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Мо хи та су ро ди те љи већ ше сна ест го ди на од вла-
чи ли на ту пла жу и та мо оста ја ли пре ду гих два-
де сет да на.

Пр вих ко ра ка и пр вог пли ва ња уоп ште се ни је 
се ћао. Пам тио је са мо успо ме не на ра ни ји, при јат-
ни ји пе ри од де тињ ства ка да се играо лоп том или с 
та том пра вио те рен за кли ке ре. Или ка да је по ди-
зао зам ко ве од пе ска и ко пао ру пе та ко ду бо ке да 
су до пи ра ле до цен тра Зе мље. Мо хи то је, ме ђу тим, 
већ у три на е стој го ди ни по же лео да оде на ле то-
ва ње у би ло ко ји крај све та где се не би на ла зи ли: 
чу вар пла же То јо, пи ца јол1 (и ку вар ри бљих спе-
ци ја ли те та) На ни, про фе сор ка Гре ко и њен муж и 
го спо ђа Бен ве ну ти са сво јом де цом и све кр вом. У 
ше сна е стој го ди ни то је по ста ло не под но шљи во.

Пр вог ав гу ста – по што је прет ход но не де ља ма 
про у ча вао сајт под на зи вом Си гур но пу то ва ње и 
на GPS-у про на шао све мо гу ће за о би ла зне пу те ве 
ка ко би из бе гао ко ло не – Мо хи тов та та уто ва рио 
је же ну и де цу и кре ну ли су у прав цу „за слу же них 
два де сет да на ле то ва ња“.

За та че ти ри са та на ауто-пу ту успе вао је да из-
го во ри ви ше ре чи не го то ком це ле го ди не код ку-
ће. Ма ма се, сва срећ на, сме ши ла, ужи ва ју ћи у тој 

1 Пицајол је пекар који прави пице (прим. прев.). 
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ње го вој ра до сти што је по но во у уло зи оца, мла ђа 
се стра вен ча ва ла је бар би ку с ма лим ме дом и са-
ма се би при ча ла не ку – сва ка ко не ви ну – али не-
при хва тљи ву љу бав ну при чу.

Мо хи то је по ку ша вао да за спи ми сле ћи о то ме 
ка ко ће за са мо две го ди не и он мо ћи да учи ни 
исто што и ње го ва се стра Ма ри – да ку пи Ин тер-
реј ло ву кар ту за пу то ва ње по Евро пи.

Ко зна где су сад ње го ва се стри ца и ње но дру-
штво? Зами сли ли су да с ран цем на ле ђи ма  за 
два де сет да на по се те све европ ске пре сто ни це, 
укљу чу ју ћи Бар се ло ну и Ам стер дам. По Мо хи то-
вом ми шље њу, пре сто ни ца Шпа ни је био је Ма дрид, 
али кад је то по ме нуо се стри, она га је та ко ја ко 
шут ну ла у це ва ни цу да га је приморала да гле да 
сво ја по сла и не де мон стри ра сво ју оп шту кул ту ру.

Чак је и ње гов друг, чи ји је на ди мак био Бак суз, 
имао бо ље ле то ва ње од њега – по што ње го ви ро-
ди те љи ни су мо гли да при у ште се би ле то ва ње на 
кре дит, по сла ли су га на из лет са из ви ђа чи ма. Бар 
је ишао да се пен тра по пла ни ни са сво јим вр шња-
ци ма, на не ко ме сто ко је су и бог и љу ди за бо ра-
ви ли, али не и Алек си ја и На ста сја. И био је ско-
ро са свим си гу ран у то да ће се Бак суз по тру ди ти 
да оста ви леп ути сак на На ста сју, ако ни због че га 
дру гог, ма кар за то да би га по по врат ку на љу тио.

