf. Zar nismo mogli da nastavimo po starom do tada? Nailazili su
praznici s kojima je trebalo da se suočim.

„Dobro”, rekao sam. A onda je uradila nešto neverovatno. Pustila me je da
platim. A ja sam pomislio: upravo provodim poslednjih pet minuta koje ću
ikad provesti s ovom osobom. Ispratio sam je do metroa.

„Srećan put”, rekao sam.
Nasmešila se i poljubila me. U usta. Malo sam joj protrljao ramena. A ona

me je veoma teatralno poljubila još jednom. Usne na usne. Kao da je htela da
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kaže – šta? Ko je uopšte mogao da razume devojke?
„Ćao” rekla je veselo i otišla.
„Ćao.” Mahnuo sam joj i okrenuo se da obrišem njene brojeve iz mobilnog.
Izvršio sam prekalibriranje svog seksualnog merača kilometraže,

ispovedajući se u sebi: Oprosti mi, Oče, jer nisam dovoljno grešio. Prošlo je
jedanaest dana od mog poslednjeg snošaja.

Uvek sam mislio da je najmanji postojeći razlomak procenat neto vrednosti
koju Bil Gejts troši na frizera, ali sad sam shvatio da postoji još manji broj:
verovatnoća da ću ikad više otkopčati grudnjak a da ne moram da platim za
tu privilegiju.

I tako sam pritisnuo taster 8 za brzo pozivanje.
„Hejjj!” rekla je Kejt. „Drago mi je da ti čujem glas! Mislila sam da si ljut

na mene. Nisi se javljao cele nedelje.”
„Mislim, znaš”, rekao sam i naježio se. Mislim, znaš? To je bila moja

predstava kako treba razgovarati s nekim sa Srednjeg zapada? „Bio sam
zauzet na poslu.”

„Možda je to olakšavajuća okolnost”, rekla je. „Šta radiš večeras?”
„Jesi li gladna?” upitao sam.
„Hajde da kažemo, arguendo, da jesam. Jesi li zainteresovan za suši?”
„Hm”, rekao sam.
„Zar ne voliš suši?”
„Pa”, rekao sam. Kojim smo to skokom vere odjednom stekli poverenje u

sirovu ribu samo zato što nam je serviraju ljudi sa stilom u sređenim
prostorijama, sa slatkim malim porcijama vasabija kao prilogom? Kad bi je
zamaščeni ljudi u radničkim kombinezonima po imenu Zik služili na
benzinskm pumpama pored autoputa i nazvali je „sirova tek ubijena morska
stvorenja koja uzgred ni na koji način nismo kuvali”, da li biste onda hteli da
je jedete?

„Može li u osam u Suši zenu?” upitala je.
„Hm”, rekao sam, „kul?”
„Da, ali ne mogu dugo da ostanem”, nastavila je. „Moram da se vratim do

deset da radim na krivičnim delima.”
„Odgovara mi”, slagao sam. Sranje.
Prekinuli smo vezu. Pritisnuo sam taster 7.
„Ovde gospodin ozareni”, rekao sam.
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„Tome!” rekla je Bren. „Nikad mi se ne javljaš.”
„Video sam onu tvoju reportažu o bezbednosti aerodroma. Fantastično.”
To je u stvari bila puka slučajnost. Dok sam vrteo kanale jedne večeri,

naišao sam na zadihanu vest o bezbednosti aerodroma, nejasno se prisetio da
je ona radila na takvoj vesti, i spojio tačkice. Gledao sam trideset sekundi pa
mi je postalo dosadno („Zapravo, FAA nije bila zadovoljna sistemima
skeniranja na aerodromu što je istakla u ovom! Izveštaju! Iz 1999!”) i
prebacio na seriju.

„Stvarno si gledao?” upitala je. „Tako sam ponosna na tu reportažu. Nemaš
predstavu koliko sam radila na tome.”

„Moraćeš da mi ispričaš”, rekao sam. „Možemo li kasnije na piće? Recimo
oko deset?”

„Da, važi”, rekla je. „Samo treba jedan izvor da mi se javi.”
„A da dođem ja kasnije do tebe? Doneću ti desert.”
Poslastica iz pekare ne bi trebalo da košta više od četiri dolara. Jedno piće

u Dablin hausu bilo je pet dolara i pedeset centi. Plus me na javnom mestu
verovatno neće pozvati da se raskomotimo.

Otišao sam kući i, pošto ću kasnije ići na suši, najeo se pošteno. Imao sam
pljeskavicu u frižideru. Cele nedelje nisam jeo kod kuće, pa sam je omirisao:
zaudarala je. To nije bilo dobro. Ali, zar to nije bilo malo nefer s moje
strane? Ipak je to bila mrtva životinja: hoću li ja tako dobro mirisati nedelju
ili dve nakon smrti? Šta sam mogao da očekujem? Sem toga, jeo sam i gore. I
čemu uopšte služi termička obrada ako ne ubijanju klica i bakterija? Ako je
ne budem pojeo, priznaću sebi da sam bio glup što je nisam zamrznuo kad
sam je kupio u nedelju. A nisam mogao da dopustim da moja glupost bude
dokazana. I tako sam odlučio da pojedem polupokvareno meso. Da bih bio
siguran da sam ubio sve klice, uključio sam vatru ispod tiganja na najjače. I
dobio sam pljeskavicu koja je bila potpuno izgorela spolja, a ružičasta i
hladna iznutra. Međutim, to sam otkrio tek kad sam uzeo prvi zalogaj. Fuj.

Obukao sam novi, tesni džemper i slepio kosu nekim sredstvom na bazi
petroleja i obuo najbolje cipele i bio sam spreman za pokret. Bilo je osam
sati. Trebalo je da budem u tom suši lokalu u osam. Trebalo mi je pet minuta
hoda do tamo. Prokletstvo. Morao sam još malo vremena da ubijem. I tako
sam seo i protraćio još petnaest minuta gledajući Pandure na televiziji dok
su pljeskavica i čokolada i mikrobi gripa/antraksa/raskida reprizirali neke od
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najžešćih svetskih policijskih jurnjava u mom stomaku.
Kad sam ušao u suši lokal, svi stolovi bili su puni srećnih Građana s

Gornje zapadne strane. Kejt je sedela za jednim od prvih stolova. Igrom
slučaja, s njom je sedela Bren. Streljale su me očima. Svuda su stajali ljigavi
komadi sirovog mesa. O, ne!

Seo sam bez reči. Neko bi trebalo da udari drvenim čekićem po klupi.
„Već smo naručile”, rekla je Kejt.
„Objasniću vam”, rekoh. Ali, moj mozak trenutno nije bio dostupan.

