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Ерик-Ема ну ел Шмит

ЖЕНА С БУКЕТОМ

На ста ни ци у Цири ху, на перо ну број три, јед на жена чека сва ког дана,
с буке том у руци, већ пет на ест годи на.

У почет ку, нисам хтео да пове ру јем у то. Не само да сам у више
навра та путо вао код Его на Ама на, мог изда ва ча на немач ком јези ку,
пре но што сам је при ме тио, већ ми је било потреб но дуго вре ме на да
изра зим чуђе ње јер је ста ри ја госпо ђа изгле да ла тако нор мал но, досто -
јан стве но, узви ше но, да на њу нису обра ћа ли пажњу. Оде ве на у костим
од чоје са дугом сук њом, носи ла је рав не ципе ле и там не чара пе; кишо -
бран са дршком у обли ку пач јег кљу на вирио је из ташне од кува не
коже; шна ла од седе фа ску пља ла јој је косу у пун ђу на потиљ ку док је
скро ман букет пољ ског цве ћа у коме је пре о вла ђи ва ла наран џа ста боја
изви ри вао из њених руку у рука ви ца ма. Буду ћи да ништа није дава ло
пово да да буде свр ста на у кате го ри ју луда ка или чуда ки ња, наше сусре -
те сам при пи си вао слу ча ју. 

Јед ног про ле ћа, међу тим, пошто ме је Ула, Ама но ва сарад ни ца,
чека ла на вра ти ма ваго на, пока зах јој незнан ку.

– Чуд но је, чини ми се да често виђам ову жену. Каква слу чај ност!
Сигур но чека мог двој ни ка, неког ко увек иде истим возом и у исто
вре ме као и ја!

– Ника ко, узвик ну Ула, она ту сто ји сва ког дана и ишче ку је.
– Кога?
– Неко га ко не дола зи... јер сва ке вече ри одла зи сама и сутра дан

поно во дола зи на исто место.
– Заи ста? Коли ко дуго?
– Ја је сре ћем пет годи на, али раз го ва ра ла сам са шефом ста ни це

који ју је запа зио бар пре пет на ест годи на!
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– Тераш шегу са мном, Ула! При чаш ми бај ке!
Ула се заја пу ри – од нај ма њег узбу ђе ња поцр ве ни као рак – поче да

замуц ку је, збу ње но се насме ја, одмах ну гла вом.
– Кунем ти се да је исти на. Сва ког дана. Већ пет на ест годи на. Уоста -

лом, то сигур но пре ла зи пет на ест годи на јер су сва ком од нас тре ба ле
годи не да при ме ти њено при су ство... Дакле и оном ко је био први... Ти,
на при мер, посе ћу јеш Цирих три годи не, а тек данас ми при чаш о
томе. Она стр пљи во чека можда два де сет или три де сет годи на... Ника -
да није одго во ри ла било коме ко би је питао шта чека.

– У пра ву је, закљу чих. Уоста лом, ко зна да одго во ри на такво пита ње?
Нисмо више могли да то пре тре са мо јер смо мора ли да се посве ти -

мо низу раз го во ра са штам пом.
О томе нисам раз ми шљао све до свог сле де ћег путо ва ња. Чим је

обја вље но „Цирих” са звуч ни ка желе зни це, сетих се жене с буке том и
запи тах се: да ли, и овог пута...

Била је ту, буд на ока, на перо ну број три. 
Осмо трих је. Све тле очи, гото во сре бр но си ве, на гра ни ци про вид ног.

Бле да кожа, здра ва, избра зда на видљи вим беле гом вре ме на. Шеф ста -
ни це раз ме ни јед ну рече ни цу с њом, она клим ну гла вом, љуба зно се
осмех ну па наста ви, непо ко ле бљи во, да гле да нетре ми це у коло сек.
Успео сам да уочим само јед ну нео бич ност: плат не ну сто ли цу на рас -
кла па ње коју је носи ла са собом. А није ли то био знак прак тич ног духа?

Чим сам сти гао, про ме нив ши неко ли ко трам ва ја, у изда вач ку кућу
Аман, одлу чио сам да пове дем истра гу.

– Ула, пре кли њем те, морам да сазнам више о жени с буке том.
Њени обра зи пору ме не ше.
– Пошто сам била сигур на да ћеш ме испи ти ва ти, пред у хи три ла сам

те. Ишла сам да про ћа скам на ста ни ци са чла но ви ма осо бља и поста -
ла сам одлич на дру га ри ца са слу жбе ни ком гардеробe.