„Де цо, ви де ће те да ће на кра ју ва шој се стри не-
до ста ја ти на ше ле то ва ње!“ Та та је био у пу ном за-
но су. „Ве че рас лиг ње и пом фрит код На ни ја, али 
пре то га иде мо да се ле по ис пли ва мо. Је л’ да, дра-
га?“ Ма ма је за до вољ но клим ну ла гла вом. „А он да 
сви иде мо у Ice dre am да сма же мо по сла до лед!“
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По сла сти чар ни ца Ice dre am би ла је ве о ма по пу-
лар на у том ме сту и у ње ној по ну ди би ло је пре ко 
два де сет раз ли чи тих вр ста сла до ле да. Мо хи то је 
од у век узи мао ну те лу да не би по гре шио. Пет на-
ест пот пу но истих ле та – да ис ко чиш из соп стве не 
ко же. А ово ће би ти ше сна е сто…

„Та та, по што имам ше сна ест го ди на, хо ће те ли 
ме ове го ди не пу сти ти да уве че из ла зим сам?“ 

У ауто мо би лу су се сви за ле ди ли, али не због 
кли ме! „До је да на ест.“ „До по но ћи.“ „Је да на ест.“ 
„По но ћи.“ „Ви де ће мо кад бу де мо сти гли…“

„Шта да ра дим до је да на ест у овој учма лој за би-
ти?“ Да ни на мо ру већ су пет на ест го ди на те кли 
истим рит мом. Ују тру би ма ма зах те ва ла да „бар 
јед ном го ди шње“ сви за јед но до руч ку ју. Мо хи то 
би оти шао да ку пи слат ко пе ци во и но ви не, па би 
сви се ли за сто. Док би та та чи тао но ви не, мај ка и 
де ца сре ди ли би тај из најм ље ни, увек исти стан. 
Он да би оти шли на пла жу.

Ка да би се сме сти ли на ле жаљ ке нат кри ве не 
сун цо бра ни ма из ме ђу го спо ђе Бен ве ну ти, ње не 
све кр ве и ње них је зи вих по то ма ка (је зи ви јер су 
сви би ли са вр ше ни, го во ри ли су по два или три је-
зи ка, би ли су ве о ма обра зо ва ни, вас пи та ни, ле пи, 
чи сти итд.) и про фе сор ке Гре ко с му жем, та та би 
сми шљао го ми лу иде ја ко је би врло бр зо уни шти-
ле и не ког спор ти сту.

„Ај мо, ма ло фуд ба ла, па иде мо на те рен за од-
бој ку на пе ску и на кра ју је дан круг у пе да ли ни 
како би смо до би ли апе тит.“ А ту су би ли и: бо-
ћа ње, так ми че ње у ба ца њу кли ке ра, „јед на ле па 
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ту ра пли ва ња до спла ва да ви ди мо ко ће пр ви 
сти ћи“. У то ни ка да ни су би ле укљу че не же не. Он 
је био је ди но му шко де те и тре ба ло је да од та те 
пре у зме шта фе ту.

И та ко, док би мла ђа се стра ва ди ла ко фи цу, ло-
па ти цу и мо дли це како би на пра ви ла су пу од 
шкољ ки за бар би ку, а она ве ли ка – ко ја је те го-
ди не би ла „осло бо ђе на“ – спа ва ла на сун цу и бу-
ди ла се сва ких по ла са та да се окре не на дру гу 
стра ну, ка ко би под јед на ко по цр не ла и спре да и 
по за ди, док би ма ма раз го ва ра ла о на прет ку де це 
го спо ђе Бен ве ну ти за по след њих го ди ну да на и 
са ве то ва ла се с про фе сор ком Гре ко у ве зи с тим 
ка ко да реши школ ске про бле ме свог си на, Мо хи-
то и ње гов отац ту ма ра ли би по пла жи све док не 
би до шло вре ме за ру чак. „По гле дај те их, го спо ђо 
Бен ве ну ти, зар ни су исти?“, го во ри ла би ма ма сва-
ке го ди не с не скри ве ним по но сом.

Ето, у том тре нут ку, то јест већ пр вог да на, Мо хи-
то је био увелико спре ман да збри ше. Сва ки де чак 
стр пљи во че ка тре ну так ка да ће по ста ти са мо ста-
лан, то му је у ге ни ма. Ни је дан нор ма лан адо ле-
сцент не са ња о то ме да ли чи на не ког. А, уоста-
лом, на ко га да ли чи? На тог не по зна тог чо ве ка са 
сто ма чи ћем ко ји се ди за пи са ћим сто лом три ста 
че тр де сет пет да на у го ди ни, а он да се то ком два-
де сет да на ба ца ка као луд?