Pokušajte kasnije.
Srećom, njima dvema reči nisu nedostajale.
„Stvarno si sui generis”, rekla je Kejt.
„To je čmarulja na latinskom”, rekla je Bren.
„Pozvao bih i tebe”, zagraktao sam. „Rekla si da si zauzeta.”
„Zakazao si sastanak s obe”, napala me je Kejt. „Totalno si provaljen.”
„Rekla si da moraš do deset da se vratiš kući”, odgovorio sam. Ovo veče,

počeo sam da uviđam, bilo je dobra ideja koja nije baš sasvim uspela u
praksi. Poput onih aparata za sušenje ruku u muškom toaletu.

„Ne bi ni upoznao Kejt da nije bilo mene!” rekla je Bren.
„Više volim da me zovu Ketrin”, rekla je Kejt.
Bren nije obratila pažnju na njen komentar. „I planirao si tek tako da se

viđaš s njom iza mojih leđa?”
Kejti-Kejt-Ketrin i ja razmenismo poglede. Koliko je Bren znala?
„Šta?” upitala je Bren. „Šta znači taj pogled?”
„Je li to kalifornijska rolnica?” rekao sam. „Njam!”
Kejt je izgledala kao da je grize savest.
„Nakon svega što se desilo između mene i tebe?” upitala je Bren.
U mom stomaku je bilo kao da su KKK i NAACP slučajno rezervisali isti

klub za dobrotvornu igranku.
„U stvari, mislim da je ispravnije reći: ’Između tebe i mene’”, rekao sam,

bacajući sintaksičku dimnu bombu. Koja uopšte nije uspela da im odvuče
pažnju.

„Šta se dogodilo?” sad je Kejt tražila odgovore.
„Tom i ja smo imali vezu”, odgovori Bren.
„Ne bih to baš nazvao vezom”, rekao sam. „Vezicu, vezičicu”, rekoh.
„Vas dvoje ste bili u vezi a nijedno od vas mi nije reklo?” upitala je Kejt.
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„Oboje ste podložni krivičnoj odgovornosti!”
„Ne mogu da pričam”, rekoh. „Puna su mi usta.” Ubacio sam kalifornijsku

rolnicu u usta. Da, ukus joj se nije promenio. I dalje je podsećala na vlažnog,
sirovog, morskog glodara.

„Ne menjaj temu”, rekla je Bren. „Idem do toaleta, a kad se vratim
pričaćeš. ”

Kejt i ja smo se pogledali kad je ona otišla.
„Ne izgledaš dobro”, rekla je.
„Mislim da sam dobio grip”, rekoh. „Znaš, onu bolest sa simptomima

sličnim antraksu?”
„Razočarao si me, Tome”, rekla je.
Kako ženama objasniti kako je biti muškarac? One su partnera birale na isti

način na koji su birale grudnjak. Je li seksi? Da li mi dobro stoji? Hoće li mi
pružiti potrebnu potporu? Ako ne pronađu pravi, nastave da traže. Nije ih
bilo briga da li će baš danas naći grudnjak. Mogle su ga i sledeće nedelje
potražiti u Blumingdejlsu.

Muškarcu je, međutim, traženje devojke bilo kao sedanje u restoran u
naletu gladi. Pogledaš svako predjelo i pomisliš: Je li ukusno? Hoće li pasti
lako? Hteo bi šniclu, ali ako nemaju, pristaćeš i na pljeskavicu. Pristaćeš čak
i na suši. Zašto muškarci varaju, čak i kad imaju prelepu devojku? Ko bi
želeo svako veče da jede biftek?

Ali, u stvarnom svetu nisi mogao da računaš s tim da će ti se devojka naći
na tanjiru samo zato što je želiš. Seksaterija je više nalikovala na restoran u
Moskvi 1965. godine. Naručiš šniclu i pljeskavicu i suši jer najverovatnije
nešto od toga neće imati. Moglo bi se desiti da nemaju nijedno. A suština je
bila da moraš jesti ili umreti.

Suši i zakomplikovano poređenje poskočiše u mojoj utrobi dok mi se
program u stomaku promenio iz laganog okretanja u brži hod. U ustima mi je
bila centrifuga.

„Nadam se da shvataš u kako nezgodan položaj me stavljaš”, rekao sam
Kejt, položivši ruku nežno preko njene i usmerivši pogled ka njoj. „Nisam
pozvao Bren jer sam hteo da ti i ja sami podelimo prijatnu večeru.”

„Koju si planirao da završiš tako što ćeš njoj odneti desert?” upitala je.
„Kejti, planirao sam samo običan desert”, rekao sam. „Ne šam rolnu

obmotanu oko patke.”
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„Ime mi je Ketrin. Jesi li stvarno mislio da nas dve nećemo saznati?” rekla
je.

Nas dve? Jesu li se naprasno udružile protiv celog sveta? „Slušaj, mislio
sam da smo se sporazumeli da nećemo reći Bren za svaki naš izlazak.” Što je
značilo: Mislio sam, da smo postigli džentlmenski dogovor da se ponašamo
poput pacova. „Znaš kako ona ume da bude čudna.”

„Počinjem da saznajem koliko čudan ti umeš da budeš”, rekla je. „Najviše
mi smeta što si nam radio iza leđa.” Izgledala je kao da se upravo sprema da
podnese molbu da me udari.

Pomislio sam na sve stvari koje sam u životu radio nekome iza leđa. Ma
jok. Ovo stvarno nije moglo da se meri.

Moj telefon je stajao na stolu. Oglasio se. Spašen!
„Hej”, rekao sam mobilnom.
„Uh-Tome?” reče poznati glas.
„Da, ko je to?” upitao sam.
„Lizi! Šta radiš tamo?”
„Kako to misliš? Ti si me nazvala”, primetio sam. Poen za mene.
„Nisam”, rekla je.
„Ovo je moj...” O, ne.
„Nazvala sam Bren”, rekla je. „Poznaješ je?” I dok je pobuna u mom

sistemu za varenje počela da ispušta čujno pucketanje i tutnjavu poput
puškaranja u daljini, kroz glavu su mi proletali razgovori koji će uslediti
između Bren i Lizi. Bren: Kako to da znaš Toma? Lizi: Pa, u stvari, mi smo,
znaš, izlazili nekoliko meseci? Bren: Pa, to je baš zanimljivo, jer smo se on i
ja ljubili pre nekoliko nedelja. Kad nije bio zauzet viđanjem s mojom
najboljom drugaricom.

„Mi smo stari drugari, na neki način?” rekao sam. Napravi diverziju!
Razmišljaj! „Jesi li dobro putovala do kuće?” Sjajno.

„Tome.” To je bila Bren, koja se nadvila nada mnom. „Koji kurac radiš s
mojim telefonom?”

Potapšao sam džep od jakne. Da. Moj telefon. Još je bio tamo. Prišla nam
je konobarica. Stala je iza Bren.

„Uh, za tebe je”, rekao sam, pružajući joj ga.
„Hej, ko je to?” upita Bren. A ja sam je posmatrao. Aha. Dakle ovako je

izgledala ljutnja. Ono ranije? Samo generalna proba.

