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О ГОСПОЂЕ ЛИВИНГ

О г-ђи Ливинг сви су знали да je луда, осим ње са
ме, наравне.

Елем, градић Принстон je тих, шумовит, сликови- 
тих забити, викторијанских кућа, травнатих површи- 
на. Зелен и жут. Људи мирни, срдачни, лепих манира. 
Зато се не треба чудити т-h и Ливинг када je, настању- 
јући се пре неког времена у усамљеној вили, у сено- 
витој улици, на све то рекла само једно — О! Једно О 
мирно, љупко, зелено и жуто.

(Летописац je овде прецртао претходне речи, 
али се нису дале избрисапіи, напротив. Обојиле су се)

Дакле, т-ha Ливинг jесте била сама, мада се то не 
би рекло, никако се не би могло рећи. Иако сама, она 
je, изгледа, са неким непрестано разговарала, смејала 
се, гестикулирала, ударала чак, a j одном je пастор, 
лично, кроз осветљени прозор, видео како неутешно 
плаче. Дирнут, он закуца звекиром и чу, усред јецања 
и уздаха, једно болно О. Међутим, на вратима она се 
осмехивала и упути му једно љубичасто О, од којег он 
испод црног одела сав претрну и рече:

— Како сте?
(Летописац губи из приче неспретног пастора, 

што je непроцењива штета)
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И тако, уз чај и бисквите, г-ђа Ливинг би смеште- 
на у луде, тако неопходне сваком друштву које иоле 
држи до себе. Звали су je „дивна т-ha О” због чаробне 
љупкости њене noj аве и несхватљиве способности да 
чистим звуком каже све.

У причу улази г-дин Робертсон, трговац.
(Изјава дата на породичној вечери, пре пудинга')
Данае сам мислио да сам луд. Негде око 11 часова 

у радњу je ушла г-ђа Ливинг, држећи једном руком ве
лику корну, а другом ваздух. Никада нисам видео не- 
кога да држи ваздух за руку, помислих. Можете ми- 
слити како ми je било када она рече:

— Гледате моју Алису? О!
Збуних се.
— Алиса?
— О, Алиса je најлепша у породици. Њу сви мора- 

ју апсолутно да гледају. О! Стално захваљујем Богу 
на тако лепом детету. Дивна je, зар не?

Шта сам могао на ово, питам вас. Дотучен. Смр- 
вљен. Промуцах:

— Колико има година?
— О! — г-ђа Ливинг гурну ваздух према мени, те 

се нагну се над н>им. — Алиса моја, кажи господину 
Робертсону, одговори му као што умеш.

Онда сам чуо! Чуо сам дечји глас, ружичасти глас:
— Десет, г-дине Робертсон.
Знао сам да лудим, али нисам могао да престанем.
— Дивно дете, r-ho Ливинг, заиста. Врло лепа и 

бистра. Иде ли у школу? — ово je већ ђаво говорио из 
мене.

— О, како сте љубазни. Да, свакако. Сва моја деца 
иду школу. Алиса одсуствује због болести, али наме- 
равам да je поново упишем следеће недеље, у школу 
у чијем сте Одбору Ви председник. Хоћете ли да ка
жете коју реч препоруке на седници Школског одбо- 
ра, молим Вас? Да? Лепа моја Алиса, захвали се на 
љубазности г-дину Робертсону.

И опет чух дете:
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— Хвала Вам, господине. Мама, могу ли да доби- 
јем ове бојице?

Г-ђа Ливинг се осмехну и климну ми главой. Ка- 
да пружих пакетић, он нестаде у ваздуху, на моје очи.

Већ на вратима, она ми добаци једно чудесно пла- 
во О и ja му отпоздравих.

— О, г-дине Робертсон!
— О, г-ђо Ливинг!
Прича почиње већ да се врпољи и пропиње, води 

нас у Улицу кестенова бр. 13, прескачући степенице 
све до ружичасте собе. На поду, међу јастуцима, сли- 
кама медијских дива, при абажурској светлости и 
еротској музици плавокоса Мери Ен пише.

(Примећујете како Летописац ужива у овој сли- 
ци до те мере да нам чак крије јунакињино лепо лице)

Најдража Ели,
Полудела сам. Потпуно сам луда. Да! Да! Он по- 

стоји и он ме воли. О! Лудо, Ели! Безумно. Зове се Ро
берт и воли ме! Воли мене Ели, наш принц из бајке 
живи ту, прекопута! Заљубио се у мене а да нисам ни 
знала. Још јуче нисам знала! О! Како je то могуће? Не 
нервирај се, молим те, све ћу ти испричати по реду, 
ал и морам још једном да напишем: Роберт ме воли, j е- 
сте, плачем и смејем се у исти мах — ово je суза. О, 
Ели, колико те волим знаш и сама, немој бити љубо- 
морна, молим те, али нисам могла (йрежврљано).

Ево како се десило. Јуче, чекај, нисам сигурна да 
je то било јуче, некако као да се све десило у сну, ре- 
цимо јуче око 12 часова, срела сам на улици г-ђу Ли
винг. Да, то je она необична жена, писала сам ти већ. 
Стала je испред мене, гледала ме тако тужно и пре- 
корно: „О, Мери Ен, морате волети Роберта као што 
он воли Вас.” Претрнула сам: „Роберта?” Али сам 
знала, Ели, као да je све ово некада већ било, знала 
сам да je Роберт њен син, да je леи као она и да ме во
ли. „О, Мери Ен, изазвати такву љубав и не одговори- 
ти на н>у није добро. Он ће се убити.” На ове речи не
што пуче у мени и почех да плачем као дете. Г-ђа Ли-
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винг саже своју главу до моје и шапну: „Отвори ноћас 
своје срце и своја врата Робертовој љубави. О!”

Читавог дана сам, Ели, дрхтала као у грозници, 
лежала склупчана на поду и све више волела Роберта. 
Увече, оставила сам светло и отворена врата, али у 
истом трену она се затворите, светло се угаси и он je 
био ту.

Дивни Роберт ме узе у наручје и као анђео однесе 
на небо. Мислим да сам била умрла, j ер то, та љубав, 
речи, све, све то, нисам видела ни у једном филму. 
Жалим људе који причају свашта о љубави а немају 
појма. Писала бих ти join, и о свему, али ми je забра- 
њено, разумеш?

Пре зоре ме je вратио у моју собу и ишчезао, али 
je светлост у мени (опет плачем, не знам зашто).

Твоја најсрећнија на свету
Мери Ен О

П. С. Мало ме je страх да нисам остала трудна.

Прича невољно напушта чаробно поприште, али 
неуморна г-ђа Ливинг већ улази у мермерни хол По- 
зоришта и куца на врата управника. Вече je.

(Летописац, очито, о Управнику има своје ми- 
шљење, jep je ова угласта реч обојена љубичасто, и, 
зачудо, уз ѣу спомиње и фотос којег уопште нема)

— О — каже г-ђа Ливинг Управнику који са миром 
једнога Бога чека да магија предстојеће премијере још 
током ноћи пређе у легенду, једну од многих којима 
je он обележио свој свет.

— Чула сам, г-дине, да je ваша главна глумица от
казала вечерашњу премијеру и...

— Ja то нисам чуо, г-ђо.
— О! Да, она се разболела. Јавиће Вам телефоном
И, запета, телефон зазвони, Управник поче да го

вори, пребледе, закркља и погледа г-ђу О као у саму 
смрт.

— О... О... О... готов сам, све je свршено, отказати 
представу, то се никада не може, а догађа се мени, мр- 
тав сам, готов, о Боже...

-О!
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— Немам замену, није дозволила замену, знао сам, 
сањао сам сваке ноћи, најзад убица...

— Г-дине Управниче, имате алтернацију.
— Имате ли Ви отров?
— Смирите се. Све je у реду. Имате замену!
Г-ђа Ливинг je тријумфовала. Управник се повра

ти и упита запањено:
— Ви сте замена?
— О! О, не. То je моја кћи, Анђела.
— Анђела?
— Само небо Вам je шаље, Управниче. Њен тале- 

нат, награде на фестивалима, њен шарм, магија њене 
појаве...

— Г-ђо?!
— Да. Нешто као Анђела није виђено откад посто- 

ји Ваш театар и цео град ће запамтити њен наступ.
И запамтио je.
(Летописац у катарзи приче заборавља, ненамер- 

но, неке неопходне u битне чињенице као — шта се 
збило са:

управником — полудео, доживео нервни слом, ин
фаркт

представом — трагедија, комедија, нешто између 
глумцима — убијају редитеља, или га љубе 
редитељем — излази, најзад, из самога себе и од- 

бацује овај свет као непотребан Богу u њему)
Када се завеса дигла на позорници није било ни- 

чег осим ње саме и неког чудног плавог светла које се 
почело лагано згушњавати у нешто попут магле. Пла
ва магла затим заискри и из ње, као Ботичелијева Ве
нера, изрони Анђела. „Лепота сна.”

Сала изгуби дах и поче да тоне.
Ангела гледа људе како их никада нико није гле- 

дао од када су престали да буду деца. Радост њеног 
бића зрачи жутом експлозивном енергијом и сваки 
гледалац осети да се смеје, озарено, у себи.

И тада се зби. Анђела узе време, даде му гласом 
облик О и пусти као птицу.
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Зидови се растворите, таваница одлете и људи се 
нађоше на небу. Неки су, после, тврдили да су ушли у 
филмско платно и попели играти уместо Ингрид 
Бергман и мрачног типа у „Казабланци”, а неки, опет, 
Вивијен Ли и Клерка Гебла у „Прохујало са вихором”. 
Други су били сасвим сигурни да су постали музика 
Градоначелник je тврдио да je флаута и да су на њему 
свирали. Опет, било je и оних који су ухватили звезде 
падалице и са њима продрли у другу сферу Бермуд- 
ског троугла. Једна je угледна дама полетела, каже, на 
нечему сличном метли, али се то после претворило у 
нешто сасвим треће, безимено. Два чувена песника 
субјективно додирнуше летећег Пегаза, али он нео- 
бјашњиво одјури даље остављајући им само недоу- 
мицу да ли je више лично на Гетеа или Орфеја, спре
да. Било je и особа што телом и ногама остварише 
слике пикасовског формата. Најдаље су отишли ска- 
качи — готово ван себе, прескакали су у залету мери
диане и усхићени откривали да су на хавајским пла- 
жама, крај палми и с морском пеном под ногама. До- 
душе, j ед ан међу њима, подсвесно, малим заокретом 
пао je испред Мулен-Ружа са чашом шампањца у ру- 
ци. Бака и унука у трену заменише године и невиност, 
мусави десетогодишњак отвори важну седницу Пар
ламента, а његов отац у седлу и с мамузама појури 
Индијанце у Аризони. Виђени су и хришћани у поза- 
ма лотоса, и будисти, са крстом, како причешћују му- 
слимане. Док су црнци духовним песмама захвалива
ли на белој кожи, белци су заредом обарали светске 
рекорде у атлетици. Нико није био ничији и нико ни- 
je био болестан и мртав.

(Летописац, њим самим, у радости и мучнини по
роди причу)
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ПОЗАЈМЉЕНИ ИНТЕРВЈУ

(.Негде »a ноћном аеродрому Орли, Хишроу)

Неидентификовани новинар среће Писца:
— Ви сте написали?
— Јесам.
— Мислио сам на то О, г-ђо.
— Верујем.
— Зашто О?
— О! Чули сте, вероватно, за позориште Олд Вик?
— Хоћете да кажете...
— Да. Хоћу.
— Ипак, реците то читаоцима.
— Миелите да прича има читаоце, г-дине?
— Никад се не зна.
— Елем, Oje круг.
— Није увек.
— Када се штампа јесте. Круг je тако бескрај по- 

четка који je и свој крај. Укидајуче и сутра, тамо и ов- 
де, a кад нестану димензије хоризонтале, остаје дија- 
гонала. Амфитеатар О саздан je од музике и боје ци
клом речи. Ако уђете у њега, можете кореспондирати 
са сном и сенком, али не и са собой. Себе видите као 
неког другог, са оне стране. Сенате се себе као давно 
испричане приче.

И



— О, г-ђо Ливинг, могу ли да уђем?
— Већ сте у причи, човече. Питање je само како 

изаћи.
— Немате из лаз?
— Тек га пишем. Веома ме интересује хоће ли га 

уопште бити.
— Излаза?
— Романа, читаоче.