Ако је то ком го ди не Мо хи то у сво јој по ро ди ци 
уоп ште из го ва рао не ку ре че ни цу или чак во дио 
пот пун раз го вор, то ком тих два де сет да на на мо ру, 
бар од сво је три на е сте го ди не, свео је сво ју ко му-
ни ка ци ју на мр мља ње.
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Ру ча ва ли би у по ла два код ку ће. Не што ла га но, 
с до ста во ћа и по вр ћа. По том би ма ма и та та од ла-
зи ли да дрем ну, а де ца би се ба ци ла на кре ве те и 
чи та ла стри по ве, искре но се на да ју ћи да им се за 
де вет ме се ци не ће при дру жи ти не ки нов бра тић 
или се стри ца. Све до че ти ри по под не, кад је би-
ло вре ме за ужи ну, по том по но во пла жа, ку па ње, 
уз бу дљи ве ини ци ја ти ве („У Ли до спли ну су ка ра-
о ке. Иде мо?“ „А да про ба мо зумбу?“), да би се све 
за вр ши ло јед но ча сов ном во жњом из најм ље ног 
би ци кла кроз бо ро ву шу му. Сва ке дру ге ве че ри – 
јер „И ма ма је на ле то ва њу“ – по сле не из о став ног 
ту ши ра ња уследила би ве че ра код На ни ја и по том 
не из бе жна шет ња глав ном ули цом и сла до лед у 
по сла сти чар ни ци Ice dre am. Ну те ла.

Али не и те го ди не. По це ну да се ди сам на на-
си пу све до је да на ест и гле да у мо ре, Мо хи то ће 
из бе ћи све то. И ми ни-голф, и Аква сплеш, и кон-
церт на тр гу.

Док је та та гун ђао због па ра ба че них на GPS уре-
ђај – ко ји их је на вео на то да си ђу са ауто-пу та и 
скре ну на пут пр вог ре да, за кр чен ве ли ким ка ми-
о ни ма за ме ђу на род ни пре воз, ко је су бло ки ра ли 
ауто мо би ли пар ки ра ни у дво стру ким ре до ви ма 
– и док је на сва кој кри ви ни се стри ца кењ ка ла: 
„Вру ће ми је, по вра ћа ми се“, Мо хи то је сми шљао 
сво ју ре во лу ци ју.

По нео је ле пу уште ђе ви ну. За крај школ ске го-
ди не обе ба ке да ле су му ви ше не го при стој ну су-
му нов ца. Био је па ме тан, па је и до бар део нов ца 
одво јио од рођенданског поклона. Дру гим ре чи ма, 
мо гао је да ра чу на на бу џет од сто евра или на пет 
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евра сва ке ве че ри то ком це лог тог ле то ва ња. Ре-
во лу ци ја не мо же да се из ве де без фи нан сиј ских 
сред ста ва. Он је мо гао сам да се фи нан си ра. На-
у чио је да бу де опре зан с нов цем: ако је сво ји ма 
те ле фо ни рао, ра дио је то на те рет по зва ног бро ја и 
вр ло ва жно што би се ма ма и та та током разговора 
љу ти ли. Уоста лом, љу ти ли би се и кад би им пре-
ви ше че сто тра жио новац да ку пи до пу ну за те ле-
фон! Џе па рац је чу вао ис кљу чи во за су бо ту уве че, 
у шко ли ни је ку по вао ужи ну, у аутобусу се во зио 
без кар те, иона ко га ни кад ни су ухва ти ли (а та ко 
је и ште део но вац за мар ки цу). Све у све му, мо гао 
је се би да при у шти тих два де сет но ћи сло бо де.

Али од мах је схва тио да је на пра вио јед ну гре-
шку. Од ро ди те ља тре ба тра жи ти мно го ви ше. 
Би ло је вр ло на ив но то што је пред ло жио да се 
вра ти у по ноћ. Тре ба ло је да ка же: „Вра ти ћу се у 
два!“ То би зву ча ло као смак све та, али би си гур-
но обез бе дио себи по ноћ. Но, до бро и пра ви ре во-
лу ци о на ри мо ра ју стал но да уса вр ша ва ју тех ни-
ку, так ти ку и стра те ги ју. То је, да кле, би ла гре шка 
ко ју ви ше не ће по но ви ти. Од тог тре нут ка сва ки 
зах тев за сло бо дом мо ра ће да пре ма ши ма ми ну 
и та ти ну ма шту.