269



„Je li sve u redu?” upita konobarica. Podigao sam pogled. Smešila se. A
onda se namrštila. Natmurila. Bila je to Stefani, konobarica/propala glumica
starija sestra moje bivše devojke Megi. Koliko je čula od našeg prethodnog
razgovora? Sledećeg trenutka i ja sam bio namršten. Ali, umeo sam ja i više
od toga. Umeo sam, saznah, da pošaljem mlaz povraćke, kao iz vatrogasnog
creva, pravo na Stefanine cipele. A ukus moje povraćke? Bio je tako
odvratan da sam ponovo dobio nagon za povraćanjem. I povratio sam. I još
jednom. Pa još jednom. Moji stomačni mišići su se stezali i naprezali –
maglovito sam bio svestan toga da je to odlična vežba – a kofa se iz mog
stomaka praznila na pod. Iz krajička oka video sam ljude kako obaraju
bočice soja sosa u žurbi da se izmaknu van dometa, uz zvuke za koje sam se
nadao ali i sumnjao da su izrazi saosećanja zbog ovog što me je snašlo.

Kad sam podigao pogled Kejt mi je dodavala salvete, lica potpuno
bezizražajnog. Ljudi su zvali: „Račun, molim”. Bren je još razgovarala
telefonom. „Tom je upravo bacio peglu”, rekla je. „Kakav idiot. Ništa ne fali
ovom sušiju.”

„Izvinite me”, rekao sam, a trunka povraćke mi je izletela iz usta pravo na
komad sušija. „Nije mi dobro.”

„Čekaj malo”, rekla je Bren telefonu. A meni je rekla: „Duguješ mi
petnaest dolara za suši.”

Nisam bio raspoložen za svađu, pa sam platio. Bren se mrštila. Kejt se
mrštila. Stefani se mrštila. Lizlino mrštenje se moglo pretpostaviti. Upravo
sam postigao nekakav anti-grend slem, kao u onom bejzbol crtaću s Duškom
Dugouškom u kojem loptica tako sporo leti da tri različita igrača po tri puta
zamahnu palicom pre nego što upadne u rukavicu hvatača.

Odšunjao sam se kući, gajeći jednu jedinu nadu: da sam dobio antraks. To
bi im pokazalo!

Kad sam stigao u stan, pročešljao sam televizijske kanale. Na trenutak sam
pogledao nešto o Mik Džegeru na udarnim vestima. To je tip na kojeg bismo
svi mogli da se ugledamo. Koliko je imao, pedeset šest? A još je tucao sve
na šta naiđe.

Pre reklama, pojavio se voditelj, najavljujući sa zastrašujućom hitnošću:
„U nastavku programa prikazujemo ekskluzivnu vest. Čisto zlo. Prenećemo

vam šta su hladnokrvne ubice koje stoje iza podmetanja bombi u Svetskom
trgovinskom centru 1993. rekle svojim advokatima – i kako su njihove!
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okrivljujuće! izjave! povezane sa gangsterima koji su osmislili jedanaesti
septembar. Posle reklama.”

Sedeo sam sa svojim grickalicama i gledao. Bila je to Brenina emisija. A
Lizina advokatska kancelarija. Odatle su se poznavale. Ispostavilo se da je
moja Eva Braun zapravo Mata Hari. Da sam znao da je ona tip osobe koja će
rizikovati da ostane bez posla da bi doturila novinarima poverljiva
dokumenta, bila bi mi mnogo, mnogo zanimljivija.
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SREDA, 14. NOVEMBAR

Osim na poslu, Džuliju već dve nedelje nisam video. Uvek je pronalazila
neki razlog da otkaže. Dok sam je čekao ispred Mariot Markija, razmišljao
sam: Zar ne bi bilo sjajno da možemo nekog da izvedemo na sud za emotivne
veze? Da iznesemo slučaj pred neutralnim posmatračem koji bi imao moć da
nekog privoli da prestane nerazumno da se ponaša? Zločini iz mržnje se
žestoko kažnjavaju. A ljubavni zločini?

Prošle noći sam veoma dugo ostao budan, pregledajući dokazni materijal:
njene stare i-mejlove. Pomoću njih se može pratiti istorijat jedne veze, zar
ne? Pritisneš nekoliko tastera i eto ih na tvom ekranu, poput titlova s vestima
na CNN-u.

Broj i-mejlova koje sam od nje dobio u februaru: 9.
U martu: 78.
U aprilu: 94.
U maju: 105.
U junu: 97.
U julu: 70.
U avgustu: 22.
U septembru: 8, a svi su bili odgovori na moje poruke. Samo što sam ja

njoj poslao 25.
U novembru: 0. U novembru sam prestao da joj šaljem i-mejlove. Previše

me je deprimiralo da čekam da ona ne odgovori.
Ako ikad budem uspeo da je izvedem pred tog emotivnog sudiju... Nije li

istina, gospođice Brujar, da ste jednog zimskog dana tačno u 17:37 poslali,
nepozvani, sledeće elektronsko pismo tužitelju?

 
Od: BROUILLARDJ@NYTabloid.com
Za: FARRELLT@NYTabloid.com
Predmet: sneg
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Čula sam za ovu foru sa i-mejlom i resila sam da je probam mada, ako

mene pitaš, to je samo trenutni hir koji neće potrajati. Bilo mi je lepo juče;
nadam se da te nisam previše dugo zadržala. Jedini problem je što sam se
probudila s onom „Sir mix a lot" (je I' se tako zove) pesmom u glavi. To mi
je bila pesma za jutarnje tuširanje. Uvek mi je neka pesma urezana u um kad
se probudim, i to nikad neka dobra. U svakom slučaju, lepo se provedi na
snegu večeras kad se budeš vraćao kući. Zapravo je napolju baš divno, a
pahulje su blistave i savršeno oblikovane. (Upravo sam provela dosta
vremena napolju gledajući u pahulje koje su mi padale po kaputu. Bio je to
najlepši deo mog dana.) Dobro, neću te više podvrgavati mom blebetanju.
Čujemo se kasnije. Džulija.

I uzgred, gospođice Brujar, jete li bili potpuno iskreni kad ste ovu
upečatljivu poruku poslali nedelju dana kasnije u 16:28?

 
Od: BROUILLARDJ@NYTabloid.com
Za: FARRELLT@NYTabloid.com
Predmet: večera  
 
Ćao. Kako ide danas u uredništvu? Biće ti drago da čuješ da s moje

strane sve teče glatko. Međutim, pitala sam se da li si možda slobodan
sutra uveče, i da li bismo mogli da odložimo večeru za tada. Prilično se
loše osećam danas i stvarno bih samo želela da se dovučem do kuće i
bacim u krevet. Dobra vest je da se sledećeg vikenda selim u novi stan,
tako da više neću morati svako veče da prelazim taj naporan put do
Konektikata. Nije Pariz, ali će svakako poslužiti.

