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ПЛЕС У ТА МИ
Питер Р. Прен дер гаст



Едиција ТРАНЗИТ

Младо створење које данас чита књигу носи ту књигу 
са собом у будућност – она га обликује, утиче на њега, 
оно учи из ње, памти је, чува је у себи. То је нешто 
што се дешава само књигама за младе – и због тога  
су оне толико важне. Могло би се чак рећи – важније 
од књига за одрасле.

Соња Хартнет, аустралијска списатељица и добитница 
награде Астрид Линдгрен за 2008. годину 
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Сa енглеског превела  
Мир ја на По пов-Сли јеп че вић

Питер Р. Прен дер гаст
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По ла де сет. При во дим кра ју до ма ћи и по ја вљу је 
се Џејмс. А кад ка жем да се по ја вљу је, ми слим 
ствар но се по ја вљу је.

„Ћао, се стри це!“, ка же.
Пи та ме је л’ ми ма ца по је ла је зик или се са мо 

пра вим да га не чу јем.
„Слу шај“, ка жем ја, „ка ко то да те са да че шће ви-

ђам не го док си био жив?“
Пи там га да ли по сто ји још не ко, а он ка же: Kо 

још не ко? Још не ко ко ме се по ја вљу јеш, мо ро ну! 
Ко ме до са ђу јеш. Мо жда је баш то би ла гре шка – 
што сам му од го во ри ла. Тре ба ло је да ћу тим и са-
че кам да од ма гли.

„Зна чи, та ко то функ ци о ни ше?“, пи там. „Са мо 
не ко ме не што ка жеш и он те чу је? А ма тор ци?“

„Шта ма тор ци?“
„За што њих не по ча стиш сво јим брит ким ху мо-

ром?“
„То би их пре ви ше уз не ми ри ло“, ка же. „Мо ра ју 

да се при вик ну на то да жи ве без ме не.“
„А ја не мо рам?“
„Ово те уз не ми ра ва?“, пи та ме.
„Ово ме нер ви ра.“
„Па до бро, ако је та ко, одох ја“, ка же. Та ман хте-

дох да му до ба цим: Не бих да те за др жа вам, а он 
оде. Паф, са мо не ста де.
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Се дим и гле дам у ме сто с ко јег је упра во ис па-
рио и пи там се да ли је ово по след њи пут да га 
ви дим. Зар то не би би ло су пер?!

Али ни је, на рав но.
Два ми ну та ка сни је ево га опет.
„Ћао!“, ка же ми.
„От кад се ни смо ви де ли.“
Пра ви по кре те као да пре ли ста ва мо ју књи гу, 

али му ру ка са мо про ла зи кроз њу. 
„Шта је ово? Исто ри ја? Не бри ни за исто ри ју“, 

ка же. „Све се то до го ди ло пре мно го го ди на.“ Пр-
стом по ка зу је на лист па пи ра на мом сто лу. „Шта 
је ово?“

„Тре ба да на пи ше мо пе сму.“
„Пе сму?“
„За час ен гле ског. Пет сти хо ва, од ко јих нај ма ње 

два мо ра ју да се ри му ју. Хо ћеш да чу јеш?“
„На рав но“, ка же, а он да се гла сно на ка шља ва, 

као про чи шћа ва гр ло, и на ја вљу је ме. „Пе сма ко ју 
је на пи са ла Џе си Дан“, ка же. 

„Па до бро.“ Пра вим се да чи там, а у ства ри из-
ми шљам. И по чи њем. „Хајд ми ка жи је л’ од бра та 
икад вај де би ло“, ка жем му. 

„Је л’ то пр ви стих?“
„Сви ђа ти се?“
„Ни је лош.“
„Са мо мај ци то ство ре ње мо же би ти ми ло.“
„Ово ти је до бро“, ка же.
„Са гни ма ло гла ву и под сто за ви ри.“
„Да ље.“
„Од но жур ди ње го вих смрад се га дан ши ри.“
„Сви ђа ми се.“
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„Сад, кад га се ре ших, искре но ти ве лим, још јед-
но га та квог ни по што не же лим.“

Са мо ме гле да це ре ка ју ћи се ту па во као и обич-
но. Из гле да сме шно. Још је у раг би дре су у ко јем је 
по ги нуо, док на но га ма има цр не ци пе ле од школ-
ске уни фор ме.