И не са мо то: он би мо рао мак си мал но да ис ко-
ри сти њи хов страх да ће из гу би ти и дру го де те. 
Ње го ва се стра осво ји ла је сло бо ду, сад је био ред 
на ње га. У по ро ди ци се ме се ци ма рас пра вља ло, 
пла ка ло, сва ђа ло и на кра ју је би ло при хва ће но 
то да јед на осам на е сто го ди шња ки ња – по Мо хи-
то вом ми шље њу, од у век кре тен ка – от пу ту је у свет. 
Он је са мо хтео да жи ви или бо ље ре че но – да пре-
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жи ви – јед но ле то ва ње с по ро ди цом. Циљ бор бе 
био је пра ве дан, па ре су би ле ту, тре ба ло је још 
са мо про на ћи од го ва ра ју ћи имиџ.

По ми сао на све оно што је ста вио у тор бу ода-
гна ла је сва ки страх. Ни је за бо ра вио ма ји це dra-
gon died, бер му де watch you ho ney, па ти ке fly, фир-
ми ра не га ће и бок се ри це за ку па ње punk a bes tia. 
Имао је ај под с ви ше од три ги га му зи ке и цр та ни 
Симп со не, ди ги тал ни фо то- а па рат, мо бил ни. По-
нео је и пре су и пе ну за ко су. Све у све му, био је 
пот пу но опре мљен да кре не у осва ја ње све та. Не-
до ста ја ли су му са мо те то ва жа и пир синг, ма кар 
са свим ма ли. Али по што је ње го ва се стра ма лим 
бри љан том у но су и ки не ским зма јем на дну ле-
ђа до ве ла мај ку до то га да за пре ти са мо у би ством, 
све сно и мир но је од лу чио да за из ве сно вре ме од-
у ста не од те мо де. У су шти ни, он је био па мет ни ји 
од сво је ста ри је се стре, ко ју је одувек сма трао кре-
тен ком. Да, упра во та ко, он ју је до бро по зна вао: 
кре тен ка од у век. Али са да сло бод на.

Мар га ри та је пр ви пут до шла у то ме сто. И, што се 
ње ти че, ве ро ват но би мо гао да бу де и по след њи. 
Да ни је би ло ба ке и де ке, ко ји ма је би ло по треб но 
мо ре, она би оста ла у гра ду да спа ва до је дан и 
излежава се пред те ле ви зо ром све до тре нут ка кад 
би тре ба ло да се на ђе с дру штвом на тр гу, а по том 
про ве де ноћ као и све оста ле, али не са ма.

Ба ке и де ке не што су по себ но и, кад они не што 
за тра же, то се не мо же од би ти. Од ра сли не зна ју 
шта су ба ке и де ке, не ма ју пој ма о том осе ћа њу 
љу ба ви ко ја се пру жа а не тра жи ни шта за уз врат, 
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о тој без у слов ној љу ба ви, тој искре ној ра до сти ко ја 
про из ла зи из чи ње ни це да су де ка или ба ка јед но-
став но срећ ни за то што по сто јиш. Ба ке и де ке кри-
ти ку ју али ни кад не су де, а ако гун ђа ју, то про сто 
љу бав из би ја из њих.

Мар га ри тин де ка ви ше ни је био до вољ но јак, ба-
ки је би ла по треб на по моћ, а обо ма је био нео п хо-
дан бо ра вак на мо ру. За то је Мар га ри та, са сво јих 
ше сна ест го ди на, од лу чи ла да по ђе с њи ма и по-
мог не им. Пра ти ла их је на пла жу, ишла у ку по ви-
ну, а по том на сто ја ла да за бо ра ви да им је чу вар 
пла же То јо по ста вио сун цо бран и ле жаљ ке упра во 
иза не ке не под но шљи ве про фе сор ке, за ко ју ни је 
схва ти ла да ли пре да је грч ки или се пре зи ва Гре-
ко. Ба ка јој је че сто упућивала ре чи те по гле де као 
ко мен тар на по пла ву ре чи ко ја је те кла из уста 
те же не. Сва ку ре че ни цу за вр ша ва ла је не под но-
шљи вим: „Раз у меш?“, као да су ње ни са го вор ни ци  
пот пу ни кре те ни. Био је то си гур но не ки тик, али 
та је зна ла све о све му!