Džulija
 
Tačno kako ste, gospođice Brujar, mislili da bi razumna osoba trebalo da

reaguje kad ste slali poruke poput one 9. marta u 17:44?
 

Od: BROUILLARDJ@NYTabloid.com
Za: FARRELLT@NYTabloid.com
Predmet: ti
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Hoćeš li doći da me posetiš pre nego što kreneš kući večeras?
 
Nije li istina, gospođice Brujar, da ste bili potpuno svesni efekta koji čete

postići kod jednog nevinog, mladog momka kad ste se upustili u sledeću
bezobraznu prepisku 23. Marta?

 
Od: BROUILLARDJ@NYTabloid.com
Za: FARRELLT@NYTabloid.com
Predmet: bežanje  
 
Danas me mesto ne drži. Hoćeš li da pobegneš sa mnom?
 
Od: FARRELLT@NYTabloid.com
Za: BROUILLARDJ@NYTabloid.com
Predmet: Re: bežanje
 
Na kafu ili, na primer, na Fidži?
 
Od: BROUILLARDJ@NYTabloid.com
Za: FARRELLT@NYTabloid.com
Predmet: Re: Re: bežanje
 
Radije na Fidži.

 
Gospođice Brujar, trebalo bi da budete osuđeni zbog emotivnog

maltretiranja čoveka koji je već bio društveno osakaćen kad ste ga upoznali.
Osuđujem vas na pet minuta do doživotnog življenja s tužiteljem. Znate, on
ima sasvim dovoljno prostora u svom stanu.

 

Moj mobilni.
„Hej”, rekao sam, „jesi li stigla?” Nikad nisam znao da li će doći. Terala

me je da stalno postavljam ista pitanja, kao moja majka. To nije bilo seksi.
Šta da se radi.

„Na uglu Četrdeset sedme i Brodveja sam. Svi vozovi su mi kasnili.”

274

mailto:BROUILLARDJ%40NYTabloid.com
mailto:FARRELLT%40NYTabloid.com
mailto:FARRELLT%40NYTabloid.com
mailto:BROUILLARDJ%40NYTabloid.com
mailto:BROUILLARDJ%40NYTabloid.com
mailto:FARRELLT%40NYTabloid.com


„Ja sam u Četrdeset petoj. Nađemo se u Četrdeset šestoj”, rekoh.
Dakle večeras mi nije otkazala. Ali, nije to bilo zbog mene. Išli smo na

dodelu nacionalnih književnih nagrada. Domaćin je bio Stiv Martin.
Prošetao sam jedan blok ka severu. I eno je. Potpuno zakopčana u onom

slatkom žutom kaputiću. Ispod njega su provirivale mrežaste čarape. Rešio
sam da joj ne kažem kako lepo izgleda.

„Ćao”, rekao sam.
„Nemoj da me mrziš”, odgovorila je.
„U redu je”, rekoh. Kasnila je petnaest minuta. Nije me bilo briga.
Popeli smo se eskalatorom u Mariot Markiju koji je sav bio u mesingu i

staklu. Prijavili se na sedmom spratu. Pomogao sam joj da skine kaput i
pogledao je od glave do pete. Nosila je crnu vunenu odoru. Posedovala je i
lepše haljine.

„Nisam dovoljno svečano obučena”; rekla je. „Imala sam krizu debljine.”
„Je li?”
„Presvukla sam se u ovu. Ona druga je bila previše tesna”, rekla je.
„To bi mi se više svidelo.”
„Da. Znam.”
Bilo je vreme da potražimo šank.
„Ko su ovi ljudi?” upitala je.
Nisam znao. Ali, Stiv Martin je stajao tačno iza mene.
Džulija je ućutala.
Popili smo po dve čaše vina. Džulija je pušila cigaretu, ali izgledala je kao

da bi volela da ima još jedan disajni aparat. Nefer, zar ne? Dvoja pluća, ali
samo jedna usta.

„Izgledaš prilično doterano”, rekla je.
„Zar?”
„Dosta si smršao otkad smo se upoznali.”
„Dvadeset kilograma, zapravo”, rekao sam. Dijeta povraćanja me je dobro

poslužila, mada se ispostavilo da ipak nemam antraks.
„Baš si dobar ulov”, rekla je.
„Hvala. Ti obaraš s nogu”, izletelo mi je.
„Jao”, rekla je.
„Zamalo da ne stignem večeras”, nastavila je.
Izraz povređenosti prešao mi je preko čela. Osetio sam.
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„Zašto?”
„Bila sam u jednoj radnjici i kupovala cigarete, a neki čovek – nije izgledao

kao beskućnik ili tako nešto, bio je samo običan tip tridesetih godina, u
kožnoj jakni. Doteran. Tek tako je počeo da plače.”

Menjao sam fazne saosećajne izraze lica, misleći: Taj tip pati. Žao mi je
zbog toga. Zašto bih ja morao da patim zajedno s njim?

„Stvarno me je pogodilo”, rekla je. „To, a i pre neki dan sam videla kad su
psa udarila kola. A vlasnik je samo stajao pored i zapomagao. Sve je tako
tužno.”

„Da je taj tip plakao u svom stanu, to ti ne bi smetalo”, rekao sam.
„Znam!” odgovorila je. „Eto šta ne valja u Njujorku. Tako je komunalno.

Ne mogu da dišem.”
„Jesi li se i ti rasplakala?” upitao sam, nabirajući čelo i nadajući se da ne

zvučim kao ljigavi voditelj koji pokušava da iskaže, priču o bolu.
Klimnula je glavom. „Stvarno me je potreslo”, rekla je. „Samo sam stajala

na ulici neko vreme, razmišljajući: Ne mogu sad da odem na večeru.”
„Baš mi je žao”, odgovorio sam. „Ali, stvarno je lepo kad si tu.”
„Misliš li da sam mapet?” upitala je. „Brat mi je rekao da jesam.”
„Ne mislim. Ja o tebi razmišljam u crno-beloj boji, ranih šezdesetih,

gledanu kroz vlažnu šoferšajbnu. U sjajnoj kabanici do pola butina i čizmama
u tonu. S čežnjivim izrazom na licu”, rekao sam.

Da, ponekad sam tako razgovarao u blizini lepih devojaka. I praznih vinskih
čaša.

Nasmešila se na onaj njen iskrivljeni, polovični način.
„Razmišljala sam o tebi pre neki dan”, rekla je.
Ovo je bilo poput eksiranja duplog viskija. Njeno razmišljanje o meni bilo

je tako retko da je zasluživalo pomen. Jesam li ja razmišljao o njoj pre neki
dan? Jesam li disao pre neki dan? Otkad sam je upoznao nije prošlo više od
dva sata da nisam razmišljao o njoj.