Изгледа да роман хоће да се роди. Из приче О.
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ЛЕТОПИСАЦ ДОЛАЗИ

(Изгледа да зна)
После дирљиве ноћи у позоришту дошло je и бу- 

ђење. Касније се сазнало да нико од присутних није 
знао како je стигао у свој кревет ни зашто je спавао, 
j ер у истом трену сви су устали обучени, ведри и спо- 
којни као да не живе већ сањају свој сан. И нису зна
ли ко je коме шта, ни шта je било пре, ни да je сада, 
али су кренули са осмехом који je препознавао други 
осмех и поздрављали се са О и климали главама разу- 
мевајући све. Нису се додиривали и, чудно, ни грли- 
ли, као да je љубав постала птица. Током дана су не- 
како почели да препознају ствари, собе, улице, али не 
и себе, као да су изгубили памћење. Околина je била 
згранута, jep ничим, сем лудилом, није могао бити ту
манен разлог томе. На вику, претњу, шамаре, сузе, 
они су само говорили неко чудно О пуно заноса и пи- 
јанства. У огледалима су видели нека остарела, туђа 
бића, неке људе сасвим непознате, за које су хтели, 
сви су хтели да признају да су они. Показивали су им 
децу и они су се чудили да су њихова и веровали су да 
су њихова иако нису разумели откуда им. Ингрид 
Бергман и Вивијен Ли су упорно тражиле своје парт
нере негирајући могућност да су мртви, када су их



jош ноћас страсно држали у загрљају, док je музика 
заносио свирала. Њихови партнери, за то време, забо- 
равили су шта се дешавало у филму, и да се тај филм 
уопште играо, и остајали су чудно равнодушии пред 
лепим женама које су плачући тврдиле да су њихове 
вољене и да, најзад, све лажи излазе на видело. Ника- 
кве увреде нису их такле, као ни претње.

(Летописац хоће да каже, разумете)
Градоначелник je пред очима својих суграђана 

свирао класику. У ствари, како би који грађанин при- 
шао да му каже „како сте”, он би одмах постао флау- 
та. Зачудо, његови чиновници су свирали кантри, а 
млађе жене „Сањарење”, црни суграђани блуз. Све у 
свему, свирало се жестоко за такав концерт и уз то 
бесплатно. Чак и они запањени, увређени и угрожени, 
схватили су ритам и мелодију и после никако нису 
могли да престану, нипошто, иако су хтели и морали 
чак. Угледна професорка врло зрелих година, после 
аудијенције код г-дина Флауте, ишла je улицом и из 
свег гласа певала чувену арију из „Тоске” пред само- 
убиство Алма Виве. И у школи je управо показала не- 
чувене мецосопранске висине уместо предавала. И, 
њени ученици су после загрцњавања одједном посла
ли „Хор Цигана”, а извесне колеге, разних доба старо
сти и полова, излетали су из учионица и држећи днев
нике као партнере, играли у заносу Штраусове поло
незе. Чувени др Патерсон, директор Болнице, прво се 
ухватио за срце када му je Градоначелник засвирао, а 
затим je постао оркестар који je беспрекорно и фури- 
озно, у мерцедесу, а и у операционој сали, извео Мо
цартов концерт за клавир „Пергинт”, а затим je са осо- 
бљем и пацијентима певао „Интернационалу”.

(Да ли се Летописац шали или je музички аналфа- 
бета, eudehe се можда касније)

Прескочимо баналније случајеве и пратимо изра- 
зите пред ставнике музике О. Дакле, причале се да je 
г-дин Робертсон, као председник Школског одбора, 
на свечаној седници, певајући мешавину белканта и
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рока, као текст понављао „Алиса, Алиса”, држећи не- 
ког дивног плавог анђела за руку, док су уважени му
шки чланови, одговарајући у хору „Набука” жудели 
да виде мајку прелепе девојчице а жене, такође у хо
ру, између тактова давали Морзеове знаке „Алиса — 
није него — изгледа пљунути он, ванбрачна кћи, тако 
дакле, а јадна г-ђа Робертсон — јадница — сама, без 
деце — мушка курва — нечувено — скандалозно — 
оставка, оставка, оставка — о, лена мала Алиса”.

Піісмо Мери Ен непажњом поштара дошло je у 
руке Елином брату, иначе потајно заљубљеном. Отва- 
рајући коверат није ни слутио да улеће у пакао њено- 
га раја и урлик који je одјекнуо био je знак земљотре- 
са. Управо je г-дин Флаута легао на софу да одмори 
своје оралне органе и синовљев exo га уздрма, те он 
одговори Паваротијевом аријом „Ja посматрам све 
жене”, али узалуд. Син je неутешно певао „Риголета”. 
Само je чудило то да уместо „она” понавља „Роберт”. 
И цела улица je у разним позама свакодневице — за 
столом, пред ТВ апаратом, на прозору, поду, кревету, 
купатилу, клозетској шољи, са ножем, чашом, нови- 
нама, одећом, пеглом, усисивачем, крпом, пуних 
устију, празног стомака, укоченог врата, болесних те
ла, разиграног секса, обучено, голо, очешљано, зама
зано — певало из свег гласа, као први пут, као никада, 
као да je дисање музика.

(Летописац je био абонент градске Опере и несу- 
ђени члан хора)
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ЉУДСКО ГНЕЗДО

Прича оставља заражени део Принстона и креће у 
онај мирни (томе слични) део где се о Појави још и не 
слути. Људи живе као што je и ред да се живи, мало 
ово — мало оно, горе — доле, али елементарна епиде- 
мија још не постоји. Неки су додуше уочили збрку на 
радијским и ТВ станицама, али je било подне и томе 
се није давао већи значај. Ингрид Браун, заносна пла- 
вуша, припремајући вечеру осети чудну зебњу, неку 
тиху и нејасну зебњу док je мешајуђи дрвеним каши- 
кама салату одједном схватила — ТВ не емитује.

— Џоне — викну. — ТВ не ради!
Џон je управо мешао мартини са коцкицама леда 

и уморно (jош један дан) процеди:
— Немогуће.
Али, ипак, крену ка апарату и схвати врло споро 

да екран само светлуца. Још увек лењо и већ дирнут 
врхом љутње поче да притиска канале први, седми, 
дванаести... Већ погађате, наилази на исту појаву.

— Проклета дечурлија je опет дирала апарат — 
викну. — Забога, Ингрид, зар не можеш ту децу да др- 
жиш на уз ди?!

— Ту децу? Да нису можда то и твоја деца, а?
— Долазим кући уморан и тражим само мало ми

ра, а ти...
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— Ja не радим ништа. Само реци. Не радим ништа, 
сем што перем твоје прљаве гаће и чистим оно што 
оставит иза себе, и перем децу и купујем и кувам, и...

— Ингрид, молим те...
— И рађам ти децу коју сада називаш мојом а ни- 

си за њих урадио колико психијатар на углу улице!
— Доста ми je тог лудака што ми га набијаш на 

нос свако вече!
— А мени je доста и тебе, и твога шефа, и твоје се- 

кретарице!
— Доста ти je и моје плате, je л да?
— И твоје плате и твог факултета!
— А зашто ти ниси свој завршила, када je то тако 

лако?
— Због тебе, идиоте, што сам се удала у седамнае- 

стој и pah ала ти моју децу!
— Или психијатрову?
Тањир тресну Џона у раме и он посрну, те га дру

ги промаши и разби се о телевизор. Боже!
Урлик деце запрепасти брачни пар, j ер су она до- 

тле непримећена стајала на степеништу и посматрала 
своје родител-е, са страхом и смехом, али прасак екра- 
на, невиђен и недоживљен дотле, одведе их у непо- 
знато.

Вриштању породице Браун некако у исто време 
придружи се врисак суседних кућа. Сасвим разумљи- 
во, било je време Твин Пикса.

(.Нема Летописца да објасни шта се, у ствари, 
догађа. И зашто. И шта je сврха свега тога. И да ли 
драги Бог може тако да кажѣава своју децу. Пита- 
мо се да ли je Летописац заражен од колевке ТВ ди- 
саѣем и да ли сада тражи ваздух)
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ШЕТЊА ГОСПОЂЕ ЛИВИНГ

Г-ђа Ливинг иде градом. Ми знамо да je, наравне, 
Принстон лен са својим сеновитим дрвећем, љупким 
балконима (о, не, то није из ове приче), у ствари, льуп- 
ким травњацима, живахном децом и њиховим псима, 
тајновитим спуштеним ролетнама на предњим стра- 
нама отмених кућа. Улице су опет пуне брзо промычу- 
ћих кола, високе фреквенце, ванредних боја одеће љу- 
ди и лутака из излога. И све то скупа, некако као да 
сте већ сањали или видели у неком чаробном филму.

— Али не ja — каже г-ђа Ливинг.
И — запета, видели смо шта она сања, а join не зна

мо да ли њена повеет бележи датуме седме уметности 
и да ли их она уопште гледа.

(Летописац постаје наиван у жељи да буде цини- 
чан, чега он, хвала богу, није свестан)

Елем, иде она тако и полако као да тамо где она 
прође или падне њен поглед, нешто почиње да се де- 
шава. Куће, за које то никада не бисте очекивали, по- 
чињу да светле или гасну, обрушавају се, дижу у не
бо, претварају у паперје, ломе по пола или дијагонал- 
но, али зачудо, све време стоје онакве каквим их сви 
знају. Све се дешава у тишини трена као знак. Раства- 
рајући се као цвет, у латицама својих зидова открива- 
ју призоре древног живота:
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мајка доји дете 
старица дрема 
дечак слаже коцке 
пар води љубав 
човек умире
пијано друштво се смеје 
жена љушти кромпир 
девојка облачи доњи веш 
кувар ставља лонце 
девојчица чита 
мушкарац бије дете 
двоје пију
радник врти завртањ 
ватрогасац звони 
писмо путује 
сузе теку
сунце се окреће западу 
писац луди
прлитичар говори 
филм приказује живот 
просјак лиже сладолед 
музика урла
старац чита новине 
чистачи перу улице 
трава расте
кола се сударају 
научник открива Taj ну 
верници побожно моле 
револвери пуцају 
дрвеће дише 
телефони вриште 
домаће животиње шетају 
лекари облаче беле мантиле 
комп)утери безглаво јуре 
чиновници излазе на паузу 
деца тугују
полицајац пише на машини 
птице хране младе
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месари кољу
заљубљени чекају месечину 
кројачи маштају
облаци кришом гледају 
врата се закључавају 
судије деле правду 
уморни се дрогирају 
пада лишће 
чује се клокот воде 
болесни чекају
инсекти миле
глумци стављају маске 
промичу капи кише 
новац влада царски 
зубари ваде душу 
ту и тамо чује се смех 
једе се, једе
усисивачи усисавају 
телевизори емитују 
самоубице бирају начин 
јутарње новине бацају се у смеће 
предају се букети цвећа 
затварају се шлицеви 
фризери боје косе 
авиони губе висину
психијатри добијају комплексе 
слике висе беспомоћно 
родитељи рађају идеје 
муве лете ко без главе 
спортисти даве тренере 
пуши ли се, пуши 
војници гину 
председници бирају 
проститутке вредно раде 
пијаце пуне 
има и гладних 
бира се ново лице
професор отвара дневник
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неко нешто чека 
све више падова 
куће су сликовите 
пали се страх 
људи су бели, црни и смеђи 
тине ли се, тине 
паметни презиру глупе 
сања се
купује се све што се продаје 
уметност гура напред 
ципеле жуљају 
успех нема цене 
лепота осваја нелепоту 
деца расту
време безглаво јури 
певачи згрћу младе 
расту браде и нокти 
туга се пресипа 
сви траже срећу

Г-ђа Ливинг замишљено пита: 
— О! Зар je ово све?
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НЕЖЕЉЕНИ ДЕО

Летописац пита, такође:
— Ко сте Ви?
— Ja? Писац.
— Какав писац, дођавола!
— Писац који пише роман.
— Мало сутра!
— Молим?
— Koj и роман пишете и шта се мешате у оно што 

вас се не тиче?
— Мене се не тиче оно што пишем?!
— Пишете оно што je моје.
(Заборављено)
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БЛАГОСЛОВЕНО ПЛАВО

Г-ђа Ливинг није ове ноћи спавала, у ствари, она 
je то рекла г-ђи Ирвинг:

— О! Ноћас, знате, нисам спавала.
— Нисте? Заиста, г-ђо Ливинг?
— Чини се да ми не верујете.
— О, не. О, не. Само...
— Само нисте видели светлост у мојој кући, зар 

не?— г-ђа Ливинг je блистала.
— Да! Морам признати да нисам видела.
— А гледали сте! Гледали сте, г-ђо Ирвинг. Ви но- 

ћу гледате у туђе прозоре. О!
— Молим Вас!
— О! То није лепо! Нимало. О!
— Знате да су Ваши прозори према мојима и да их 

морам видети када гледам кроз моје...
— Ваше, шта?
— Moje прозоре. Да. Moje прозоре. Заузели сте мој 

део неба, г-ђо Ливинг, ето шта имам да Вам кажем!
— О! Дивно. Хвала Вам. Хвала. Преко очекивања 

сте ме...
— А сам Бог некада не да човеку да спава, то ваљ- 

да знате.
— Да! Дивно! Ах, добро! Добро!
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Најмање што можемо рећи за г-ђу Ирвинг јесте — 
лепа збуњеност.

(,Петописац прелази преко ове опаске запањују- 
hoM лакоћом. Жури)

— Не разумей Вас, г-ђо Ливинг. За исту ствар се 
љутите и радујете, а да не говоримо о томе због чега 
сам ja ту крива.