Зна ју ћи да Ула иза зи ва сим па ти је, нисам сум њао да је изма ми ла нај -
ве ћи могу ћи број инфор ма ци ја. Иако осор на, мал чи це и ауто ри та тив -
на, обда ре на про дор ним погле дом којим про у ча ва сво је саго вор ни ке,
она опо вр га ва тај стро ги наступ врца вим хумо ром какав се не оче ку је
од тако мрач не спо ља шно сти. Ако се спри ја те љу је са сви ма, то је зато
што јој је тешко да сакри је неку врсту уни вер зал не бла го на кло но сти –
радо зна ло сти.

– Чак иако про во ди дане напо љу на перо ну, жена с буке том дале ко
је од бес кућ ни це. Ста ну је у лепој гра ђан ској кући, у ули ци са дрво ре -
дом, где живи сама, а сва ко днев но је опслу жу је кућ на помоћ ни ца Тур -
ки ња од педе се так годи на. Зове се госпо ђа Штајн мец.

– Госпо ђа Штајн мец? Да ли ће нам Тур ки ња рећи кога њена газда -
ри ца ишче ку је на ста ни ци?
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– Тур ки ња шмуг не чим јој се при бли же. Раз ја шње ње доби је но од
при ја те ља који ста ну је у сусед ној ули ци: кућ на помоћ ни ца не гово ри
ни немач ки, ни фран цу ски, ни ита ли јан ски.

– Како раз го ва ра са газда ри цом?
– На руском.
– Тур ки ња раз у ме руски?
– Госпо ђа Штајн мец тако ђе.
– То буди радо зна лост, Ула. Да ли си успе ла да се рас пи таш за

матич не подат ке те госпо ђе Штајн мец?
– Поку ша ла сам. Нисам ништа нашла.
– Муж? Деца? Рођа ци?
– Ништа. Да буде мо јасни: не твр дим да нема мужа, ни покој ног

мужа ни деце, само под вла чим да ја то не знам.
У вре ме чаја, уз неко ли ко кола чи ћа од баде ма, пошто су нам се при -

дру жи ли слу жбе ни ци и изда вач Егон Аман, поно во сам покре нуо ту тему.
– По вашем мишље њу, шта чека жена с буке том?
– Сина, одго во ри Кла у ди ја. Јед на мај ка увек ишче ку је дола зак свог сина.
– Зашто сина? рече озло је ђе но Нели, зашто не ради је ћер ку!
– Мужа, узвра ти Дорис.
– Љубав ни ка, испра ви Рита.
– Сестру? доба ци Мати јас.
Уисти ну, сва ко је гово рио о себи дају ћи свој одго вор. Кла у ди ја је

пати ла што више не виђа сина који је радио као про фе сор у Бер ли ну,
Нели сво ју кћер уда ту за Ново зе лан ђа ни на; Дорис је чезну ла за сво јим
мужем, комер ци јал ним дирек то ром који је стал но био на слу жбе ном
путу; Рита је мења ла љубав ни ке као чара пе; што се тиче Мати ја са, тај
миро љу би ви мла дић који је, по при го во ру саве сти, више волео да раде -
ћи оба вља цивил ну слу жбу него да одслу жи вој ни рок, осе ћао је
ностал ги ју за поро дич ним гне здом.

Ула одме ри сво је коле ге као да су сишли с ума.
– Ма не, она чека неког покој ни ка чију смрт не при хва та.
– То ништа не мења, узвик ну Кла у ди ја. То може бити њен син.
– Њена кћи.
– Њен муж.
– Љубав ник.
– Сестра.
– Или брат бли за нац који је умро на рође њу, лакон ски пред ло жи

уса мље на Роми.
Погле да смо је пита ју ћи се да ли нам пове ра ва, ако не тај ну госпо ђе

с буке том, бар сво ју  тај ну, узрок њене стал не туге.
Да бих скре нуо пажњу, окре нух се ка Его ну Ама ну.
– По теби, Его не, шта она чека?
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Иако нам је пра вио дру штво, Егон се рет ко изја шња вао током ових
пре да ха које је веро ват но сма трао дети ња стим. 