„Зар не маш не ко дру го ме сто на ко је мо жеш да 
одеш?“, пи там га. „Мо рам да ве жбам плесну тачку.“

Ка же ми да већ ве жбам.
„Мо лим?“
„Ве жбаш се де ћи. Иона ко ти са мо да ју да се диш 

на клу пи, та ко да не мо раш да се по ме раш.“ 
„Па, ако бу дем ма ло ви ше ве жба ла, мо жда ће ме 

пу стити да играм“, ка жем му.
„Ма ма и та та ве ро ват но су ве о ма раз о ча ра ни“, 

ка же и гле да не где у да љи ну као да се при се ћа не-
чег од пре мно го го ди на. „Брат ти је био та ква зве-
зда. Пра ви фин ту … ви ди ру пу у од бра ни … про-
ла зи. Се ћаш се ка ко сам био до бар? За па лио сам 
шко лу, мо раш да при знаш. На пра вим дри блинг 
и тип ко ји ме чу ва на сед не на трик, а за њим и 
оста ли, па чак и мо ји са и гра чи и гле да о ци, ко је 
по ме рим с ме ста.“

„Зар та мо код те бе не ма ни ког ко би во лео да 
слу ша ове при че?“, пи там га.

Сле же ра ме ни ма. „Во лео бих да има.“
„По што сам се то га си та на слу ша ла док си био 

жив, не ви дим раз лог због ко јег бих то са да мо-
ра ла по но во да слу шам. Знаш шта, са да ћу да за-
тво рим очи и из бро јим до де сет и, кад их по но во 
бу дем отво ри ла, те бе не ће би ти. Је л’ ва жи?“

„Ствар но же лиш да одем?“
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„Ви диш? Зна ла сам да ћеш ука пи ра ти. Од оног 
удар ца у гла ву ствар но си по стао би стри ји.“

„Зна чи, не фо ли раш.“
„Та ко је. Не фо ли рам. Ни ка да се ни смо сла га ли 

док си био жив, зар не? Па за што би смо се са да 
сла га ли? Обо је зна мо ка кви су нам од но си.“

„Ка ко ти ка жеш, Џес. Обо је зна мо.“
За тва рам очи и че кам. Да ли је већ оти шао? Вре-

ме про ла зи, а мо рам за су тра да уве жбам не ке 
пле сне ко ра ке. Ма ма и та та су до ле, гле да ју те ле-
ви зи ју. Ма ма је на ка у чу, та та у фо те љи; обо је, као 
што мо же те и да за ми сли те, оп хр ва ни бо лом због 
гу бит ка свог пр вен ца, свог си на је дин ца. Сле де-
ћег утор ка шест ме се ци. Ка да се то до го ди ло, сва-
ки ми нут био је као ла га но си сте мат ско му че ње и 
ми слиш да ни ка да не ће про ћи, али они про ла зе; 
пре тва ра ју се у са те, да ни се пре тва ра ју у не де ље 
и све вре ме на даш се да ће ти мо жда би ти лак ше, 
али се то ни ка ко не до га ђа. Он да поч ну да про ла-
зе ме се ци. Већ их је шест. Те шко је по ве ро ва ти у 
то да смо ус пе ли да про ве де мо шест ме се ци без 
Џеј мса, али је смо. Ка ци га му је ста ја ла ока че на о 
упра вљач на би ци клу, што је би ла нај ве ћа глу пост.

Џејмс је мно го ли чио на та ту. Био је на би јен као 
он и имао је исту гла ву у об ли ку ле го-коц ке, са вр-
ше ну за укла па ње у скрам.1 Та та је и сам бив ши 
раг би ин тер на ци о на лац. А ма ма? Па, не ма ре чи 
ко ји ма мо же да се опи ше то што она тре нут но 
про жи вља ва. Зна те шта ра ди? Ег зи сти ра. Уди ше и 
из ди ше ва здух. Дан за да ном. При пре ма ми ужи-

1 Скрам је формација играча у рагбију (прим. прев.).
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ну за шко лу, ве че ру у шест, увек имам чи сту оде-
ћу. Она функ ци о ни ше. Али узми те би ло ко је до ба 
да на и ви де ће те ка ко раз ми шља о Џеј мсу, или је 
упра во раз ми шља ла о Џеј мсу, или се пак упра во 
спре ма да раз ми шља о Џеј мсу. Чу јем је ка ко се 
рас пи ту је за дру ге љу де, о томе ка ко су, ка ко су им 
де ца. И ствар но је за ин те ре со ва на. Та ква је. Же ли 
да зна. Али је нај ве ћи део ње умро те ве че ри са 
Џеј мсом. Љу шту ра од ма ме, та ко је зо вем. До дир-
ни је и рас па шће се. Љу шту ра од ма ме и љу шту ра 
од та те, љу шту ре од ро ди те ља.

Углав ном не знам шта да им ка жем.
Отва рам очи и ви дим ка ко се Џејмс ко нач но по-

чи стио.
Ма ње од две не де ље до на ци о нал ног фи на ла. 

Нај че шће раз ми шљам: Хва ла бо гу што сам са мо 
за ме на. Би ла бих под пре ве ли ким при ти ском. Пу-
штам му зи ку и по чи њем да играм. 
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