Г-ha Ливинг се изненада наже и пљусну лаки ша- 
мар г-ђи Ирвинг и љупко je одмах пољуби у други 
образ. Лелујајући се лако, поздрави сусетку.

— О. Плаво Вас благословило!
Око г-ђе Ирвинг окупи се тренутно трупа следе- 

ћих учесника:

месар који пева 
разносач који плаче 
млекар који псује 
дете које гледа 
муж који ћути

месарка која плаче 
разносачица која пева 
млекарица која сања 
дете које гледа 
жена која не ћути

B-Ha Ирвинг je стајала окружена сликама познатог 
филма, рељефног. Ту су били:

Сценографија улице, викторијанских кућа заби- 
тих кровова, сунцем обасјан трг са водоскоком, моза
ик камена, раскошност крошњи дрвећа;

Статисти у колору, гестовима, мимици; костими 
дама, месара, млекара, недужног детета, утученог му
жа (најтеже одабран);

Драматика дијалога, жустар тон, гест балетског 
шамара, платонски пољубац, одлазак у перспективи 
улице;

Музика... То je оно! Хитно наћи композитора 
(блуза, рока, класике). Има ли слободног, младог, сјај- 
ног композитора за ову сцену.

Али где je г-ђа Ливинг?
Ко je видео r-hy? Инспектор Хавард пита се не- 

марно — r-ha Ливинг?
Ово je њена кућа. Хавард гледа и даље нонша- 

лантно. Дакле, ако постоји улица, кућа, степениште, 
звекир — мора постојати и r-ha Ливинг. Где je она?
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(.Шта да кажемо инспектору који je завршио 
Харвард и разрешио многе неразмршене случајеве, а 
лич ни je пријатељ Летописца)

Он и даље трага за дивном г-ђом Ливинг, али му 
je лева обрва незнатно подигнута.

— Зашто je дивна, г-дине Робертсон?
— Па, као што рекох, то je дивна госпођа. Висока, 

крупна, једра, знате. Облине свуда, разумете. Прели- 
ва се, схватате. Очи? Виде све. То могу само да ка
жем. И смеје се опет, бого мој.

Мери Ен:
— Како je изгледала? Али, то je немогуће описати. 

Супер. Витка, плава, кратка фризура. Супер звезда. 
Очи плаве, сањалачке. А зуби! Зуби. Стално се смеје 
и мирише. Кажем Вам. Хаос.

Управник:
— Да. Тип трагеткиње. Аскетски отмена леди, сва 

у црном. Равна. Ход драмски, одсечан. Глас вокала. 
Једно отворено А и типко Е. И — виолина. О — сензу- 
ално. У чувам за крај. То У, г-дине, треба чути. Про- 
лази кроз вас као мач и видите себе као хомодуплек- 
са. Видите себе као приватно лице и глумца на позор- 
ници.

Инспектор Хавард спушта леву обрву поред де
сне. Нешто у њему почиње да се буди као пролећни 
цвет.

Љубав? У овим годинама и у овом послу? О! Забо
та! Касније, у полицијској станици, он себе виде на 
белом коњу како јаше зеленим пољима Русије.

Отада му се губи сваки траг, мада су многи тврди- 
ли да су га видели да замиче као статиста на парада- 
ма поводом Дана независности.

(А Летописац dodaje: „Заклињем се на Библију да 
прима пензију ”.

Аутор се у чуду пита: зар се тако завршила над- 
земаљска љубав сјајног студента са Харварда)
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ВЕЧЕ КОД МИСТЕР ХАДА

Г-ђа Ливинг je била сама када зазвони на вратима:
— Г-ђо Ливинг. Имате позив од Мистер Хада.
— О! Нисам га вечерас чекала.
— Верујем. Али сада позив je ту.
— Дајте ми, молим Вас.
— Ja сам позивница г-ђо. Можете ли...
— Да. Пет минута ми je довољно.
— Дивно. Чекам Вас у колима.
Г-ђа Ливинг погледа своје чудно срећно лице, ли

це које je имала у сну и сликама.
— Шта се облачи за овакво вече? — упита себе.
Огл едал о joj одговори:
— Плаво — не. Сребро — можда. Жуто — да.
Заиста, г-ђа Ливинг je била срећна и сва у сунцу 

пољуби телепатски свој чаробни образ у огледалу О.
Касније, у времену, није се сећала ко je и како до- 

вео у зону сусрета.
Осветљен сто у мраку свећа. Тиха музика, келне- 

ри, нејасне контуре гостију. Све врло шик. Дистин- 
гвирано.

О сребрно. Она седе са тихим уздахом чежње
— Добро вече, г-ђо Ливинг.
— Г-дин Хад?
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— Наравно.
— Где сте?
— Седим преко пута Вас.
— Не видим Вас, знате.
—Знам.
— Али, зашто?
— То Ви питате мене, забога!
— Играте моју игру, зар не, г-дине.
— Чини се да je то моја игра, г-ђо.
— Мислила сам да je то моје откриће.
— О,зелено.
~Оје моје, апсолутно.
— О, ружичасто.
— Кажем Вам, заувек! Оје моје!
— Добили сте га у једној причи, г-ђо.
— И Ви сте сада у причи, Мистер Хад.
— То бисте хтели! Ха!
— Ово je прича, Мистер Хад. Не вреди вам ништа 

да ме плашите.
— У причи се не плате! Ха!
— Ja сам из једне приче и не плати ме јунак из 

друге.
— Честитам. Пун погодак.
— Иронија није моја слабост, Мистер Хад.
— А како разумете то да седите овде и разговара- 

те са Девидљивим?
— Каприц писца. Ништа више.
— Не волите свога писца, г-ђо Ливинг?
— Не пристаје Вам психологија, чудовиште!
— Ни Вама простота. Осим тога, зашто миелите да 

сам ружан?
— Зато што кријете своје лице а гледате моје?
— Ви знате како можете видети Мистер Хада?
— Смрћу?
— Не бих то звао тако прозаично. Рецимо... буђе- 

њем.
Г-ђа Ливинг плану. Пружи руку и отвори длан са 

бисером росе.
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(Црвени пламенови љутње пробијали су ауру)
Рече:
— Поезијо, отвори се!
Сто, свеће, тиха музика, келнери, контуре гостију 

се изврнуше у вихору левка који их (сенате се Оза) 
однесе.

Г-ђа Ливинг се занесено поче вртети око нечета у 
себи скидајући рите Пепељуге, мађије Трнове Ружице 
и бледу туту Снежане.

(Трајање овога посла je предмет друге причё)

П. С. Заборавили смо Мистер Хада! О! Дивно!
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ИНТЕРМЕЦО

Лешоиисцу

— Ако ове личности изађу из приче, она више не
ма сврхе.

Аутор

(Телеграм Летописца')
Иди дођавола, и тамо гледај своја посла. Стоп.

Телефонски позив

— Ви нисте нормални! Kora још интересује писац?
— Ко je то? Хало?
— Читалац, бре!
— Ви читате мој роман?
— Join нисам, идиоте!
— Зашто вређате, забота?!
— Е, знаш шта. Полудећу због тебе. Полудећу.
— Хало? Хало?
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МЕСТО ИСТРАГЕ

Да ли то траје join исти дан?
(Ко се пита? Да ли имамо још неко трепе лице, 

Наратора што се увукао у причу. О, Боже)
Уреднику „Њу Принстона” уручено je, без марке, 

следеће писмо:

Поштовани Г-дине, 
Ово je Писмо.

Учтива г-ђа Ливинг

Остало je било празно.
Уредник протрља очи, доврши чашицу коњака, 

прегризе цигару, лупи се по челу, насмеја, изгуби дах 
и преврну.

Није био рањен. Само радостан.
Он се смејао. Од осам и тридесет до деветнаест и 

тридесет.
Ништа му нису могли. Поливали хладном водом, 

давали ињекције, везивали уста, носили у болницу, 
шамарали, урлали, давали отказ, претили бацањем са 
торња, читали молитве. Ништа и ништа. Зацењен, за- 
грцнут, без даха, он je у свим позама пуштао свој смех 
као Аладина из лампе. Иначе, страх и трепет читаве

30



Редакције, савест читавог града, добитник „Пулице- 
рове награде” за текст „Интелектуалац=савест и ети- 
ка”. (Изгледа da нови Наратор скреће воду на водени- 
цу разума као да не зна законе Поетике)

У деветнаест и тридесет, управо кад почиње пре- 
глед Вести, Уредник затрепта очима, затвори уста, 
устаде са кревета; упали ТВ и уђе у њега.

Сведоци чина: Породица (осам чланова), лични 
лекар, два члана Редакције и служавка, таман да ура- 
де што се иначе ради том приликом, видеше да Уред- 
ник у беспрекорно елегантном тамноплавом оделу, 
беспрекорно подшишан, напудерисан и намирисан 
(ох, извините) гледа у камеру и каже:

— Прочитао сам данас дивно писмо г-ђе Ливинг. 
Чаробна жена. Јединствена. Да, добио сам од ње ово 
Писмо и на њен захтев прочитаћу га сада и вама.

Читав Принстон je, зачудо, седео пред екранима 
чекајући. Уредник поче живо, течно, уз дискретне ге- 
стове, шармантне осмехе и паузе, да чита без речи.

Без речи.
Г-дин Робертсон, Мери Ен, Управник позоришта, 

гледаоци Анђеле, Градоначелник, Летописац, г-ђа 
Ирвинг, Ингрид Браун, са дубоком пажњом саслуша- 
ше г-ђу Ливинг и мирно се дижући пођоше занети.

Г-ђа Ливинг управо пише песму „Радосно лутају- 
ћи по себи”, када спази занету поворку. Отвори про
зор и викну звонким гласом:

— Хелоу!
Нико je не чу.
— Xej, ви!
Ништа.
-О!
Поворка стаде.
— Вратите се кућама, драги моји. О, баш сте бле- 

сави. И шашави. И слатки. А сада доста игре. Врати
те се, чујете ли. Ви знате ко вас чека и ко вас воли. 
Хајде. О нека вас чува.

Сомнабулна поворка окрете се и тихо, врло тихо, 
крену у повратак. Код кућа нађоше своје, како чврсто
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спавају и себе у својим креветима. Уђоше у свој пла
ви сан као у материну.

Ујутру изађоше живахно, готово скачући, сјајних 
очију (опојних) и почеше да траже.

Ово je Принстон. Добро. А ово стан. Ово су ства- 
ри. Ствари их збунише. У ствари, нису одмах знали 
чему оне у толиком броју. Овде се седи. Добро. И. 
Гледали су зачуђено: 

слике 
су he 
тепихе 
јастуке 
столове 
ормаре 
чаше 
завесе 
пећи 
кишобране 
вазе 
накит 
ножеве 
лустере 
врата 
кауче 
ноте 
сатове 
утикаче 
брашно 
фигурице 
тапете 
дугмад 
кутије 
усисиваче 
зачине 
кваке 
пешкире 
чаршаве 
кафу 
ципеле 
лосионе 
каде
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пегле
воду
зидове
клозетске шоље
новине
сукње
веш
ТВ апарате
кикирики
огледала
патике
со
чарапе
купаће костиме
грудњаке
путер
воће
собе
веш машине
корпе
фотеље
сапуне
пиће
плочице
покриваче
чешљеве
цвеће
књиге
Ствари их воле? Г-ђо Ливинг! Немогуће! Неке их 

ствари воле? О! Koje ствари? И зашто? Кауч због н>и- 
ховог тела? Чаше због слатких усана? Огледало због 
очију тужних и збуњених? Јастук због уморне косе? 
Столови због усамљених руку? Накит због топле ко
же? Слике због светлости траженог себе? Кишобран 
због изгубљене мајке? Г-ђо Ливинг. Дивно. Оне нас 
воле и не знају то. Те мале, лепе, слатке ствари.
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ПИСМА ГОСПОЂИ ЛИВИНГ

{Из евиденције Пошше Принсшон)

Г-дин Робертсон г-ђи Ливинг

Како сте?
Пишем Вам, поштована г-ђо, да изразим најдубља 

осећања дивљења и личне збуњености. И ja лутам по 
себи. У вези са стварима... Никада нисам пре о томе 
размишљао и сада, ето, дошло je време (ах, Ви! Ви!). 
Дакле, одавно волим све што je слатко — чоколаде, 
торте, ајс-кафе, шлаг, какао (заборавимо горчину), 
пите са воћем и воће без пите, све, све.

Разумете? Добро. Данае сам после Ваше поруке — 
суочите се са оним што в о лите — закључио да морам 
да рашЧистим свој однос према слатким створењима, 
горе наведеним. Зашто ja, озбиљан човек у годинама, 
чоколаду, сјајну и блиставу, путену, j едем очима, 
прождирем? Чим je видим. Незаситно. Г-ђо Ливинг, 
поштована г-ђо, зато... што... овај... како да кажем... 
(сагните главу, молим Вас), ja у њој видим прелепу 
црнкињу. Чули сте већ о оваквим случајевима боле- 
сне психе, зар не? И ja сам. И све до данас нисам знао 
да сам и ja један од њих. Људождер, дакле. Једем, а не 
туцам (извините).
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Прождирем. Орални секс. И бело и црно. Не пра
вим избор. Не знам шта je са осталима, в-ho Ливинг? 
Да ли je могуће? И са децом? Читао сам да je неки па
учник утврдио да и мала деца болују од секса! У сва- 
ком случају, дубоко презревши себе, обавештавам 
Вас да се управо сада одиграо сраман чин (преслатка 
црнкиња). Изгледа да ми нема помоћи. О!