Стра стве но пре дан послу, про ниц љи вог ока, пре фи ње ног њуха, све је
про чи тао, све доку чио за сво јих шезде сет годи на, уста ју ћи у пет сати ују тру
да би, чим запа ли цига ре ту, отва рао руко пи се, листао рома не, гутао есе је.
Оста вља ути сак да у пре ду гач кој седој коси носи тра го ве пусто лов ног
живо та, ветар из зема ља које је про пу то вао, дим из тона дува на које је запа -
лио, машта ри је из обја вље них књи га. Иако ништа не твр ди, не паме ту је,
оду ше вља ва ме сво јом неис црп ном радо зна ло шћу, сво јом жељом за откри -
ћем, сво јим даром за јези ке; пред њим се осе ћам као оби чан ама тер.

Егон слег ну раме ни ма, испра ти погле дом сени це које су лепр ша ле
по рас цве та лој липи па пре ва ли пре ко уса на:

– Прву љубав?
А онда, у непри ли ци због тог при зна ња, бесан што се забо ра вио,

намр шти се и стро го ме одме ри.
– А ти, Ерик?
– Прву љубав која се неће вра ти ти, про мр мљах.
Изме ђу нас наста де тиши на. Схва ти ли смо зам ку. Кроз ту незнан ку,

ода ли смо наше нај ду бље жеље, при зна ју ћи шта, у дну душе, чека мо
или бисмо могли чека ти. Како бих желео да про ник нем у те гла ве и
боље их упо знам! Па ипак, како ми је годи ло што нису про др ли у моју!
Тако боли та лоба ња, тај бедем од неиз го во ре них речи, тај мрач ни храм
оме ђен мојим сле по оч ни ца ма! Не бих могао да изго во рим неке речи,
а да се не сру шим. Боље је ћута ти. Зар сва ко од нас не теме љи сво ју
недо ку чи вост на ћута њу?

По поврат ку кући, наста вих да раз ми шљам о жени с буке том. Како
су се мојa сле де ћа путо ва ња у Цирих одви ја ла вазду шним путем или
ауто пу тем, ави о ном или ауто мо би лом, нисам више имао при ли ку да
свра тим на ста ни цу.

Про ђе годи на-две.
Оно што је било свој стве но тој жени с буке том јесте да сам забо ра вљао

на њу не забо ра вив ши је, или тач ни је, да сам мислио о њој у тре ну ци ма
уса мље но сти, у часо ви ма када је било немо гу ће да се рас пи ту јем код било
кога... Њен лик опсе да о  је само моје неми ре. Ипак, угра био сам при ли ку да
је спо ме нем јед ног дана када сам теле фо ном раз го ва рао са Улом.

– Да, да, уве ра вам те: и даље је ту. Сва ког дана. Перон број три.
Нарав но, сти же је умор; с вре ме на на вре ме задре ма, на сво јој сто ли -
ци, али се трг не, подиг не букет и гле да у коло сек.

– Она ме зади вљу је.
– Вараш се. Иако тако не изгле да, она је без сум ње само без ум ни ца,

јад на луда ки ња. На кра ју кра је ва, данас, у доба теле фо на, инте р не та,
не тра жиш никог на перо ну, зар не?
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– Оно што мене зани ма није зашто чека на перо ну, него кога чека.
Кога може мо чека ти годи на ма, па чак и читав живот?

– Писац Бекет је чекао Годоа.
– То је при вид. За њега, ради ло се о томе да пока же да је свет апсур -

дан, без Бога, да гре ши мо што себи било шта обе ћа ва мо у овом живо -
ту. Бекет је чистач, он je збри сао небо као и земљу, он шаље, попут
сме ћа, све наде на ђубри ште. А оно што мене зани ма код жене с буке -
том јесу два пита ња која поста вљам себи. Прво: шта чека мо? Дру го: да
ли смо у пра ву или гре ши мо што чека мо?

– Ево, даћу слу ша ли цу шефу који је чуо наш раз го вор. Има нешто
да ти про чи та.

– Ерик? Само јед на рече ни ца за тебе. „Оно што је зани мљи во код
заго нет ке није исти на коју кри је већ тај на коју садр жи.”