„Je li?” upitao sam.
„Hodala sam ulicom. I razmišljala sam o tome kako ti imaš posebnu sliku o

meni. Kao o nekoj, osobi, s nekim raznim osobinama. Kao u romanu. I
razmišljala sam da si ti jedan od retkih ljudi koji na taj način razmišlja o
meni”, rekla je. „Zar to ne zvuči glupo?”

„Ne”, odgovorio sam. „Ti meni i jesi roman.”
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Ništa nije rekla. Oči su joj delovale stidljivo.
„Jesi li se čula s Rikom?” upitao sam.
Pognula je ramena.
„Šalje mi samo informacione i-mejlove”, rekla je.
„Niste razgovarali o pismu koje si poslala?” upitao sam.
„Ne”, odgovorila je. „Nije ga pominjao. Sem što je rekao da je stiglo.”
„Još ga voliš.”
„Mislim da ću ga uvek voleti”, rekla je. „To sam stvarno shvatila ove

jeseni.”
Da, prijatelji sporta: nikad se sasvim ne naviknete na informaciju da je

devojka koju želite, trajno slaba na nekog drugog.
Beznadežno je zaljubljena u nekog ko joj je na stotine načina stavio do

znanja da je ne želi. Zašto naprosto nije odustala več jednom? Zar nije mogla
da vidi šta sebi radi? Ko bi mogao biti toliko jadan? Ko bi – a, da. Nema
veze.

„Šta si to volela kod njega?” upitao sam.
„Uvek je, nekako, primećivao stvari. Kao onog tipa u radnjici. I njega bi to

stvarno pogodilo. Osetio bi to.”
Napomena sebi: počni da primećuješ stvari, i o svemu primećenom smesta

obavesti Džuliju.
Sedeli smo u novinarskoj loži gde su posluživali hladne sendviče. Face su

na donjem spratu jele file minjon za cenu od hiljadu dolara po porciji. Stiv je
dao fantastičan uvod za dodelu nagrada. „Ranije danas deljene su nagrade za
neke tehničke kategorije”, rekao je. „Najbolji povez... najbolja paginacija.”
Publika je bila oduševljena. Književne zvezde zapravo i nisu bile zvezde.
Ovde je stajala jedna prava zvezda, i osvežavala najnižu umetničku formu.
Puna soba kratkovidih koji se nikad nisu osećali toliko kul.

„Nacionalna književna nagrada je najprestižnija nagrada koju knjiga može
primiti a da i dalje ostane nepoznata”, rekao je Stiv (duhovito, mater mu).

Počeo sam Džulijinoj ruci da pružam tretman s noktima. Delimično se
okrenula ka meni. Nasmešila se.

„Nadmetanje je ove godine stvarno bilo prljavo”, Stiv je govorio. „Jedan od
nominovanih pesnika je čak otišao do štamparije drugog nominovanog i
ubacio mu dodatni jamb u poemu.”

Džulija me je pogledala s izrazom kao da je nesvestica hvata svaki put kad
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Stiv kaže nešto briljantno.
Smejao sam se, smešio, mrzeo. Tip je bio genije. Stvarno nisam mogao da

se merim s njim. Popio sam još malo vina. Priprema. Pozor. Durenje.
Povremeno bih joj pomilovao leđa. Mmm. Nije imala grudnjak.

Bila je duga pauza za večeru. Onda su dodeljene nagrade. Aplaudirali smo.
Stiv je na brzinu završio veče. Krenuli smo.

Po završetku, uzeli smo kapute i krenuli do Četrdeset šeste. Taksisti i
turisti jurcali su u svim pravcima, kovitlajući vazduh. Džulija je delovala
zbunjeno.

„Hajde. Da. Stanemo”, rekla je.
Upalila je cigaretu.
„Piće za laku noć”, predložio sam.
Nije odgovorila. Samo je krenula za mnom.
Otišli smo u Misteriju. Isti bar u kojem smo bili one ledene martovske noći

kad se očaravajuće izgubila i delovalo je kao da je sve spremno za početak.
„Popričala sam malo s Duejnom”, rekla je.
„Je li?”
„Nije bilo tako loše kao što sam očekivala.”
„Prihvatio je muški?” upitao sam.
„Da. Rekao je da nije iznenađen. Rekao je: ’Ako si sve ovo vreme ostala sa

mnom zbog griže savesti, onda je sve sjebano. Zaslužuješ da budeš srećna’.”
„Pa to je sređeno, onda”, rekao sam. „Drago mi je zbog tebe.”
Slegnula je ramenima.
„Šta ćeš sad da radiš?”
„Neće me odmah izbaciti iz stana”, odgovorila je. „Rekao je da mogu da

ostanem koliko god želim.”
„Ako ti treba stan...” rekao sam. I stao.
Prešla je preko toga.
„Hoću da pročitam onu knigu o depresiji”, rekla je.
Knjiga o depresiji pobedila je u kategoriji knjiga koje nisu fikcija. Lik koji

ju je napisao, živeo je u stanu u starom vlasništvu na Petoj aveniji, s
plafonima od skoro četiri metra i zidovima raskošno obloženim knjigama.
Zbog čega bi on uopšte bio depresivan? Nije čak ni upoznao Džuliju.

„Možeš biti u depresiji i ako si bogat”, rekla je.
„Jesi li ti u depresiji?”
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Klimnula je glavom.
„Kad je to počelo?”
„Kad sam imala devetnaest godina”, odgovorila je.
„Tačno se sećaš toga”, rekao sam.
„Aha. Počeli su da me hvataju napadi panike.”
„A sada?”
„Sad se samo osećam nesrećno iz nekog nejasnog razloga. Sve vreme. Kao

da toliko toga nije u redu. Vidiš to svakog dana. Poput onog tipa koji je
plakao u radnji. A ništa ne možeš da uradiš.

„Pa, nije valjda baš toliko loše”, rekao sam.
„A i počinjem da mislim da su svi bombaši. Danas sam bila ispred zgrade i

pušila i videla sam nekog kosmatog čoveka da ulazi u banku do nas. Izgledao
je kao da je upravo otpušten ili tako nešto. I nosio je neku kutiju pod
miškom. Sve vreme sam se neprimetno udaljavala odatle. Osećam se tako
bespomoćno.”

„Šta ćeš da uradiš?”
„Pobeći ću”, odgovorila je.
Pogledao sam je.
„Zar nije sve trebalo da bude kako treba s Duejnom?” upitala je. „Imala

sam nekog ko me voli ekstravagantno i ko se brine o meni. Zar to ne bi
trebalo da bude dovoljno?”

„Ima samo ona jedna sitnica”, rekao sam. Misleći: ekstravagantno je moj
pridev. Duejn se nije kotirao više nego kao uporan.