Да ли Ви лечите можда и овакве као ja?
Пољубац малој Алиси.

Искрено Ваш Р.

Мери Ен г-ђи Ливинг

Мила моја,
Данае je диван дан. Волим Вас. (Нисам трудна. 

Нема везе.) И волим све. Јесам ли Вам причала о Mo
joj најбољој другарици? Јесам? И она Вас воли. Во
лим и куће, и дрвеће и природу, нарочито на филму. 
Обожавам залазак сунца на Tajланду. Сигурно сте и 
тамо били? Волим и псе, пекинезере нарочито. И див- 
не мачке. Луцкаста бића (ха, ха).

А, да, запела ме музика и замало да заборавим за- 
што Вам пишем. После Онога, знате, решила сам да 
седнем и размислим о себи. Не знам зашто, никако не 
могу да мислим о себи, већ стално о другима. Да. 
Али, данас сам чврсто стиснула песнице и успела сам. 
Заиста (ха, ха).

И, ево. Открила сам шта од ствари заиста волим 
(филм није ствар, зар не). Кауч, фотељу, јастуке. Г-ђо 
Ливинг, то сам ja. Лежећа личност. Узалуд се onaj мај- 
мун усправио. Ja се стално спуштам. Мени се не иде. 
Мени се лежи. Обожавам све положаје. На леђима, са 
стране, дигнутих или савијених ногу, раширених ру
ку, савијен као ембрион. Све!

И питам ja Вас шта да свет ради са особама попут 
мене? Да прође мимо, прескочи, гурне, легне поред 
или на? О! Шта ће бити са мном, r-ho Ливинг? Како
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ћу да живим? Да радим негде? Да будем мајка? Спре- 
мам кућу, перем веш? Могу ja све то, знам, али живим 
да легнем. То je мој животни циљ, срећа. Мора да ни- 
сам нормална.

Имате ли Ви, дивна моја, лек за такве случајеве? 
И да не боли.

Воли Вас Ваша М. Е.

Управник Позоришта г-ђи Ливинг

Многопоштована,
Ваша појава оне вечери, антологијска у историји 

Позоришта и Принстона, довела ме je у екстазу за ко- 
jy нисам сматрао да je могућа. Одувек сам знао да ће 
ме Небо даровати, али то испуњење, тај занос, та сре- 
ћа, то je заиста исувише дивно, заносно, астрално чак. 
Захваљујем Вам хиљаду нута за тренутке које Театар 
вековима чека.

Многопоштована,
У вези са вашим необичним обраћањем о ствари- 

ма које нас воле, морам признати да сам био у почет- 
ку мало збуњен. Ja не волим уобичајене ствари, одно- 
сно, у мом свету, у Позоришту, постоји једино Завеса. 
Ако je она за друге ствар, жалим их, госпођо. Ви, као 
и ja, знате да je Завеса чиста поезија. Песма. Нека нас 
не вара њена форма, њене боје. Светло на њој je знак, 
jep она крије тајну. Када се откриљује лагано, као по- 
датна жена (извините) хиљаде жмараца потресају те
ло. И док тајна почиње свој живот она, као Бог, стоји 
спремна да буде крај. Рађање и смрт у једном. Нека 
вас не чуди што je сваке вечери држим у својим рука- 
ма, грејем својим срцем, наслањам свој образ уз њено 
топло и хладно биће, што je волим. Њен сам верни 
љубавник и нема ми живота ако ме... О!

Мало сам плакао, госпођо. Не стидим се тога. На
против. Желим j ош само нешто, иако то звучи пате
тично. Г-ђо Ливинг, дајте ми Молијерову смрт у њој.

Дубоко одан У.
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Дечак Хари — без адресе пошиљаоца

Ствар која ме највише воли je моја Мама.
Ja сам дечак, онај.

Градоначелник г-ђи Ливинг

Госпођо,
Шта то радите у моме граду, забога! Одрасла же

на. И сам сам постао флаута и пишем вам у предаху 
две соло композиције. Бесан сам, уморан, готово луд. 
Ко сте ви? Вештица или поседник Икс моћи. Већ не- 
колико дана због вас град се не буди из кошмара. За- 
што? Чему? Сви су полудели. Певају, играју, изводе 
свашта усред бела дана. Господе Боже! Немате стида, 
госпођо. Никога нисте поштедели. Нико не ради, ни- 
ко не болује. Нико не умире, нико не гледа ТВ, не сва- 
ђа се, не j еде, не пије (не ради ни оне ствари). Ах! До
ста! Доста!

А што се мене тиче, са радошћу вас обавештавам 
да сте погрешили. Не волим флауту. Никада je нисам 
ни волео. Помешали сте жабе и бабе, госпођо. Миели
те да све знате. А шта Бете сада? А? Ja волим тром
бон, ако знате шта je то. Јесте, молио сам Бога, као Ма
ли, да ми поклони нешто на дување, разумете, тром
бон, трубу, али не флауту. Јесте ли видели некога да 
свира флауту у џезу или, још горе, у канцеларији Гра- 
доначелника? Нисте и нећете.

Свирам али нисам срећан.
Џезиста Г.
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ХАРИ

Дете на степеништу куће бр. 13 у Улици кестено- 
ва. Принстон. Morao би бити наслов на седмој страни 
дневних новости. Али како репортера није зачудо би
ло, ми ћемо следили извештај Летописца (сее се ваше 
чини да je исти имао коврцаву, лепо неговану браду).

Елем.
Хари je дечак који гледа заносну г-ђу Ливинг на 

вратима како му се смеје и маше:
— Хелоу. Ти си Хари?
— Јесам, госпођо.
— Ja нисам госпођа, Хари. Зар ме не познајеш?
— Не, госпођо.
— О! Не буди луцкаст, Хари. Погледај мало бол-е.
— Мери Попинс?
— Хари! — г-ђа Ливинг се загрцну од смеха. — За

бота!
— Не могу да се сетим.
Г-ђа Ливинг га узе у наручје и седе на степениште.
— Мали мој Хари. Moj лепи мали Хари.
— Откуд Ви знате моје име?
— Откуд да знам! О! Ти волиш да се шалиш. От

куд те ja знам!
-Да.
— Па, рецимо да те знам пре твога рођења.
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— Ви сте рода?
— Хари, лепотане. Ваљда знаш како изгледа рода.
— Па, рекао бих да не личите баш на њу.
— А на кога личим, Харићу?
— Мислим... да сам Вас сањао.
— О! Дивно. О!
— Јесте, сад сам се сетио. Ja Вас стално сањам.
— Сетио си се! Лепи мој дечкићу. Дабоме. А кад 

си ме сањао?
— Сваке ноћи. Ви сте вила.
— О! Заиста!
— Јесте. Знам, ви сте вила и љубите ме и милујете 

и дајете ми све што желим.
— А шта жели мој Хари?
— Па, сад бих желео чоколаду као у излогу оне 

радње. Чоколада! Откуд вам чоколада? Њу највише 
волим. И колика je!

— Једи. Зар није укусна?
— Ох, да!
— Волео би jош нешто, Харићу?
— Јесте. Волео бих да сам у Дизниленду и да пу- 

цам као каубој.
— Хари! Погледај мало боље. Шта в идиш?
— Ооо!
— А зашто мој Хари воли Дизниленд?
— Па, сва деца га воле.
— А зашто га воле сва деца?
— Зато што je леп. И шареи. И има све. И... и...
- И, Хари?
— Зато што те нико не гр ди, и не бије, и нико ни- 

je старији и све зна, а ти си мали и ништа не знаш.
— И, Хари?
— И ту немаш ни тату, ни сестру, ни рођаке, ни 

учитеље.
-И?
— И нема школе, ни спавања, ни иди тамо, ни до- 

ђи овамо, и сада je време за спавање.
-И?
— И нема школе.
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— Чула сам то, Хари.
— И нема, кажем ти, спавања. Разумеш?
— А зар ти не волиш да спаваш, лепи мој?
— Не, деца не воле спавање.
— Ни да ja дођем.
— Па, сад си дошла, ето.
— Али не могу да долазим стално, знаш.
— Зашто?
— Имам посла.
— Шта радиш?
-О!
— Шта je то?
— Радим О.
— Je ли то Дизниленд?
— Не баш.
— За одрасле, а?
— За све.
— Je л радиш стално? И ноћу?
— Ноћу највише.
— Кад спаваш?
— Сада, са тобом.
— Ja сам будан.
— Мислиш?
— Знам, ваљда, да сам будан. Када се уштинем, 

в идиш, боли ме.
— Уштини се.
— Ej! Не боли ме.
— Видиш!
— Али знам да сам будан. Знам!
— Не плачи, Харићу.
— Знам. Знам!
— Слушај ме сада. И гледај ме. Ти си будан, али 

сањаш.
— Не разумем.
— Кад одрастеш бићеш будан и кад сањаш.
— Кад спавам?
— Да. Сањају само неки људи, мој Хари.
— Само неки?
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-О!
— Чекај, немој да идеш, Ти...
— Ко сам ja?
-Ти.
— О, лепи, лепи мој. Знаш да нисам...
— Ниси Ти?
— Нисам.
— Ово сам ja. Ти си...
— Ja.
-Aja?
— Ja.
— О, мислио сам да си девојчица.
— И јесам, мали мој.
— Али, али... Личиш на маму.
— Ja сам мама.
-И ja?
— И ти.
— Али...
Г-ђа Ливинг подиже косе и рече:

— Види!
И он виде:
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КРЕВЕТ ГОСПОЂЕ ЛИВИНГ

У радњу г-дина Робертсона улази усплахирена г- 
-ha Ливинг. Не говори ништа. Он такође. Онда дама 
показује на кревет испред излога колонијалне робе. Г- 
-дин Робертсон зури као опчињен у њу док она из тор
бе вади чек и ставља потпис. Излази напоље и леже у 
кревет. Пролазници стају и немо гледају даму како у 
шеширу, мантилу и ципелама лежи на сред улице. И 
она, мирно сада, посматра сва та забезекнута лица око 
себе. Осмехује се свакоме са малим тријумфом побед- 
ника. Круг нараста. Они позади успињу се на прсте. 
Неки се већ провлаче кроз масу. Многи се држе за 
ивицу кревета, притисак расте. Речи нема, ни питања, 
ни чуђења. Само ћутање. Саобраћај стаје. Сасвим 
природно, наилази и киша. Сручује се нагло и крупно. 
Ништа. Дама, натопљена, смеши се анђеоски. Људи, 
мокри, однекуд ваде кишобране и заштићени стоје 
K-утке и даље. Г-дин Робертсон кисне од главе до пе- 
те. Не зна се зашто j ер ништа не каже.

Кревет почиње да пуцкета и лагано се номера. Као 
у колевци, дама снено затвара очи. Тихо, врло тихо, 
он креће. Маса се повлачи, прави шпалир и Тутке про- 
пушта то. Оно се губи иза другог блока. Не гледајући 
се и не видећи се кишобрани одлазе својим путем. Г- 
-дин Робертсон улази у радњу, трља очи и одједном
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види да му дама управо сада маше руком и зове га 
неопозиво:

— Дођи. Брзо!
Речи су светлосни зрак којим се одједном, као на 

конопцу спушта из нечега у нешто. Пад, гушење, 
смрт и врисак. Сопствени врисак у плачу новорођен- 
чета. Нечије руке га прихватају, секу врпцу, поливају 
кишом и стављају у загрљај неке непознате жене док 
кревет, тихо клизећи улицама Принстона, замиче за 
следећи угао.

— Ja сам се родио — каже г-дин Робертсон самом 
себи усред колонииалне робе. — Она je моја мама.

(Грешны Летописац крије од нас где je она друга 
мама г-дина, да ли јеуопште жива, јер ако jecuie, мој 
Боже\)

Млада Мери Ен управо се диже са гомиле часо- 
писа и меких јастука своје романтичне ружичасте со
бе и размичући пенушаве завесе виде у чуду како се 
неки кревет сам зауставља испред улазних врата. И не 
само да je дошао сам, већ... Мери Ен отвара прозор.

— Хеј, ко je то? Г-ђо Ливинг! И мислила сам да сте 
Ви. Шта радите ту, забога? Али, али, то je моје, г-ђо 
Ливинг, немојте.

Погледавши, Боже, Мери Ен виде стубе подигну- 
те до прозора и руку која je зове, глас који je мами:

— Дођи. Брзо!
И, ево, отварају руке капке, напипавају ноге преч- 

ке и гле, хитро као низ тобоган клизи у мекоту креве- 
та утања у пределе чудесне. Зар није она то у наручју 
лепога принца који je љуби под небеским балдахи
ном; зар није она то што плови витком гондолом док 
се месец пресијава на огледалу воде хитајући дворцу 
где je чека високи мушкарац таласасте косе; зар није 
она то што јури бескрајном пустињом док je мишића- 
ве руке тајанственог Арапина држе тако чврсто и та
ко нежно; зар није она то што игра танго са господа- 
ром свога срца, чије лице не види али зна да je то он 
у најлепшем филму света. Свом.