Кад би то пре шло гра ни цу из др жљи во сти, ба-
ка и уну ка од ла зи ле би да се про ше та ју до во де, 
ими ти ра ју ћи ус пут ком ши ни цу под сун цо бра ном 
и сме ју ћи се са у че снич ки. Де ка је на сво ју сре ћу 
био глув, ве ро ват но као и муж по ме ну те го спо ђе, 
па је та ко успе вао да пре жи ви. Њих две осе ћа ле 
су да мо ра ју да по бег ну.

„За што је тај свет та ко ужа сно са мо у ве рен?“ Деч-
је до ба пре пу но пи та ња „За што?“ дав но је про шло 
и Мар га ри та је на у чи ла да од го во ре тра жи са ма. 
Али ба ка је би ла ње на узда ни ца, осло нац ко ји ти 
сто ји на рас по ла га њу кад се умо риш или не же-
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лиш ви ше да се ума раш. Пи та ти ма му и та ту зна-
чи ло би из ло жи ти се ла ви на ма ре чи и об ја шње ња. 
Бри жни до бо ла. Ба ка је од го ва ра ла крат ко: „Кад 
бих то зна ла, зна ла бих све! Не, не знам.“

Су пер је би ла та ба ка! Ни она, упр кос го ди на ма, 
ни је би ла си гур на у све. „Па, не баш. У не што сам 
си гур на. Знам да умем да во лим. Знам да умем 
да од бра ним оно у шта ве ру јем и љу де ко је во лим, 
па и ону тво ју си ро ту мај ку ко ју ти ба цаш у очај… 
Знам да ни ко не зна све и да ни је до вољ но ни ви-
ше од се дам де сет го ди на да би се схва тио жи вот. 
Тре ба га са мо жи ве ти а не раз у ме ти. Хај де да за-
ро ни мо … да ужи ва мо у мо ру…“

Ба ка је не ста ла у мо ру, а Мар га ри та ју је сле ди-
ла. За јед но су пли ва ле до спла ва пра ве ћи ши ро-
ке за ма хе. Не ма так ми че ња, са мо ди са ње, во да и 
по кре ти те ла. Склад. Ка ко је би ло ле по. Ни је би ло 
по тре бе ни да се ка же во лим те. То се зна ло. Ето, 
ипак су би ле си гур не у не што.

Тре ба ло је да оста не с ба ком и де ком на мо ру још 
не ких два де се так да на. Дру га ри це су јој ја вља ле 
нај но ви је ве сти или сла ле по ру ке да би би ла у то-
ку. У гра ду се сва шта де ша ва ло, јед ни су по че ли да 
се за ба вља ју, дру ги су рас ки да ли, по пла ва тра че-
ва, не ко је имао са о бра ћај ку на ску те ру, а сти гла 
је чак и вест о то ме да ће сле де ће школ ске го ди не 
про фан ка из ма ти ша ко нач но про ме ни ти шко лу. 
Пре ме ште на је! Ура!

Ње на дру га ри ца Би ре та пра ви ла је ха ос на ен-
гле ском ко ле џу. На у чи ла је да ка же: The bo ok is 
on the ta ble and my na me is Bir ret ta. And you? и већ 
је успела да обиђе цео Лон дон. На свој спи сак је 



Фран че ска Лон го

16

до тад већ ста ви ла јед ног Шве ђа ни на, јед ног Фран-
цу за и јед ног Ру са, је ди ног ко ји јој је – за хва љу ју ћи 
но во сте че ном бо гат ству у по ро ди ци – предложио 
да се са ста ну уве че у па бу и пла тио цео ра чун. 
На жа лост, ни су оти шли да ље од то га: она је пре-
ви ше по пи ла и ни је би ла у ста њу ни да га по љу би 
за ла ку ноћ. Баш се по ка за ла…

Мар га ри та ни је има ла мно го то га да ис при ча. 
Ба ка баш и ни је би ла за ни мљи ва те ма за SMS по-
ру ке и при че на мо бил ном. Све у све му, не ка се 
ње но дру штво за ни ма чи ме стиг не, а она ће им 
се при дру жи ти ка сни је. Са да се ба ви ла на ба ци ва-
њем бо је и чи та њем.