„Ima samo ona sitnica koja nedostaje”, rekla je.
„Mističnost”, dodao sam.
„Možda.”
Neko vreme smo pili ćutke. Pitao sam se da li je moguće da nije bila

svesna toga šta sam osećao prema njoj. Možda bi trebalo da joj se poverim.
Ali, bila je previše bistra. Zato mi se i sviđala, zar ne? Sve je uspevala da

shvati.
„Hoćemo li?” upitala je, pokazujući prema vratima. Bilo je tek pola

dvanaest.
„Samo trenutak”, rekao sam. „Šta misliš da ja osećam prema tebi?”
Pronašla je nešto fascinantno na dnu čaše i počela to da razgleda,

odgovorivši tiho: „Mislim da si mi rekao.”
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Bob Dilan kaže: ponudio sam svoju nevinost, a bio nagrađen prezirom.
Suviše sam rekao. A ipak nisam rekao šta sam želeo. Jer ona nije htela da

to kažem.
Bilo je pitanja koja sam želeo da joj postavim. Pitanja na koja nisam želeo

da znam odgovore. Jer će me dovesti bliže tački u kojoj ću znati da moram
da odustanem.

„Brat me je juče nazvao”, rekla je. „Pričali smo sat vremena. Rekao je da je
otišao u biblioteku i uzeo iz novina sve članke koje sam napisala za
Tabloid.”

Podigao sam palac i kažiprst prema konobarici i napravio pokret kao da
pišem ček. „On je pravi?” upitao sam.

„Mmm-hmm. On je... on je ja”, odgovorila je.
„Ne osećaš to ni prema jednom od svojih drugova?”
„Kod svih mojih drugova nešto nedostaje”, rekla je. „Kao da na nekom

polju ne komuniciramo.”
„A šta nedostaje kod mene?” upitao sam.
„S tobom”, rekla je, „komuniciram na svim poljima.”
Sad sam bio potpuno zabezeknut. Da li je ona to upravo rekla da sam joj ja

jedini pravi prijatelj?
Vratili smo se na Četrdeset osmu ulicu i hodali ka Osmoj aveniji. Prošli

smo pored garaže, one gde mi se prikrala one martovske večeri. Te večeri
sam je uhvatio na pola prikradanja, ščepao je u zagrljaj, podigao je i vrteo je
kroz vazduh. A ona se smejala i smejala.

„Sećaš se one garaže?” upitao sam. „Kako si mi se prikradala?”
„Kao da je bilo juče”, rekla je, i nešto joj je sinulo. „Bila je to avantura.”
Dok smo prolazili pored ugla i čekali taksi upitao sam je: „Zašto se družiš

sa mnom?”
„Kako to misliš?”
„Mislim, u čemu je poenta?” rekao sam.
„Ti si mi prijatelj”, odgovorila je. „Plaćaš mi pića.”
Čak i tada, dok je kretala ka taksiju kojim će pobeći, obožavao sam i tlo

pod njenim nogama.
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SREDA, 21. NOVEMBAR

Bio je dan pred Dan zahvalnosti. Nemontirana verzija, produženi remiks
prazničnih vikenda, četvorodnevni odušak, period kad po prvi put u nekoliko
meseci vidiš porodicu, signal za početak patriotske orgije praznične
kupovine. Svi u kancelariji bili su u onom jurcajućem prazničnom
raspoloženju, smešili se i bili uočljivo prijatni. Bio sam naviknut da u vreme
praznika očekujem opšti jad oko sebe. Ako prolaziš kroz život očekujući da
se ružne stvari dogode, retko ćeš biti razočaran.

Nazvao sam Bren na mobilni.
„Zašto me zoveš?” upitala je.
„Loš trenutak?” rekao sam.
„Tome”, rekla je, „zar ne znaš da radim na Ovome? Na napadima?

Aerodromima? Antraksu?”
„Izvini”, rekao sam. „Mislio sam da možda radiš na tome samo dvadeset tri

sata i pedeset pet minuta dnevno.”
Zvučala je kao da istovremeno vodi još četiri razgovora.
„Šta?” rekla je. „Nema veze. Moram da idem.”
„Hej, Bren”, rekao sam.
„Šta?”
„Znaš, u filmovima, kako tip ponekad ne dobije devojku koju misliš da će

dobiti? Devojku koju on misli da želi? I kako se umesto toga jednostavno
smuva s najboljom drugaricom? Onom za koju si sve vreme znala da je
savršena za njega, samo oni to nisu umeli da vide? Posvađaju se, prestanu da
govore. Treba im neko vreme da uvide da su savršen par. Zar nisi nikad
pomislila da je i među nama možda tako? Zar ne možeš da zamisliš kako nam
sve ostalo postaje nevažno i kako priznajemo da gajimo uzajamna osećanja?
Govorim ti ovo iskreno.”

„Tome”, rekla je. „Ovo me zadržava.”
„Razmisli malo o tome”, rekao sam.
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„Reci to tu-tu signalu”, odgovorila je. „I Tome?”
„Da?”
„Nemoj nikad više da me zoveš.”
„Nikad? Nikad je jako dug period. Šta ako dobijem rak?”
„Dobro. Izuzetak. Možeš da me nazoveš ako dobiješ rak, ali samo ako je u

poslednjoj fazi.”
„Odakle se računa poslednja faza? Šta ako budem imao neku bolest koja će

me sigurno ubiti u narednih četrdeset godina?”
„Spuštam slušalicu.”
„Držiš slušalicu.”
„Spuštam.”
„Mogu li da te pozovem sledeće nedelje?”
„Ne, sledeće nedelje sam više nego zauzeta.”
„Znači mogu da te zovem. Samo ne sledeće nedelje. A sledećeg meseca?”
„Sledeća nedelja jeste sledećeg meseca.”
„Sledeće godine. Hajde. Moja konačna ponuda.”
„Sledeće godine?”
„Sledeće godine. Pet nedelja patnje. Čežnje za tobom.”
„Dobro, a zašto bih ti dopustila da me ikad više nazoveš?”
„Jer si ti prva osoba koju sam nazvao jedanaestog septembra.”
Odakle mi to? To mi nikad ranije nije palo na pamet, ali čim sam izgovorio

znao sam da je tačno.
„Sad srozavaš nešto mnogo važnije od tebe i mene”, rekla je.
„Naravno”, odgovorio sam. „Ali, pogledaj oko sebe. Svi su se u ovom

gradu suludo ponašali u poslednje vreme. Nose gumene rukavice kad
otvaraju poštu. Kupuju gas maske. Doživotne zalihe antibiotika. Ljudi koji
žive ovde već dvadeset godina sele se u predgrađe.”