— Ох, немој ићи. Молим те. Молим те.
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Мери Ен јеца, са рукама на лицу, али прети нису 
довољни да сакрију кревет који, љуљајући се, клизи и 
нестаје иза следећег угла.

Управ ник Позоришта управо je затворио масивне 
вратнице са Јанусовом маском и кључ театрално ста- 
вио у цеп капута, када виде да кревет клизи низ ули
цу непогрешивим смером. Разрогачивши очи, он уг- 
леда заносну г-ђу Ливинг како се башкари у њему као 
капетан на својој л ahn. Неочекивано (Летописац се 
смеје j едким дрским ха—ха) он чу унутрашњи глас ко- 
ји му рече:

— Јури. Сада.
И он потрча. Ево га стиже и хвата пречке кревета, 

блажено се смејући и затим, хон, седа на ивицу, док 
ми ципеле падају као балони на сиви тротоар.

— Путујете, г-ђо Ливинг. Сами! Знао сам да ће се 
ово десити једнога дана и био сам спреман. Као што 
видите, укрцао сам се и ево ме са Вама, а где идемо 
слутим. Слутим.

За креветом су остајале чарапе једна за другом, 
панталоне, сако, машна, кошуља, веш као мрвице хле
ба и Управник савршено наг, раздраган, у басу, и с 
кључем у руци настављао je свој монолог над усну- 
лом.

— О! О! Чекао сам ja Вас још као дете, али онда у 
Позоришту нисам Вас одмах препознао. Сада знам и 
зашто, као што знате и Ви. Био сам изгубио наду и 
правио сам Позориште за друге. И био сам. Пио сам и 
jeo сам страх и постао сам страх. А живот je нешто 
друго, кажете Ви, као да ja то не знам. О, велики па- 
гански чин. То. Оргије смеха и вина и жена. Радост. 
Радост. Нема смрти. Доста je страха, даме и господо, 
спуштам завесу. Tragoedia est finita. Време je за пе- 
сму, госпођо. Принстоне, ja певам. — О, sole mio, о!

Лагано, кревет се склони у круг и певач са сунцем 
уђе у О другога времена, док се пљесак орио са окол- 
них балкона. Г-ђа Ливинг, пак, стресе шешир, махну 
нечему негде, откључа врата лепе куће и изгуби се у 
викторијанском ходу Улице кестена.
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ГОСПОЂА ЛИВИНГ СПАВА

Поштар вири кроз стакло зида и види кревет г-ђе 
Ливинг.

(Летописац воли поштаре. Они као богови носе 
судбине у својим торбама, и не знају то, ни пре ни по
сле. Али знају они са чарапама на главы)

Ово je кућа г-ђе Ливинг? Забога. То je... као у сну! 
Нема зидова. Шта ja то дирам? Сомот. Зидови од со- 
мота. Боже! Лудим! Нема врата. И креће се. Таласа. 
Лудим. Лудим. О! О! Игра се. Игра се са мном. Као у 
бајци. О! Не могу да je ухватим. Г-ђо Ливинг, Ви сте 
ова кућа, разумем. Да. Зашто се дижете? Имамо сун- 
це. Дођите, дођите. О! Хвала вам. Лена моја пошиљ- 
ко.

Овај Поштар носи самога себе, али не може да се 
уручи примаоцу. Ноћас je признао својој слици у 
Огледалу: волим je. Огледало je остало збуњено, j ер 
није видело кога. Схвативши ћутање као одобравање, 
он настави: мораш признати да такво лице никада ни- 
je стајало на вратима Принстона. Личи на тебе, знаш. 
Сребрно огледало у коме видиш себе. А сада идем да 
joj то кажем.

Касније, када je размишљао о томе, није се никако 
сећао како je дошао. Koje улице je прошао, семафоре, 
блокове. Ни људи се није сећао. Напросто, био je ту.
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Стаклени зид куће откри се као пејзаж и он виде:
Ружичасто море спокојно дише. Мрешка се седеф 

љубичастог месеца. Пролећу пахуље црвеног цвећа и 
излећу кроз брегове куће. На Северној страны, црни 
брод плови препун ружних снова и пење се ка хори- 
зонту. На Западној страни, витки чамац заљубљених 
силази са зрацима сунца. На Источној страни, блиста- 
ви делфини носе насмејану децу тек рођену. На Ју- 
жној страни, окупаној звездама, Принстон je играо.

(Поштар протрља заљубљене очи и нерече О!)
Грациозне куће у чврстом загрљају улица плесале 

су чарлстон извијајући се у боковима. Страсно су дрх- 
тале високе зграде соло плешући неку своју игру. 
Паркови су у ритму добоша изводили чудесни риту
ал, док су тргови раширених руку ловили своје одбе- 
гле обелиске. Прокали су водоскоци неки луди твист 
раздрагани. Све што je било на четири точка скакало 
je казачок са циганском страшћу.

— Где су људи? — упита некога наш Поштар, и та- 
да схвати да лети заједно са њима.

Као птице склопљених очију са видљивим снови- 
ма, невино насмејани, блажени, летели су у пижама- 
ма, спаваћицама, вешу, наги, руку под главама, сави- 
јени као у материци, летели су благо, тихо, зането.

Поштар заљубљено гледа те дивне људе и поздра- 
вља их у препознавању.

Добра ноћ, г-дине Робертсон. Лак ти лет, Мери 
Ен. Здраво, Хари. Moje поштовање, Градоначелниче. 
Добар лет, Управниче. Срдачан поздрав, Џоне и Ин
грид Браун. А, овде се кријете, инспекторе Хавард. 
Лакше, г-ђо Ирвинг, лакше. Уредниче, браво! О! Не
кога нема, знам да нема, некога кога волим...

(Мене нема, идиоте, шапуће писац у страху да не 
пробуди сан)

Г-ђа Ливинг се промешкољи и зањиха небо. У ма
лом метежу летачи променише ритам и партнере, и 
уђоше у загрљаје, неочекиване и непотребне, којих ће 
се, разумљиво, стидети будни и тражиће од психија- 
тара да објасне нове комплексе.
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Каква чаробна грешка, помисли неко.

Заљубљени Поштар се тако нађе у загрљају нечи- 
јих топлих руку и тела што га обујми мајчинском 
утробом. Ван себе, препусти се утехи, љут на живот 
што му ово пружа тек сада. Јецао je као дете прибија- 
јући се у грозницу материје, храну сочну и меку, слат- 
ко гутајући и помисли — А ако je ово сан? — и забо- 
рави на мисао, душу и све што je знао, истога трена 
падајући у бунар густе тамне среће.

Како није био песник морао je да се пробуди. И та- 
да! Ко je то што га држи на јастуку? Забога? То... то 
није дивна г-ђа Ливинг! То je... то je — он запуши ру- 
ком крик, j ер голи Градоначелник управо поче да сви- 
ра флауту. Све више помирен са судбином, Поштар 
прошапта: у овакво дивном j утру и смрт je лепа.

(Летописац злурадо исписује ове реченице без ви- 
дљивог разлога, јер у овом роману нема смрти)

Г-ђа Ливинг се опет промешкољи растежући ру
ке, осмехну и рече сну:

— Join j ед ан љупки дан.
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ДУО

У уторак г-ђа Ливинг je одлучила да се разболи. 
Од чега? Од досаде? Од инфлуенце — већ банално. 
Главе? Главе г-ђе Ливинг? То, разумљиво, није дола
зило у обзир. Од чега, чега, драги читаоци?

Г-ha Ливинг рече себи:
— Данае си болесна, драга. Добро, шла се тада ра

ди, мислим када се неко разболи.
(Летописац се смеје, пригушено, додуше, али 

ипак)
Болеет je кревет? Да? Добро. Она леже и пусти Бо

леет да yhe и она уђе.
— Добар дан, roenoho. Ja сам.
— О! Добро дошли. Изволите.
— Познајете ме? — радосно упита Болеет и ватра 

joj рашири зенице.
— Да. Чула сам за Вас.
— Не много ружно, надам се.
— Жао ми je, али да. Прилично ружно.
Болеет пусти сузу и седе на ивицу кревета нерво

зно чупкајући прекривач.
— Ох, roenoho?
— Ja сам r-ha Ливинг.
— Г-Ha Ливинг! Чула сам за Вас. Зар и Ви немате 

разумевања за мене?
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— А зашто бих имала, драга. Зашто бих Вас воле- 
ла када Ви не волите друге?

— Ja не волим друге? Како можете?!
— Немојте рећи да то радите из љубави. Исувише 

je фројдовски мучити и убијати из љубави. О!
— Да, г-ђо Ливинг, из најдубље љубави. Нико не 

воли више човека од мене, кажем Вам.
— Изненађујете ме стварно.
— Не верујем. Ви то знате.
— Хоћете кафу, можда?
— Не хвала. Чај, молим.
— Долазите са Истока? Земље, мислим.
— Долазим из коре.
— Чежње! Тако, дакле.
— Госпођо, видите сада и сами.
— Зову Вас?
— Преклињу.
— А онда, после, мрзе.
— Не, не. То je за друге.
— У себи Вас воле, хоћете рећи.
— Да, дубоко. Најдубље.
— Желе Вас?
-Да.
— Зашто се онда плате?
— Како да кажем... знам, плате се, знате...
— Смрти?
— Mora драгог.
— Шта желите уз чај. Пилуле?
— Молим Вас, чему иронија?
— Чиме се храните, драга.
— Витаминима и воћем, г-ђо Ливинг.
— Запрепашћујете ме непрестано. Не сналазим се, 

знате.
— Разумей, очекивали сте реч — зебња, зар не?
-Да.
— И ви.
— Хоћете ли ми рећи, молим.
— То зна свако дете.
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— Ja не знам. Реците већ једном, шта Вам je?
Гошћа je сва дрхтала. Толико незнања, толико 

глупости — да ли je могуће. Гушећи се просикта:
— Не живим од ид ej а по себи, већ од мисли тела, 

схватате?
— Грицкате материју тела, исисавате плазму. Фуј!
— Госпођо, Ваш речник, тон...
— Ваш посао je чин бешчашћа, госпођо Болеет!
— Moj посао je највиши чин живота. Без мене не

ма среће, нема смисла, нема ничег.
Г-ђа Ливинг се насмеја и скочи са кревета у сме

ху. Рецимо искрено: смех je био леп, звонак, округао, 
прскао je и плавно светлост. Гошћа се, ипак, увреди.

— Слушајте Ви. То не можете. Не смете!
— За Вас сам само г-ђа Ливинг!
— За мене сте само једна жена!
— О! Дивно, хвала.
Смех je лудео и, по свој прилици, постајао увре- 

дљив: О! О! Болеет се нагло свали на кревет као ка
меи и запуши уши (наивности, dodaje заћутали Ле- 
тописац).

Смех je растао и ствари почеше тихо, а онда све 
приметније, да се тресу у грцају. Завесе су се њихале, 
столице трупкале, предмета савијали, плакари ка- 
шљуцали, лампе трепериле, слике мењале боје. Лепа 
г-ђа Ливинг у заносу радости заборави гошћу и гле: 
кревет се одједном заврте око своје осе и потрча као 
куче. Истрча на врата, одјури низ степенице и побе- 
же. Г-ђа Ливинг подиже очи пуне смеха.

— Драга — рече себи — твоје гошћа je отишла да 
воли другог.
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ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ

Поуздане податке о збивањима на отварању изло- 
жбе слика у Галерији лепих уметности Принстона 
имамо од свих (или готово свих) учесника присутних 
том догађају који, унеколико контрадикторни, имају 
заједничку сижејну везу.

(Летописац je болестан лежао код куће)
Дакле. Пред нама je сликар постмодерне, на дан 

свечаног отварања своје четрдесет пете (по Каталогу) 
изложбе. Зрели Леонардо, у једној од последњих ин- 
карнација, ноншалантно спуштене косе, страсних 
очију. Ослоњен на самога себе, он задовољно баца по- 
глед не по маси која га окружује (чему?), већ на своје 
зналачки изложено дело беспрекорне хармоније по 
зидовима Мермерне сале. Наравно, осветљено из 
свих хоризонталних и вертикалних светлосних места.

— Да. Запета, добро. Изазовно добро — рече себи, 
осмехујући се дубоко очима.

Слике су и биле блештаве. Различитих формата, 
техника и тема, носиле су еруптивну енергију, сапету 
али не и заустављену. Бацале су се на чула гледалаца 
ласерском црвеножутом бојом у сплету линија, тача- 
ка, празнина и симбола. Томила званица се мешкољи- 
ла не знајући ни како да разуме, а још више како да
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сакрије своје неразумевање, осећајући при том стреле 
слика по читавом телу. Камере су зујале, блицеви се- 
вали, фризуре и одела таласали. Свечаност je ишла 
својој кулминацији. Чекао се само говорник да речи- 
ма обележи, осмисли и именује отварање тајне сли- 
карске уметности.