Чи та њем? Она је гу та ла књи ге. Ни је уоп ште тач-
но да мла ди не чи та ју. Не чи та ју оно што би дру ги 
хте ли да они чи та ју! А и ба ка јој је да ла је дан ни-
ма ло лош ро ман. Ба ке зна ју ко ја је пра ва књи га 
у пра вом тре нут ку. Зна ју, али то не по ка зу ју нити 
инсистирају на томе. Мар га ри ти је ба ка пре да ла 
као све ти њу књи гу Сто го ди на са мо ће из ве сног 
Га бри је ла Гар си је Мар ке са. Књи га ни је би ла но ва, 
би ла је про чи та на мно го пу та и има ла је ми рис 
ру ку ко је су је го ди на ма пре ли ста ва ле, „уши“ на 
по је ди ним стра ни ца ма као озна чи ва че, оште ћен 
по вез. Све у све му, пра ва, про жи вље на, во ље на 
књи га. Ба ка јој је без су ви шних ре чи пре да ла ко-
ма дић свог жи во та.

Док је про фе сор ка Гре ко гла сно по по ва ла о ва-
жно сти иден ти фи ка ци је уче ни ка са школ ском 
ин сти ту ци јом и го спо ђа Бен ве ну ти на во ди ла као 
при мер при вр же ност свог си на гим на зи ји, Мар га-
ри та је лагано скли зну ла у зло срећ ни жи вот гра-
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да Ма кон да. И та ту жна пла жа и зно ја ви до сад ни 
пре па мет ни љу ди пре тва ра ли су се, стра ни цу по 
стра ни цу, у Ју жну Аме ри ку, ко ју ће по се ти ти кад 
бу де од ра сла. Ком шиј ске ре чи под сун цо бра ном 
кли зи ле су као пе сак кроз пр сте, по ста ја ле жа мор 
сли чан дру ги ма, ме ша ле се са шу мом та ла са и 
деч јим пла чем.

Мо хи тов пр ви дан на мо ру про те као је у потпу-
ности по по зна том сце на ри ју. По што су ис то ва-
ри ли пр тљаг, по мо гли ма ми да сре ди ку ћу, по сле 
не из о став ног ту ши ра ња сви су оти шли на ве че ру 
код На ни ја. Лиг ње су би ле исте као про шле го ди не 
(ве ро ват но су и би ле исте, од мр зну те, про шло го-
ди шње), а и ну те ла у по сла сти чар ни ци Ice dre am. 
Мо хи то је на кра ју шет ње овлаш по ме нуо: „Са мо 
ви иди те ку ћи, ја ћу још ма ло оста ти на по љу да се 
на ди шем“. Ро ди те љи су се за пре па шће но згле да-
ли. Би ли су, ме ђу тим, пре ви ше умор ни да би за по-
че ли бит ку. „До бро. Али да си до је да на ест у ку ћи.“ 
И Мо хи то је био пре ви ше умо ран да би ин си сти-
рао на по но ћи, от крив ши та ко сми сао оно га што 
но ви не де фи ни шу као „по ли ти ку ма лих ко ра ка“.

Имао је пред со бом је дан сат са мо ће. За то је сео 
на мол и, кла те ћи но га ма, из ва дио из ма лог ран-
ца Сто го ди на са мо ће, књи гу ко ју му је за ле то ва-
ње пре по ру чи ла про фе сор ка ита ли јан ског. Су пер 
је би ла та про фан ка, а и ро ман је био фан та сти-
чан. „Сат са мо ће“, ре као је самом се би, „вре ди као 
сто го ди на.“

Вра тио се тач но на вре ме, шта ви ше тач но у ми-
нут (за хва љу ју ћи то ме што је пет ми ну та про вео 
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на ули ци, у ула зу зграде, да би за ва рао по ро ди цу), 
и ују тру је са вр ше но од и грао уло гу до брог си на 
ко ји ку пу је но ви не и до ру чак.