„Pa šta?”
„Pa. Ti ne napuštaš grad. Ja ne napuštam grad. Ti ne kupuješ gas masku. Ja

ne kupujem gas masku. Mi opstajemo. Zašto? Šta to imamo zajedničko?”
„Dobro, šta?”
„Volimo haos. Haos je seksi. A ko to ne vidi zaslužuje da živi pored

striptiz tržnog centra.”
Trenutak je razmislila o tome. „Nikad mi nisi poslao ogroman jebeni buket,

znaš.”
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„Je li to tvoja cena?”
„Pošalji mi jedan pa ćeš saznati”, rekla je.
A onda je stvarno spustila slušalicu, pre nego što sam mogao da je pitam

koji joj je omiljeni cvet. Ali, već sledećeg sekunda shvatio sam da to već
znam. Ljiljan.

Držao sam slušalicu s tupavim izrazom na licu kad je do mene dolebdeo
glas iz pravca neonskih svetala.

„Evo ga, baš tamo gde sam ga ostavio. Simba. Lav u džungli reči, šeta po
svom kavezu, okrvavljenih kandži. Dajte mu prostora, dame i gospodo,
čuvajte se ovog opakog mesoždera koji se priprema za Dan pohlepe, i
razmišlja o tome da istranžira ćurku i Itana Hoka.”

„Gospodine Treš”, rekao sam. „Kako je bilo u Avganistanu?”
„Varvari, tamo ne može čak ni da se dobije piće, moraš sam da ga poneseš,

a svuda bombe, korupcija, razaranje, detonacije. O užasa, užasa. Ubij i idi,
sklopi šator i beži, drhteći u pustinji, iznenadni pokreti s trupama, tresak u
noći, sedla na konje, momci, i odosmo, pomeramo se do sledeće rupe u
zemlji.”

„Uživao si u svakom trenutku”, rekao sam, pošto sam već video izveštaj o
troškovima koji je pokazivao da je proveo sve sem jedne večeri u
predsedničkom apartmanu Islamabad Hiltona.

Objavljivali smo njegov propratni tekst s fotografijom svakog dana: Rolo, u
kevlar sakou, izgledao je kao čovek koji jedva čeka da ga bombarduju.

„Ništa u životu ne pruža takav naboj kao kad bezuspešno pucaju u tebe”,
rekao je Rolo. „To je izjavio i Vinston Cerčil.”

„Ili možda njegov čovek za prerade”, primetio sam.
„Da, hvala”, rekao je. „Moj nevidljivi prijatelj. Tvoje usluge nisu ostale

neprimećene, sem izvan ove redakcije.”
„I šta ćeš dalje?” upitao sam oprezno.
„Ne mogu da se vratim na filmske kritike”, rekao je. „Vesti u pokretu.

Vraćam se na kolumnu tri puta nedeljno, pravo novinarstvo, drmanje kaveza,
lupanje u gong, druškane. Sem toga Kronin mi je rekao da su tvoje kritike
bolje.”

Telefon. Glas koji nisam prepoznao.
„Tom Farel?”
„Ja sam”, rekoh. Rolo je izgledao nestrpljivo. Rekao sam mu da sačeka
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časak. Odšetao je da razveseli odeljenje za prerade. „Sačekajte molim,
Vilijem Vinterbotom vas traži.” Vinterbotom. Ime mi je bilo poznato.
Nekakav urednik, negde. „Gospodin Farel?”

„Da?” odgovorio sam.
„Vilijem Vinterbotom, izvršni urednik stranica o zabavi u Dejli njuzu, kako

ste danas?”
„Dobro sam.” Novinar. Jedan od nas. Ovo bi moglo biti dobro, ali početak

je nalikovao na najdosadniji telemarketinški poziv u Americi.
„Sjajno. Nije prošlo nezapaženo da ste na putu da steknete izvesnu

reputaciju u kritičarskom društvu”, rekao je. Zamišljao sam njihovu
kancelariju za gradske vesti kao veću i lepše uređenu od naše, ali šta se to
čulo u pozadini? Bilo je teško raspoznati. A, da: tišina. Nije bilo telefona,
svađa ni CNN-a. Tip je mogao i da zove s pustog ostrva.

„Zahvaljujem se na povoljnoj oceni mojih talenata”, rekao sam. Zašto li
sam koristio takve reči?

„Da li bi bilo moguće da razmislite o izoštravanju vaših veština za treće
novine po veličini u našoj naciji?”

„Pitate me da li bih prešao ulicu?” upitao sam. Niko se ranije nije otimao
za mene.

„Sigurno smo da možemo da vam ponudimo privlačan paket nadoknada,
vrhunske beneficije, i poštovanje koje prati pisanje za 1,1 milion čitalaca
svakog dana”, rekao je.

„Svakog dana?” Hajde da se ne zanosimo. „Ja sam filmski kritičar.”
„Da, ne, u pravu ste. Zamislio sam da vaša kritika ide petkom, a uz nju i

dublja analiza trendova u filmskoj industriji, nedeljom na primer? Kao što
znate, mi našim piscima nudimo do dve hiljade reči da bi imali slobodu da
istraže pitanja od opšteg interesa.” Dve hiljade reči. Pravog pisanja. Bez
navrat-nanos članaka od šest stotina reči. Analize. Kritike. Ideje umesto igri
reči.

„Sviđa mi se tok ovog razgovora”, rekao sam.
„Naravno”, rekao je glasom koji je preo kao mercedes, „mi nismo Tabloid.

U Dejli njuzu imamo pravila ponašanja. Od vas bi se očekivalo da doterate
materijal. Ja sam, što vam je možda poznato, karijeru počeo u Njujorkeru.’’’’

„Ali, Njuz, pa”, primetio sam, „to je tabloid.”
„Tabloid je tabloid”, odgovorio je. „U Dejli njuzu više volimo naše novine
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da posmatramo kao list koji je slučajno štampan na način dostupan
čitaocima. Inače smatramo da ta dva pomenuta lista imaju sličnosti koliko i
Hasler i Arhitektonski list.”

Ovo mi je bio prvi put da razgovaram s vrhom Njuza, ali to je objašnjavalo
nefokusiranost njihovih priča, koje su pokrivale iste teme kao i naše ali bez
britkih jednosložnih reči, naslova ispisanih velikim slovima i mangupske igre
reči. Uvek sam mislio da pokušavaju da budu kao mi ali da im promiče poen
ta, a ispostavilo se da veruju da je njihov način pisanja, u stvari bolji.

„O kakvim nadoknadama je reč, zapravo?”
„Razmatrali smo cifru od ...”
A onda je Vilijem Vinterbotom pročitao cifru koju sam povezivao s nekim

drugačijim profesijama. Na primer, međunarodnim kradljivcima dragulja.
Glas mi je zvučao kao da sam se nagutao helijuma.

„Mislim da bi to bilo prihvatljivo”, rekao sam.
„Možda biste mogli danas da svratite do kancelarije?” rekao je. „Imam

nekoliko pitanja, naravno, konkretno u vezi s vašom kritikom Dana obuke,
čini mi se da je malo prešla granicu zajedljivosti prema Itanu Hoku. Njegova
zastupnica za odnose sa javnošću je, naravno, dugogodišnji prijatelj ovih
novina, i sećam se da sam naleteo na nju na jednoj zabavi i da smo
razgovarali o nekim promenama tona za koje je ona smatrala da bi bile
prikladne. Nisam mogao da joj protivrečim. Ipak nam nije posao da budemo
bezobzirni, je li tako?”