У 20 часова, у минут тачно, на вратима се појави 
г-ђа Ливинг. Талас запрепашћења прели се преко гла
ва људи и замре. Г-ђа Ливинг je била нага, у златастом 
раму око себе. Рам се кретао нечујно и стао на поча
сно место. Љупко се насмејавши, г-ђа Ливинг отвори 
изложбу речима и кружним покретом руку:

— Драги моји. О!
И то je било све, што се речи тиче. Светлост се за

искри и поче да прелива сунчевим спектром и присут- 
ни, занемели али широм отворених очију, видеше у 
свим сликама г-ђу Ливинг. Прво нагу, а затим у раз
ним позама из раз них догађања од њеног појављива- 
ња у леном Принстону. Зачудо, чак и кад je била окре- 
нута леђима, она се осмехивала мамећи их да уђу.

И они уђоше.

Неки мирно ушеташе, неки трчећи, неки на пре
скок, гурајући се. Сви. Унутра, видеше свој живот: се
бе у рајској утроби мајке. Изгон из Раја. Хватање ва- 
здуха и груди мајке. Ватру дечијих болести. Открива- 
јући прве кораке. Лица родитеља и старамајки. Узбу- 
дљиве шетње са дедом, лепоте сладоледа, барица и 
пољубаца. Блиске и страшне псе. Ударце. Судбоносни 
сусрет са школом и учитељем. Страх. Претешко одра- 
стање. Свет игре, љубави, миловања, заноса; свет ту- 
ге и самоће. Свет одраслих: кревет, новац, деца, рат. 
И старење: казне болести и јаме смрти. Све je било ча- 
робно и застрашујуће. Сан без буђења. И без речи. 
Оно што их je зачудило je немогућност додира другог 
бића (чак вољенога), j ер би оно одмах ускакало у дру
гу слику. Истовремено су видели свуда г-ђу Ливинг у 
рамовима, бол-е речено шен дивни осмех и нису се 
плашили ни мислили. Ковитлац збивања их je ставио
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у димензије иза и испред, горе и доле, простора и вре
мена, и присуствујући своме животу нису могли дру
ге до само да гледају. И додирују нечим из себе, ду- 
шом светлости.

Чудо рађања живота, топле играчке бајки, руке 
љубави, очи животиња и биљака, мирнее вода, глади 
и страсти и музику сунца.

Смејали су се и плакали без гласа, окретали се да 
виде што више, дирнути и ганути, голи. Душа им се 
изливала и текла обавијајући их као мед, извртала као 
рукавицу. Пењући се све више стигоше на врх Арара
та и састаше се у блиставој плавој тачки, оку г-ђе Ли- 
винг, када га она склопи.

Хтедоше да остану ту, причаху после неки, док 
други, наравно, не пристајаху нипошто. Трептај ока и 
гле, опет бејаху где су иначе били. У маси отмених 
званица на отварању изложбе у Мермерној галерији. 
Само нешто je било што пре није. На оделима, лици- 
ма и коси, жутеле су се и црвенеле тачке, кругови, 
ромбоиди, линије и белине слика.

(.И ничим се касније нису могли скинути — dodaje 
цинична Летописац)

И друго. Г-ђа Ливинг није била сама. О! Напро
тив, била je и те како у страсном загрљају лепога сли- 
кара на поду, међу ногама згранутих гледалаца. Ван 
себе, спуштених очију, они почеше да се пробијају 
кроз мрачне сенке паркова или да траже врата спава- 
ћих соба са спуштеним завесама.

А слике?
Остављене, празне, погнутих глава се вратише у 

своје потамнеле рамове. Без речи. Не видећи ништа.
Изложба je била отворена.
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ФУГА

У парку као у парку. Зелено дрвеће, сунчеви зра- 
ци, заљубљени и деца. И понеки пас. Г-ђа Ливинг, на- 
равно, седи на клупи прекрштених ногу, лако завале
на. Гледа. И тада:

— Г-ђа Ливинг?
-Да.
— Морам да Вам кажем нешто.
Г-ђа Ливинг види уморну жену са уморним гла

сом.
— Ко сте Ви — пита.
— Старица.
— То je Ваше занимање?
— То je мој живот. Не правите се луди. Зато сам 

дошла. Протестујем због Ваше игре и затварања очи- 
ју. Да лд ме видите.

-Да.
— Шта видите?
— Једну тужну жену.
— Ха! Мене не можете преварити слатким речима. 

Ja нисам жена. Ja сам била жена. Сада сам прокажена.
— Не разумем сасвим — каже тихо г-ђа Ливинг.
— Не разумете уопште. Ни ja нисам раније. Не ка

жем да je тада било све добро, напротив. Али најгоре
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je тек дошло. Преко ноћи. Прво сам приметила да ме 
мушкарци не гледају. А онда ни други. Нико. Прола
зе кроз мене j ер ме нема. У огледалу ме гледа нека 
друга жена. Стара жена. Урлала сам, бојила косу, по- 
сећивала салоне лепоте, трчала, куповала скупе моде- 
ле. Још горе. Почео je смех иза леђа. А онда у очи. 
Престала сам да излазим. А тада je почело. Сваким jy- 
тром све више пропадања. Ноге. Moje лепе ноге сада 
су највећи бол. Ни седење, ни ходање, ни лежање. Бол 
и бол. Затим све друго. Зуби испадају, стомак ради 
шта хоће. Ниједне наочаре не помажу. Не читате, не 
говорите, не идете, не спавате. Нико вам не треба, а не 
можете сами. Као да сте на пустом острву. Чекате 
смрт. Из минута у минут. Не, не, немојте ништа рећи. 
Не дозвољавам да ме тешите. Хоћу нешто да Вас пи
там. Зашто?

Г-ђа Ливинг седи нагнута на своја колена непо- 
мично.

— Питам Вас, зашто смо кажњени? Ако je то због 
младости и лепоте — превелика цена. Ако je због гре- 
хова — зар су сви грешни! Зашто нам je било дато па 
сурово узето? А некима ни раније ништа није дато а 
сада je и то наплаћено. Зашто? Морате ми рећи, го- 
спођо.

— Не знам.
— Ви не знате! Опет се играте! Са мном, оваквом! 
— Да, имате право. Рећи ћу Вам.
— Реците, забога. Не могу више да седим.
— Тајна.
— Молим?
— Знам само да je то тајна. И ништа више.
— Зато Вас и питам што знам да je тајна.
Г-ђа Ливинг још говори у положају фетуса.

— Ви сте дивна и мудра жена — каже. — То што 
имате je дар живота.

— Патња je значи дар. Захваљујем. Примите га на- 
траг.

— Нисам овлашћена, знате.

55



— Заборавите. Играјте се даље — рече стара жена 
и полако одгега низ стазу.

(Слутимо да je Летописац извесних година — за- 
пажа Наратор)

Г-ђа Ливинг се спусти на земљу и сакри главу у 
талог лишћа.
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ФУГА II

Никада се не бисте сетили ко je налетео на нашу 
јунакињу.

Породица Браун: бесна мајка, резигнирани отац и 
слуђени дечаци. Враћају се из Забавног парка где су 
се нашли после сиктавог договора који филм мора да 
се гледа. Иду сада увређени и жестоко љути свако на 
себе и ван себе. И одједном, као у сваком филму, на- 
лећу на нешто покривено лишћем. Леш! Прво се спо- 
тичу дечаци и праскаво падају, а затим потмуло отац 
и мајка преко њих. Врисак на врисак. И мисао: ганг
стерски обрачун, политичко убиство, самоубиство 
због неузвраћене љубави.

Сами са лешом.
Лагано се извлаче из лежеће гужве и журно разгр- 

ћу лишће. Откривају жену склопљених очију, необич- 
ну и доста ћутљиву, стављају je на клупу и гуркају 
(чекају?). Не гледају се и не виде. Одједном, мистери- 
озна жена отвара очи (никада у филму нису видели 
лепте), пружа руке, обухвата их једним загрљајем и 
смеје се чаробно.

— Какав диван филм, зар не?
Свако од загрљених препознаје своју омиљену 

глумицу; климају joj главом и дају миг очима.
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Она их пушта и ево их, крећу даље својој кући у 
незараженом делу Принстона, не знајући да су оболе- 
ли и оздравили у исти мах.

Свако ћути своје — како би рекао мудри писац.
Прича се одморила у парку и наставља својим пу

тем, иако je анонимки психијатар нечујно прати.
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АЛЕФ

Г-ђа Ливинг није ни сањала шта je чека у животу 
Принстона. Не.

— Добро — рече она угледном младом критичару 
са којим пије чај у барокној хотелској сали. — Шта 
Ви, у ствари, радите?

Мало изненађен, више згранут и подоста увређен, 
он joj као припаднику друге планете објасни:

— Пишем критике прочитаних књига.
— О, Боже, а зашто?
— Како зашто? Оцењујем да ли су вредне или не.
— Ви оцењујете?
— Да. Зашто се чудите?
— Коме оцењујете?
— Читаоцима, критичарима.
— Читаоци од Вас то траже?
— Па... да. Очекују мој суд.
— Када кажете да je нешто лепо, оно постаје лепо 

за читаоце?
— Па... не баш за све. Али то није ни битно. Ja 

вреднујем књиге и сврставам их.
— Као робу у радњи?
— Може се тако рећи, мада je прилично вулгарно.
— Сврставање или роба?
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— Поређење.
— А други критичари то исто раде?
-Да.
— За исте књиге?
-Да.
— Зашто они то раде када je то Ваш посао?
— Па... знате... Не слажемо се увек у процени, ра- 

зумљиво.
— А када Ви ставите Вашу робу у излог они je ва

де и замењују својом?
— Не баш, мада има и тога.
— Тада се љутите много?
— Ха... ха...
— Нисте ми одговорили.
— Ако се и љутим никога није брига.
— Не бијете се, понекад?
— Само речима, г-ђо Ливинг.
— Да. Почињем да разумем. Ипак, све ми je то вр- 

ло чудно.
— Због чега?
— Због купаца. Коме да верују?
— Они никоме и не верују. Будите без бриге.
— Не верују?
— То Вам je фела за себе. Верујте ми.
— Не цените их много?
— Онолико колико и они мене.
-О!
— Драга г-ђо Ливинг. Не разбијајте своју лепу гла

ву тиме. Наша посла.
— А ко Вам je дао да радите тако нешто?
— Госпођо. То je далеко од „тако нешто”. Само 

изабрани могу да га обављају.
— Вас бирају?
— Најчешће.
— А Ваши непријатељи?
— Ви, изгледа, намерно изврћете ствари, зар не?
(Летописац, ко ju се опоравио, мисли да je г-ђа Ли

винг мало карикирала ствар, јер, једноставно, није
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била довољно прочитала а није ни знала какву сенку 
ова чшъеница баца на ѣу)

— Добро, млади човече, Ви хоћете да ja постанем 
критичар?

— Таман посла. Којешта!
— Чему онда овај разговор?
— Желим Ваш утисак о нашој литературы. Једно- 

ставно ме интересу] е какву слику стичете о нама чи- 
тајући наше књиге.

— Већ виђено, младићу — рече г-ђа Ливинг, лага- 
но се дижући, уз горки осмех, и затвори за собом вра
та сале.

У првој књижари она купи делце у излогу, са сре
дине рафа и затражи једно испод тезге.

У кући спусти их свако у фотељу, послужи их ко- 
лачима и пићем и обрати се речима:

— Moje даме. Ja сам г-ђа Ливинг и желим вам леп 
дан. Знам ваша лица али остављам вама да ми кажете 
о себи што желите. Волим да слушам. Веома. Речи.

— Ja сам, изгледа, нешто као прича. Зовем се „Од- 
брана душе” и настала сам као пројекат који се није 
остварио. Извините на претенциозности.

— Ma дајте — рече домаћица. — Само напред.
— Али, мораћу да устанем, да мало цртам, глумим 

и говорим значајно. Такав ми je састав. Дакле:
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ОДБРАНА ДУШЕ

„ Вечност je без почетна и краја; 
Бесмртност има почетак али не и крај” 

Писац

И док сам падала у бунар свога света, одбацих име 
као љуску.

А, Талија остаде тамо горе да je више никада не 
нађем, бела одора рођена да не полети. Ja сам летела 
али доле, jep бунар je време пада. Све остало je само 
сан.

Трг (I чвор)
Зракасто се шири око округлог центра. Блиста на 

супцу, са гомилом тек проходале деце. Да je горе, иде- 
алан за фотографију геометријом симбола. Овде je 
маска карневала.