– Хва ла што ме цити раш, Его не.
Спу стих слу ша ли цу, наслу ћу ју ћи да ми се с дру ге стра не жице руга ју.
Про шлог про ле ћа, путо вао сам желе зни цом у Цирих на јед но пре -

да ва ње. Нарав но, чим сам се попео у купе, мислио сам само о њој.
Радо вао сам је што ћу је сре сти, спо кој ну, насме ја ну, ода ну, рав но ду -
шну пре ма сви ма, с пажњом усме ре ном пре ма нече му што не зна мо. Ту
жену смо запа зи ли на неко ли ко часа ка, а при ча мо о њој сати ма, као о
сфин ги која чува тај ну, неис црп ном покре та чу наше маште.

При бли жа ва ју ћи се Цири ху, дошао сам до једи ног уве ре ња које смо
о њој посе до ва ли: нико од нас није онај кога чека. Да ли су наше ћута -
ње, наша лењост да истра жу је мо, наша повре ме на забо рав ност нала зи -
ли корен у том пони же њу, чиње ни ци да је гле да ла кроз нас као да смо
били неви дљи ви?

– Цирих!
Кро чив ши на земљу, истог часа сам опа зио њено одсу ство. Неко -

ли ко про ла зни ка су упра во напу шта ли перон број три, оста вља ју ћи
чист про стор.

Шта јој се дого ди ло?
Про ла зе ћи кроз Цирих трам ва јем, забра них себи нага ђа ња. Ула је

мора ла зна ти, Ула је зна ла, Ула ће ми рећи. Задо во љих се дакле посма -
тра њем тог нео бич ног гра да, у исти мах бога тог и скром ног, сан сва ке
баке, где згра де делу ју као да су изгра ђе не око мушка тли које се шепу -
ре на про зо ри ма, миран град који изгле да усну ло као и језе ро које
почи ва на њего вој иви ци док се уну тар дебе лих зидо ва реша ва ју на
хиља де посло ва са моћ ним еко ном ским уло зи ма. Цирих ми увек изгле -
да тајан стве но због одсу ства тај но ви то сти: док ми, Лати ни, сма тра мо
сме лим све што је прља во, кри ву да во, збр ка но – мир ни, чисти, сре ђе -
ни Цирих поста је чудан због толи ког недо стат ка чуд но ва то сти. Он има
заво дљи вост отме ног љубав ни ка, с кра ва том, у смо кин гу, узор ни син
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поро ди це, савр шен зет, али спо со бан за нај го ри раз врат чим се вра та
затво ре.

У изда вач кој кући Аман, извр ших нај пре сво је дужно сти – раз го -
во ри, про грам – а онда иско ри стих пау зу да позо вем Улу изме ђу дво -
ја вра та.

– Шта се дого ди ло жени с буке том?
Она пре пла ше но зако лу та очи ма.
– Чим нађе мо тре ну так, испри ча ћу ти.
Када је дошло вече, после пре да ва ња, пот пи си ва ња, вече ре, вра ти -

ли смо се исцр пље ни у хотел. Не раз ме нив ши нијед ну реч, сели смо у
бар, пока за ли прстом кок те ле које смо желе ли, онда сам ја уга сио теле -
фон док је Ула пали ла цига ре ту.

– Дакле? упи тах.
Није било потре бе да поја шња вам. Зна ла је шта ишче ку јем.
– Жена с буке том чека ла је нешто што је сти гло. Зато више није ту.
– Шта се деси ло?
– Мој при ја тељ са гар де ро бе ми је све испри чао. Пре три неде ље,

жена с буке том је изне на да уста ла, оза ре на, усхи ће них очи ју. Мах ну ла
је руком у прав цу мушкар ца који је сила зио из јед ног ваго на, он ју је
одмах спа зио. Баци ла му се у наруч је. Дуго су оста ли у загр ља ју. Чак су
и слу жбе ни ци гар де ро бе  би ли гану ти, толи ко је бли ста ла од сре ће.
Мушкар ца, висо ког, огр ну тог дугим там ним капу том нико није пре -
по знао јер му је фил ца ни шешир делом скри вао црте лица; оно што су
могли да ми кажу о њему јесте да није изгле дао изне на ђен њихо вим
сусре том. Затим су оти шли са ста ни це, руку под руку. У послед њем
тре нут ку, испо љи ла је сво ју вра го ла сту нарав: оста ви ла је плат не ну сто -
ли цу на асфал ту, као да јој не при па да. Ах, забо ра вила сам чуд ну поје -
ди ност: мушка рац је путо вао без кофе ра, у руци је носио само
наран џа сти букет који му је она покло ни ла.