„Де цо, ужи вај те у овом ле то ва њу, мо гло би да нам 
бу де по след ње“, про ши штао је та та ли ста ју ћи днев-
не но ви не. „Ко зна да ли ће мо сле де ће го ди не мо ћи 
да при у шти мо се би сав овај лук суз?! Ов де пи шу да 
ин фла ци ја ра сте, да про па да мо све ви ше…“ Ма ма 
се при дру жи ла из ку хи ње и под се ти ла на то да је 
пре са мо го ди ну да на па ра дајз био за евро јеф ти-
ни ји и да су ти кви це… До бро, по ми слио је Мо хи то, 
сле де ће го ди не се оста је у гра ду. Су пер! Те ње го ве 
ми сли спо ља уоп ште ни су мо гле да се на зру. На ста-
вио је да је де пе ци во са из ра зом ли ца осо бе ко ју је 
баш бри га за свет ску ре це си ју. Из ра зом ко ји је, ус-
пут бу ди ре че но, го ди на ма неговао вр ло при род но 
и спон та но. Уоста лом, он ни је ни мо гао да за ми сли 
шта је то глад. По сле де тињ ства без апе ти та от крио 
је да пред је ло, глав но је ло, при лог, во ће, мно го хле-
ба и две фла ше ко ка-ко ле оста вља ју про стор и за 
ужи ну, ко ја се обич но им про ви зу је од све га што се 
на ђе у фри жи де ру. Баш га је би ло бри га што су ти-
кви це ску пе, мо гао је да се ку пи и це лер!

И ко нач но пла жа. Чу вар пла же То јо – је дан од 
оних ко ји ни кад ни су схва ти ли зна че ње из ра за 
гле да ти сво ја по сла – док је на ме штао сун цо бран 
и ле жаљ ку, по ча стио га је, да та ко ка же мо, ко мен-
та ром ка ко је по рас тао, али ка ко уме сто бра де и 
бр ко ва и даље има сла бе дла чи це, и ка ко га зна 
још от кад је трч ка рао го с пи шом на ве тру, а са да 
је… Гла сно, та ко да сви чу ју, укљу чу ју ћи по ро ди цу 
Бе н вен ути и про фе сор ку Гре ко.
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Мо хи то је то издржао. И од лу чио да поч не да 
жи ви сво ју вр ло жа ло сну са да шњост. 

„Не, та та, не ћу на пе да ли ну. Мо рам оба ве зно да 
про чи там ову књи жу ри ну, ви ше од три ста стра-
на, ина че ће ме про фе сор ка уби ти. Иди те ви. Ја 
ћу оста ти ов де.“ Су перефи ка сно. То ком це лог свог 
жи во та Мо хи то ни јед ном ни је схватио че му мо же 
да му по слу жи књи га. Осим чи ње ни це да је при ча 
о искључивању, ма ги ји и пре пу шта њу би ла за ни-
мљи ва, по мо ћу књи ге се бар на два са та осло бо-
дио ма ме, та те и се стри це.

Би ла је то од лич на при ли ка да сâм за пли ва, пре 
не го што на ста ви с чи та њем. Али на пу ту до мо-
ра увек се ство ре не ке за се де и по глед му па де на 
књи гу ком ши ни це под сун цо бра ном. И она је чи-
та ла Сто го ди на са мо ће.

Би ла је вр ло слат ка, бар ко ли ко је ус пео да ви ди. 
Там на ко са, ве ро ват но. Ма ла те то ва жа на гле жњу 
– зми ја уви је на око шта па – и пир синг на пуп ку. 
Ли це се ни је ви де ло, би ло је заклоњено књи гом. 
Истом. Оном истом књи гом.

„Из ви ни“, Мо хи то је ску пио хра брост, „је л’ и те би 
про фан ка то пре по ру чи ла за рас пуст?“ Она је пре-
ста ла да чи та. „Не, ме ни ју је да ла ба ка. Про фан ка 
је пред ло жи ла Ве ре ни ке.“2 Има ла је пре ле пе очи 
и ко су спре да равну а по за ди локне, уоп ште ни-
је би ла ло ша. И на сме ши ла му се. Мо хи то се још 
ви ше охра брио. По чео је да се сме је. „Ве ре ни ци на 
од мо ру, у овом ме сту? Ов де?! Хо ћеш ли да се за јед-
но уби је мо у во ди?“

2 I pro mes si spo ri, ве о ма оби ман ро ман ита ли јан ског пе сни ка 
и пи сца Алек сан дра Ман цо ни ја (1785–1873) (прим. прев.).
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