Улице (II чвор)
Праве. Праве. Исте. Крију стране света. Мучно 

прљаве.
Куће (III чвор)
Безбојне и ружне. Заверене против лепоте. Несме- 

ле, сиве, прешаране, бездушие. Ко живи у њима?
Дрвеће (без чвора)
Расте против свега, лудо, упорно, детињасто и му

дро. Заливају га једино кише и чувају снегови. Вечно 
семе живота дирљиво у својој доброти и мудрости.
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Реке (IV чвор)
Ваљају тешке и затроване воде у безличном загр- 

љају.
Људи (V чвор)
Уплашени, уморни, сурови, безнадни. Немају сно- 

ве, децу, смисао. Имају мрак, страх и страх као сунце.
Овде морамо стати (ми)?
Када сам пала — не знам. Ни зашто. Ни зашто. 

Али сам ту. Дакле, полазим десном улицом и улазим 
у Позориште (Зар je оно казна ако je љубав)

Причу о паду једне душе почећемо уласком у л'а- 
виринт. Једне степенице воде доле (join мало), кроз 
ходнике и атрије до Врата. Сада су затворене, j ер ма- 
гија почиње једнога дана, у једно вече, вољом оних 
који ће нас пустити унутра, гашењем светла и осве- 
тљењем новога света у који улазимо падањем зида. 
Мирис тога света, маске његових људи, речи њихових 
страсти, сажети животи у сату чуда, костими свих 
времена, кретање у светлу мрака, логике збивања:

1. — Волиш ме?
— Волим. (Комедија)

2. — Волиш ме?
— Не волим. (Трагедија)

3. — Волиш ме?
— Не знам. (Драма)

Варијације

Комедија
— Ja те волим (једно ja одлучује да воли)
— Ja те волим (ja)

Трагедија
— Ja тебе волим (ja зна да постоји ти)
— Ja тебе не волим (хоће да га воли али не може)
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Драма
— О, Боже, када ћеш да ме заволиш?
— Питај Бога (немогуће објаснити)

Музика

Ком. — „Поподне једног Фауна”
Траг. — Ораторијум
Др. - Цез

Игра

Ком. — Валцер (рука у руци, нога при нози)
Траг. — Pas de deux (један партнер јури другога, 

испушта га, диже, баца и опет)
Др. — Фламенко (два ватрена бића еротизује се на 

ивици ножа)

Е м о ц и ј a

Ком. — Страст (> < )
Траг. — Лудило (Бог)
Др. — Бес (Смрт)

Гест

Ком. — Руке испружене према другом телу, ноге 
на земљи у вишеструким позама

Траг. — Скок у празно, над на тле, руке подигнуте 
у полукругу, ноге избачене

Др. — Тела склупчана, глава сакривена, ноге изгу- 
бљене, руке празне (висе)

Сценографија

Ком. — Соба са више врата и солидним намешта- 
јем
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Траг. — Планински симболи, бескрај пустиње, мр- 
тво море

Др. — Улица са неонским светлима

Светла

Ком. — Дневно жута
Траг. — Полумрачноплава
Др. — Наранцасто убитачна

3 в у ц и

Ком. — Породични жагор (труба)
Траг. — Завијање торнада (хорна)
Др. — Киша (добош)

Р е ж и с е р

Ком. — Случај
Траг. — Бог
Др. — Породица

Тип глумца

Т е м и о

Сшас Очи Коса Глас

Ком. витак округле плава секси
Траг. висок огромне црна оркански
Др- низак уске ретка прозукао

Ком. — Vivace B-dur 
Траг. — Allegro Cis-mol 
Др. — Moderato As-dur

Ч и н о в и

Ком. Један чин (иначе, нико неће веровати) 
Траг. Пет чинова (иначе, нико неће плакати)
Др. Три чина (иначе, нико uehe познати)

Ах, да, остаје join прича. Позориште увек прича 
причу кроз четврту завесу димензије.
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— Хоћу да гледам себе — виче гледалац.
— Добро — каже Позориште — може.
— Али ja хоћу да видим себе онаквог какав јесам.
— У реду, биће.
— У ствари, увек видим другог, а себе никако.
— Да ли je могуће? — пита Позориште.
— Да, оца и мајку, жену, рођаке, пријатеље, али не 

знам зашто никако себе?
— Можда нисте пажљиво гледали.
— Ja да не приметим себе? Свашта?!
— Ако нисте у комедији, можда сте у трагедији?
— Све већа глупост. Невероватно!
— А можда у драми?
— Ух! Зашто бих био у драми?
— Негде морате бити.
— Зато се и љутим. Нигде ме нема.
— Потражите писца.
— Ja да га тражим? А зашто су онда Шекспир и 

остали уопште рођени?
— Хоћете да будете Хамлет?
— Толико луд нисам.
— Нисте покушали код Чехова?
— Доста ми je туте и без њега.
— Немогуће!
— Има ли ту уопште некога да ми одговори?
— О, да, овде имате глумце!
— Глумци! Волим да их гледам, чак бих често био 

глумац, али шта они знају о мени?
— Они играју Вас.
— Они играју себе, мењају само одела.
— Хођете редитеља?
— Не, хвала.
— Али зашто?
— Исувише су паметни за мене. Кад ставе врата на 

сцену — пишу есеје; кад помере столицу — говоре о 
симболу. За њих сам црна рупа, разумете?

— Разумем, али не могу ништа, заиста.
— Ко си ти што разговараш са мном?
— Ja сам Позориште.
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— Зар Позориште може да говори?
— Говорим ja.
— Ко си ти?
— Ja сам Ти!
— Мислиш да те толико волим?
— О, глупости, име ти je гледалац!
— О, лудости, име ти je уметност!
— Ти своје позориште живиш, човече!
— Ти мој живот зовеш позориштем.
— Ти га зовеш животом.
— О, Боже!
— Да, Позориште je душа која се брани од твога 

живота.
— Ти мене браниш од мене!
— Haj зад!
— Не разумем.
— Ja хођу тебе.
— Да ме покажеш.
— Да будем ти. Хоћу твој разлог што живиш, је- 

деш, волиш, стариш, патиш, умиреш.
— Толико сам богат.
— Толико не знаш, шта знаш?
— Знам зашто живим, а ти... Сада схватам.
— Испало сам из твога раја и хоћу да се вратим.
— Упала си у бунар. Безимена.
— О, јесам. Јесам!
— И хтела би да се вратиш горе.
— Морам да се вратим. Морам...
— Знаш да нема повратка. Никоме и ничему.
— Ако има пада, мора бити и успења.
— Изађи из Позоришта!
— Како?
— Затвори очи

Реци души збогом
Отвори врата

Дај руку анђелу
Лети

Ћутање (Лет... некада дуго траје)
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— Хвала — рече г-ђа Ливинг.
— А Ви, лепотице — обрати се љупкој плавуши, 

насмејаној, заваљеној високо прекрштених ногу, са 
чашом пића. — Шта ћете нам испричати?

Лепотица се насмеја заводнички и скоро загрцну.
— Не знам зашто сам изабрана, верујте ми. Ми- 

слим да je грешка.
Г-ђа Ливинг се подиже и опет седе. Насмеја се са 

разумевањем.
— Ипак сте прича. И то лепа.
— Не, не. То само тако изгледа.
— Причајте, забота, шта се правите...
Плавуша се загрцну, пребледе и рече:
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APT

Имамо све што нам треба — леш, убицу и полици- 
ју. Несрећа je само у томе што они join нису у неоп- 
ходној коресподенцији већ, напротив, у дубокој неса- 
гласности. Као и сваха материја приче без приче.

Али, по бескрајној зеленој падини хода девојка. 
Висока, витка и плава. Из било кот угла посматрано, 
цео призор je до те мере идиличан да... смета. Девој- 
ка шири руке, окреће се око себе, пева и спаја с пејза- 
жом у савршеној хармонији. Одједном! Врисак, дуг и 
хистеричан. Паралисана (али жива) она зури у нагу 
фигуру младога мушкарца који лежи пред њом, међу 
жутим маслачцима, и очито врло мртав, не намерава 
ништа више до да остане у освојеном положају. Ужа- 
снута види да je наги мушкарац изразито леп, да нема 
видљивог недостатка и да дигнутих руку и лако заба- 
чене главе, складно извајаних ногу, пружа у ливад- 
ском раму ретко виђену слику. Готово пријатну (сети- 
мо се Агате). Ипак, девојка и даље вришти и наставља 
да трчи ка селу (не путем којим je дошла) и недуго, 
ево je где улеће избезумљена у прву фарму, велику, 
солидну и пуну. Гомила укућана j едва се сналази у 
њеним крицима. И сада се деле. Једни уносе онесве- 
шћену девојку, други јуре ка зеленим ливадама, трећи 
телефонирају полицији.
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Прескочимо извесно време (ако можемо) и погле- 
дајмо ко то стаже уз завијајуће сирене и црвено треп- 
ћуће светло. Наравно, то je Он. Мистер Смит, шеф по- 
лиције, са нешто мало наоружане пратње. Из било ког 
угла гледано, Он je изразит. Високо чело, дубоки за- 
лисци, кукаст (при врху) нос и ситно укопане очи ко- 
je свакога виде једном мишљу „а да ниси та тај?” Сув 
и кочоперан, савијене главе и пратећих рамена, при- 
лази призору и, гле! Ту има и живих. Двојица фарме- 
рових синова, голобради дечаци великих очију и раз- 
барушене косе, наравно.

— Шта ви радите овде? — пита Смит оштро.
— Гледамо — кажу фармерови синови.
— Шта гледате, бандо једна — наставља Смит.
— Леш.
— А, леш. Па није он за гледање, идиота. Марш 

кући.
Мистер Смит професионално обилази око призо

ра, сужавајући круг и ноншалантно машући екипи по- 
чиње велики увиђај.

У међувремену, заносна плавуша отвара очи и ви- 
ди заљубљени поглед ватреног старијег сина фармера. 
Она се осмехује и каже му:

— Валери.
— Џон — одговара он шапатом и диже je; трену- 

так, и они у међувремену постају једна душа.
Да. Усред злочина се, невероватно, paha романса. 

Такав je живот, зар не? Нико га не разуме и нико му 
ништа не може. Зато оставимо дирљиву слику, тј. 
прескочимо време (опет) за неко време и пратимо за- 
љубљени и самим там загрљени пар у шетњи кроз гу- 
сту и мирисну шуму, на обронку зелене ливаде.

Е, шума je заиста лирска, било из ког угла je гле- 
дали. Готово прозрачно мрачна, опојног (чудног) ми- 
риса и врло тиха. Између пољубаца (треба ли рећи 
страсних) Валери врисну. То није био онај врисак али 
ипак довољно продоран да се Џон укочи и окрене.

— О, Боже — само рече.
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Неколико корака пред њима, привезан за дрво, 
стајао je наги мистер Смит, још не верујући самом се- 
би. Дебели фармерски конопац му се вијугаво обави- 
јао од ногу до врха главе као повој новорођенчета. 
Призор je био озбиљан, како и приличи главкоме ју- 
наку. Чиста нага метафора, нажалост мртва.

Иако брзо обавештена, полиција je стигла тек 
пред ноћ. Разлог je био непознат, сем ако то нису би
ла двојица тек приспелих инспектора из Врховне Оба- 
вештајне Службе.

При светлости рефлектора, они приђоше опрезно, 
као у случајној шетњи, а својим изгледом неодољиво 
су подсећали на славни пар Ш. X. и др В. Чак и њихо- 
ва ноншалантна одећа je нагонила посматраче да оче- 
кују брзо, ако не и тренутно разрешење мистерије. 
Додаћемо да се енигма још више закомпликовала кон- 
статацијом Ш. X. која je, преносимо верно, гласила:

— Интересантно!
Морамо да оставимо и овај интересантан призор и 

идемо временем даље. У ствари, не даље веб натраг, 
у стамену фармерску кубу. Улазимо у нешто што збу- 
њује, да не кажемо плаши. Породица je у тоталној по- 
метњи. Сви јуре безглаво, сударајуби се и испуштају- 
би ствари и крикове, не чујуби се. Џон махнита јуре- 
би из одаје у одају. Ако одстранимо какофонију, он 
управо воли Изгубљену.

— Где je? Где je она, питам ja вас. Валери, љубави. 
С ким си сада. Да ли ме волиш. Чујеш ме шта те пи
там. Љубави моја. У „Црвеној ружи”? Чекаш ме тамо, 
Валери. Долазим. Долазим, љубави моја — и излебе 
Bohen телепатским каналом, мада у форми стандард- 
них кола.

Јури „Црвеној ружи”, где га чека читав дан неста
ла Валери.

Његов одлазак смирује махнитање. Светла се па
ле, сто распрема, када домабица упита:

— А где je тата?
Стварно, где je стари Домабин, крупни, мргодни и 

бутљиви отац. Нико га није видео од j утра (!), кад je
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кренуо у свој омиљени купушњак. Читав дан га нико 
није ни чуо ни видео! Шта je то, забота? Шта je иза то
га? Утихнути одједном, они тек сада чуше бесно лаја- 
ње пса, удаљено али застрашујуће. После тренутка 
укочености, сви као луди, са батеријама и свећама по- 
јурише ниже куће...

Призор je био заиста несхватљив. Усред гомиле 
засађеног и донекле извађеног купуса, окружен њиме 
као рамом, седео je достојанствени фармер, подупрт и 
ослоњен, као у столици за љуљање, мртав и наг, спо- 
којан и без речи посматрајући ужас, хаос и све оно 
што иде у сличним приликама.