– А онда?
– Мој при ја тељ сусед ми је испри чао оста ло. Јесам ли ти га спо ми -

ња ла? Живи у ули ци госпо ђе Штајн мец.
– Да, да. Наста ви, пре кли њем те.
– Те вече ри, мушка рац је ушао с њом у кућу. Наре ди ла је слу жав ци да

оде и да поно во дође тек сутра дан. Тур ки ња је тај зах тев послу ша ла.
– И?
– Дошла је опет сутра дан.
– И?
– Жена с буке том је била мртва.
– Молим?
– Мртва. Умр ла је при род ном смр ћу. Срце јој је ста ло.
– Да није он...?
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– Не. Нема ника кве сум ње. Лека ри су поста ви ли и потвр ди ли дијаг но -
зу пре стан ка рада срца. Он је про гла шен неви ним. Уто ли ко пре што је...

– Да?
– Нестао.
– Шта?
– Хоп! Одле пр шао! Као да није ни ушао ни иза шао. Тур ки ња твр ди

да га никад није виде ла.
– Па ти си ми...
– Да. Мој сусед све до чи да је ушао код ње, али слу жав ка то одлуч но

пори че. У сва ком слу ча ју, то не зани ма поли ци ју јер смрт нема ничег
сум њи вог. Мој при ја тељ сада ћути јер што је више оста јао при сво ме то
су га сви у кра ју више сма тра ли буда лом.

Зава ли ли смо се у кожне фоте ље да бисмо поче ли да пије мо наше
кок те ле. Раз ми шља ли смо. 

– Ника квог тра га од њега? Ника кво оба ве ште ње?
– Ништа.
– Из ког гра да је сти гла њего ва ком по зи ци ја?
– Нису уме ли да ми кажу.
Тра жи ли смо од бар ме на дру гу туру, као да алко хол кро ти тај ну.
– Где је Тур ки ња?
– Оти шла. Вра ти ла се у свој зави чај.
– Ко је насле дио вилу?
– Општи на.
Дакле ника ква гну сна побу да није обја шња ва ла слу чај. Тре ћа тура се

наме та ла. Бар мен је почео да нас забри ну то одме ра ва.
Ћута ли смо.
Ула и ја нисмо могли да схва ти мо ништа више, али смо осе ћа ли

задо вољ ство да још о томе раз ми шља мо. Обич но живот уби ја при чу:
поне ког јутра, осе ћа те да ће нешто поче ти, рас ко шно, чисто, једин стве -
но и онда теле фон зазво ни, гото во је. Живот нас меље, рас пр шу је, пре -
тва ра у прах, не дозво ља ва нам чисто ту изра за. Оно што је било
нео бич но код жене с буке том јесте то да је живот доби јао лик, њена
суд би на је има ла чисто ту књи жев но сти, устрој ство књи жев ног дела.

У два сата смо се рас та ли да бисмо оти шли на почи нак, али сан
ника ко није дола зио на очи јер сам до зоре тра жио кога је жена с буке -
том чека ла на перо ну број три, на желе знич кој ста ни ци у Цири ху.

И веру јем да ћу се до послед њег дана пита ти да ли је смрт или љубав
сишла с воза.
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ЕРИК-ЕМА НУ ЕЛ ШМИТ (Éric-Emmanuel Schmitt), рођен 1960. годи не у Сент-
Фоа-Ле-Лио ну, Фран цу ска. Драм ски писац, нове ли ста, рома но пи сац. Овен -
чан је награ дом Фран цу ске ака де ми је за цело куп но позо ри шно ства ра ла штво.
Тако ђе је и добит ник Гон ку ро ве награ де за нове лу. Њего ва  нај по зна ти ја дела
су Јеван ђе ље по Пила ту, Госпо дин Ибра хим и цве то ви из Кура на, Оскар и госпо -
ђа у ружи ча стом. Један је од нај чи та ни јих и нај пре во ђе ни јих савремeних
фран ко фо них писа ца. Дела су му пре ве де на на више од четр де сет јези ка. Жена
с буке том је нове ла из збир ке под нази вом Сањар ка из Остендeа.

С француског пре ве ла и белешку о аутору сачинила
ЈАСМИ НА МИКО ВИЋ
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