A sa četrdeset drugog sprata kuće izgrađene na bezobzirnosti izgovorio sam
reči: „Tako je, gospodine.”

Sledeći put kad je Krastača prošepao pored mog stola, zaustavio sam ga.
„Kaži dragička”, rekao sam.
„Dragička. Kakvo je to pitanje? Koliko ti ono imaš, četiri godine?”
„Dobro, u redu je. Upravo sam dobio ponudu od Njuza.”
„Za ime boga, ne želiš valjda tamo da radiš. Baš sam razgovarao s Maksom

pre neki dan i utučen je. Kad su ga primili, rekli su da im se mnogo sviđa
njegov rad, rekli su da samo nastavi kao i dotad, ali sve ideje su mu popišali.
Čak nije više ni gradski urednik, sad je zamenik pomoćnika vršioca dužnosti
urednika za informisanje ili tako nešto. Ne vesti: informisanja. Kao da radi za
UN.”

„Mogu li samo da ti kažem koliko su mi ponudili?”
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„Koliko?”
Rekao sam mu. Nije mogao da poveruje.
„Dobro”, rekao je. „Idi. Pakuj stvari.”
„Zar nećeš da mi daš kontra ponudu?” upitao sam.
„Slušaj, mi smo mala bakalnica, a oni robna kuća, ne možemo se nadmetati

s njima. To je više nego što ja zarađujem. Mi nismo u ovom poslu da bismo
zarađivali velike pare.”

„A zašto smo onda u njemu?” upitao sam. „Zbog umetnosti? Osmeha
zadovoljne nacije? Pogleda na Fu Jing?”

„Mi smo ovde zato što je ovo klub. Mi smo klub za ljude koji mrze ljude
koji pripadaju nekom klubu.” I otišao je.

Razmišljao sam o tome kad je telefon zazvonio.
„Hej”, rekla je Džulija.
„Hej”, rekoh ja.
„Šta radiš za vikend?” upitala je.
„Idem kod babe i dede u Merilend”, odgovorio sam. „Mama će mi biti

tamo. Ali, pre nego što stignem čekaju me sati i sati pakla u autobusu.”
„Sranje”, rekla je saosećajno. „Upravo sam krenula ka železničkoj stanici.”
„Kad polaziš?”
„Voz kreće u 16:14”, rekla je.
Pogledao sam na sat: 15:32. Nije baš mnogo vremena ostavila za ovaj

razgovor.
„Samo sam htela da znaš”, rekla je, „da sam dala otkaz.”
„Aha”, rekao sam, pitajući se da li će to biti najgorih šezdeset sekundi mog

života.
„Seliš se, dakle”, rekoh.
„U subotu”, odgovorila je. „Idem u Medison.”
„Evo ti jedan predlog”, rekao sam. „Nemoj da ideš.”
„Ha”, rekla je.
Neko vreme nismo govorili ništa.
„Jednostavno osećam”, nastavila je, „da moram da budem tamo s njim.”
Koliko god da je bio grozan, nisam želeo da se ovaj razgovor završi. Ali,

nisam imao šta da kažem.
„Zbogom”, rekla je.
„Da”, odgovorio sam.
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I spustila je slušalicu.
Krastača je naišao do mog stola upravo kad sam se spremao da pozovem

Vinterbotoma.
„Vidi”, rekao je, „nemoj da prelaziš ulicu. Pronašli smo još deset hiljadarki

godišnje za tebe. Ali, moraš da ih pravdaš kroz troškove. Troškovi se
odbijaju od poreza, zar ne? Dakle, nabaviš knjigu računa prodavnice za
snabdevanje restorana, naplaćuješ nam po 200 dolara nedeljno, mi te
isplatimo u kešu, oslobođenom od poreza, niko ništa ne pita, svi srećni i
zadovoljni.”

„Irve”, rekao sam, „to nije dovoljno.”
„Šta?”
„Vidi, pakujem stvari.”
„Šta još da ti dam, starateljstvo nad mojim mačkama? Čitaj mi s usana:

nemam šta više da ti dam’”, rekao je.
„Ali, imaš”, odgovorio sam. „Ono.” Klimnuo sam glavom preko njegovog

ramena.
Okrenuo se. „To je sve?” reče. „Sređeno.”
I prvi put u životu dobio sam kancelariju. Kancelariju pravog kolumniste s

kaučem, televizorom i videom, koju su čuvali za osobu na položaju. Irv kaže
da se selim u nju u ponedeljak.

Čitavo moje odeljenje izašlo je do pet. Ja sam se zadržao do pola sedam,
čitao novine, ubijao vreme. Da bih se kaznio rešio sam da ne idem metroom.
Umesto toga sam se zaputio u gužvu i metež betonskog karnevala. Grad se
istovremeno praznio i punio. Svi mi koji ovde živimo i radimo išli smo kod
rodbine u predgrađe. Sve učmale porodice koje nisu poslale decu da žive u
gradu mislile su: Hajdemo u grad da vidimo ogromnu mrtvu jelku postavljenu
u Rok centru.

Zaputio sam se pešice kroz hladnoću i mrak. Jesam imao mnogo toga, ali
nisam imao Četrdeset osmu i Osmu. Prošao sam pored ćoška, drhteći, i
zastao na trenutak. Nisam mogao da uđem u garažu. Bila je zatvorena. Oko
nje je stajala plavo ofarbana skela. Na znaku je pisalo da će biti srušena da
bi se tu sazidala stambena zgrada.

Šal mi je bio u džepu. Nisam ga izvadio. Rukavice su bile kod kuće. Tačno
pored mesta na kojem sam je onaj put čekao, stajao je poster za neki film s
duhovitim citatom iz kritike koju sam napisao nekoliko nedelja pre toga.
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Napisao sam je da bih nju zadivio.
Mnogo toga nisam mogao da joj kažem. Više od onih nekoliko puta kad

smo se svlačili, više od ručkova i smeha i poljubaca, više od one večeri u
parku kad sam joj rekao kako se osećam a ona se rasplakala na moje reči,
više od onog jednog jedinog puta kad sam spavao s njom u naručju, sećao
sam se Četrdeset osme i Osme. U multipleksu mojih misli to se uvek vrtelo
na jednom ekranu, u beskrajnoj petlji. Prikradala mi se s leđa jedne
nepravedno hladne martovske noći, u žutom kaputiću isuviše tankom za
takvu hladnoću.

Zato što je želela da bude sa mnom.
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1 Eng. cronie – dugogodišnji kompanjon. Prim. prev.
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