Полиција уопште није стигла, j ер на добијену вест 
Ш. X. рече још једном „Интересантно” и заједно са др 
В. одмагли у Главни Штаб ради прикупљања подата
ка из картотеке.

Колико je прошло времена од последњег призора?
Можда два дана, а ипак трећег дана, сунчаног и 

свечаног, пред кућом се заустављају кола са лончићи- 
ма привезаним у низу. Из њих излазе озарени и срећ- 
ни Џон и Валери и улазе у мрачни хол.

— Мама — виче Џон — ми смо се венчали.
Једно по једно, излазе слеђени: мајка, тетка, браћа 

и најмлађа сестра. Гледају се и свако ћути своје.
— Гладни смо — каже Џон. — Где je вечера? (не 

пита где je тапш)
Без речи, домаћица креће у кухињу и Валери љуп- 

ко с њом.
Најзад. Имамо вечеру. Заљубљени Џон седи у вр- 

ху великог дрвеног стола. Валери му je с десне а мај- 
ка с леве стране. Остали су на својим местима, бар се 
тако чини. Дирљивост породичног призора буди Ва
лери и она меким, топлим гласом каже:

— Дивни сте. Обожавам вас. Тако лепи, пристојни 
и тужни. Ова соба, постављени сто, храна, свећњак и 
ваша тела, ваша лица у полутами собе. Рембрант! 
Ванредно. Једини недостатак, ако смем отворено да 
кажем, јесте одећа. Није природна и естетска, спутава

72



вас и крије. Зато ћу je смакнути док будете одлазили. 
Доза je велика и довољна за све. Заспаћете заувек и 
постати најлепша скулптура од свих које сам напра
вила. А видели сте их. И ja ћу бити са вама. Узела сам 
половину да довршим рад. Ах. Бићемо наги, узбудљи- 
ви, лепи. Држађу за руку мота Џона. Никада нешто 
тако величанствено није створено. Не на земљи.

Нико joj није одговорио j ер су већ постали умет- 
ничко дело.

Г-ђа Ливинг не рече ништа, ни мало О ни уздах. 
Само подиже руке, загрли главу и склони очи над 
оним што je читала.

Затим књиге лагано гурну да падну без треска под 
сто и прошапта:

— Заборави. Одмах.
(.Летописац не контролише претходне странице. 

Мрзи га да чита кад већ мора да пише)
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NOLLI ME TANGERE

У својој соби г-ђа Ливинг затиче лопова који пре
тура и преврће

— Шта то радите? — каже му.
— Тражим нешто.
— Нешто?
— Да. Ваше списе, документе, планове.
— Немам ништа, господине.
— Ни ja немам име.
— Ко сте, забога!
— Рецимо, човек који мисли.
— О! Дивно. Нисам вас до сада срела, па ипак...
— Госпођо. Знам Ваше камере и морам их спречи- 

ти. Апсолутно. То не смете и нећете учинити. Никада.
— Шта то, безимени човече?
— Знате Ви добро. Кажем Вам. Забрањујем. То О 

нећете радити!
— О? А Ви ћете ме спречити? Чиме?
— Непобитним факторима космичке и људске 

природе.
— О! Замишљате да боље познајете људе.
— Свакако. И без О, молим Вас. Немамо времена, 

сат се зауставља. Слушајте.
Г-ђа Ливинг гледа човека који мисли и види те 

мисли, једноставне и беле. Чује.
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Време je судбина и оно не може да се заустави, 
као ни космос. Јесте, човек Земље, био млад или стар, 
не воли време у којем je, желећи оно прошло или че- 
кајући оно следеће. Он не охвата да je сам време. Ако 
зауставите овога трена време, настаће пакао пакла. 
Шта бива. Болестан човек за читаву вечност остаје 
болестан. Трудна жена никада неће родити своје дете. 
Млад човек не може да оствари себе, девојка да nahe 
драгог. Стари je у вечности само стар. Деца никада не 
одрастају, људи којима су умрли драги да заувек гле- 
дају оне са својима. Ништа се не догађа. Не paha се 
нови дан, не ствара нови филм, не пише књига, ни му
зика. Све je већ познато и вечно исто. Вечно. Вечно. 
Нема путовања, хода улицом, игре, подухвата, сусре- 
та. Ни пролећа ни лета. Новине не излазе, историја се 
зауставља. Нема ратова, изненађења, чекања, наде. 
Човек без сутра je скамењен човек. Нема ноћи за од- 
мор, ни снове. Нема смрти, јep смрт je заустављено 
време без спаса. Нема говора, ни писма. Ни лета пти
це. Нема кретања. Ни бекства. Мртви живот — то хо- 
ћете!

Г-ђа Ливинг схвата да je ухваћена и грчевито тра- 
жи излаз.

— Не, нема мисли ни емоција. Вечно будни или 
успавани. Без милости осуђени. Заувек.

Човек који мисли додирује r-hy Ливинг која се 
отапа и пушта глас:

— Нећу га зауставити! Нећу! Хвала!
Затварају се врата и шум корака се гаси.
— Поздравите звезде и планете. Нека се само кре- 

ћу! — одјекује улицом.
Била je субота.
(Летописац je занемео)
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ЛЕПА НЕДЕЉА

На округлом Тргу Принстона мало je људи. Г-ђа 
Ливинг види само старог просјака са очима Бога. Пи
та га, чучнувши крај њега:

— Како сте?
— Лоше, добра госпођо.
— Лоше?
— Да, много, много лоше.
— Болесни сте?
— Јесам, госпођо.
— Од чега?
— Од новца. Немам пара. Немам хлеба.
— О, то je све?
— То je све за све.
— Не разумем...
— Ко нема пара тај je мртав. А нико нема пара.
— Како? Нико не изгледа мртав.
— Само тако изгледа, добра госпођо.
Ливингова устаде и ca j едва чујним О извуче из 

округле корпе свежањ новчаница и даде их просјаку. 
Онда их пружи дечаку на бициклу, па жени у колици- 
ма, човеку у жутом комбинезону, старици са штапом, 
високом црнцу, продавцу сувенира, чистачу улице, 
разносачу новина, озбиљном господину са кишобра- 
ном, лепој жени на штиклама, тетуравом пијанцу,
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уплаканој девојчици и нервозној мајци, уличном 
свирачу.

Новац je шьуштао као киша (како каже Летопи- 
сац) и свет нагрну. Из попречних улица, из великих и 
малих радњи, кућа, сливала се чудна маса унезвере- 
них лица и са крицима се бацала на водоскок мене. Г- 
-ђа Ливинг je давала спокојно, захватом шаке, без ре
чи. Јачи су грабили, слабији падали, деца вриштала, 
коннице шкрипале, косе чупале, одећа цепала, ципеле 
губиле, пиштаљке дувале. Као на филму.

(Летописац »uye незадовољан, jep je найунио це- 
пове, торбу и капут)

Када je полиција привела г-ђу Ливинг, она се и да- 
ље смешкала. Љутит и згранут, Начелник je дуго гле- 
дао у њу, као и она у њега, и онда прошапта:

— Јесте ли Ви нормални?
— Молим?
— Јесте ли при свести?
- О! Да!
— Јесте ли покрали банку?
— О, не!
— Јесте ли ванземаљац?
— То миелите?
— Не знам шта да мислим
— Миелите оно што видите.
— То што сам мислио значи да сте или Ви или ja 

луди.
— Зашто?
— Питате зашто? Ви питате?
-Да.
— Направили сте државни удар.
— Шта je то?
— Жено божија!
— Молим?
— Жено, жено!
— Крива сам што сам жена?
— Откуд Вам толики новац?
— Из корне.
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— Какве корпе, до сто ђавола?
— Добре корпе.
— Добре?
— Замолила сам je и она ми дала.
Начелник лупи главой о зид. И опет. И опет. Он- 

да се смири и окрете лудачки поглед. Г-ђа Ливинг му 
приђе и стави руку на чело. Он заплака.

— У реду je, у реду — рече г-ђа Ливинг.
— Ништа није у реду — јецао je.
-О! О!
Он се одједном смири, поверљиво нагну ка њој и 

упита:
— Знате ли шта je данас? Недеља.
-Да?
— Знате ли шта нас данас чека?
— Не, заиста.
— Данас се играју утакмице.
-Да?
— Не разумете?
— Не сасвим.
— Кошарка, бејзбол, фудбал, рагби, трке...
- Да?
— И, хаос.
— То je утакмица?
— То je лудница. Лудница!
-О?
— Сви полуде. Убијају се, ломе, разбијају излоге, 

преврћу аутомобиле, газе и притом певају.
- О?
— И нико им ништа не може.
— Али зашто то раде?
— Не знам.
— Љути су?
— И љути и срећни су исти. Луди и бесни.
— Тужно je то што ми говорите.
— Можете ли ми помоћи?
— Морате ми објаснити шта je то утакмица.
— То je игра.
— Одрасли се играју? Озбиљно?
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— Врло озбиљно.
— А зашто?
— Слава и новац.
— Како се играју?
— Па, како да кажем, различито. Са лоптом. Види

те, фудбал, на пример, са једне стране једанаест и са 
друге j еданаест...

— Чега?
— Људи. Са обе стране нешто као велика врата.
— Како се играју?
— Гурају лопту а други им не дају.
— Шта причате?
— Да. Лопта треба да прође кроз врата. То je гол.
— А кад прође?
— Онда четрдесет хиљада људи пуца, урла, убија...
— Играче?
- Себе.
— То не може бити истина.
— Можете ли помоћи?
— Не разумем. Уопште не разумем.
— Није важно да разумете.
— Хоћете ли да их зауставим?
— Можете ли? — и опет заплака.
Г-ђа Ливинг га помилова лако руком и изађе.

Те лене недеље, после подне, сви су били на сво- 
јим местима али се, наравно, нешто потајно слутило. 
Када се зачуо звиждук, ноге нису хтеле да потрче већ 
су стајале укопане. Руке се нису дизале j ер су се при- 
ковале за тело. Уста се нису отварала. Ни главе покре- 
тале. Стадион je био нем, гледаоци су спавали „као у 
ружном сну”, помисли будни Принстон гледајући 
пренос. „Као у дивном сну”, рече Начелник полиције.

Увече људи дођоше себи, али од чудног срама не 
рекоше ништа и вратише се одакле су дошли.

(Летописац невешто прикрива озлојеђеност u 
скраћује причу)
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МЕЂА

Ово није могло да прође као све друго. Не и не! 
Принстону je свега преко главе. Зато je ћутао. Тајац je 
видљиво растао као далека грмљавина и онда један 
човек прође Улицом кестенова шапћући:

— Иди...
Шапат je зачудо пукнуо као бомба. Појављују се 

још двоје. Они говоре:
— Врати се одакле си дошла.
Сада их je десеторо. Гласни су:
— Ко те je звао?
— Није ово твоја кућа!
— Ово je наше!
Чује се вапијући глас:
— Врати нам животе!
И други:
— Хоћемо болести!
— Хоћемо смрт!
— Прекрсти се!
Сада маса, узбуркана као бура, урла:
— Доста je!
— Нећемо више!
Талас се шири као усијана лава. Пуцају стакла. 

Преврћу се кола. Свуда ватре. Град се тресе и јечи од 
беса:
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— Вештица!
— Луда!
Урлици се скупљају и спајају у један крик:
— Умри!
Г-дин Робертсон стоји иза спуштених ролетни и 

брише ознојено лице:
Мери Ен плаче у ружичастој соби.
Управник се увија у завесу без остатка.
Поштар баца торбу са драгоценостима.
Градоначелник више не свира.
Породица Браун гледа ТВ програм.
Хари једе забрањено воће.
Г-ђа Ирвинг дубоко спава.
Сликар закључава изложбу.
Старица шалом завија колено.
Летописац броји странице.
Просјак купи новац и прње.
Мислилац пере руке.
Начелник пуца у огледало.
Све тече...
Стојећи иза завесе викторијанске куће у Улици ке- 

стенова, г-ђа Ливинг се изненади. Прозору прилази 
бели пае. Погледа je мирно и даде знак. Без речи, она 
отвара задња врата и стаје пред гласником. Ћуте дуго, 
а када он рече — време je — она пође за њим.

Пролазе сеновита дворишта, прескачу цвеће и 
ограде шимшира, завијају у кривинама све даље. Град 
се тањи и тихне, ускоро га ни нема. Чује се шум реке 
која се појављује, сјајна и зелена као ливаде око ње. 
На средини стоји храст. Стар и величанствен, ширећи 
onoj ни спокој.

Пас му раздрагано прилази дигнувши високо реп, 
а Л. трчи ширећи руке уз кликтав смех. Грли га чвр- 
сто, чврсто, наслања лепо лице уз његову топлу кору, 
затвара очи и почиње да се претапа. За трен — није je 
било. Само су плави мехурови лебдели у в аз духу.

Пас лагано сагиње главу гледајући љубичицу која 
ниче. Удише њен мирис, окреће се и мирно враћа у 
Принстон.
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