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1
[ин тро]

Е па ја сам Но ра.
Ме ни је, у ства ри, ка ко би се то ре кло, скроз океј.
Не се чем ру ке и не гу рам пр сте у уста.
Ни сам пси хич ки бо ле сна, ни екс трем но де бе ла, 

и не мо рам да пип нем ква ку пет пу та пре не го 
што иза ђем.

Мо ји ро ди те љи ни су раз ве де ни, не ма ју про блем 
са ал ко хо лом и ни ко ко га во лим ни је умро.

Мла да сам.
Имам чи тав жи вот пред со бом.
Тре ба ло би, про сто и јед но став но, да имам го-

ми лу сно ва ко је стра шно же лим да ис пу ним, али 
их не мам.

Не сви рам ни у ка квом бен ду, не умем да цр там 
и ни сам мла да на да у, не знам, ша ху.

Ја сам, зна чи, Но ра Ју на сон.
Ни ма ло по себ на, уоп ште.
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2 
[хте ла бих у ства ри 

да бу дем ма ло ви ше 
та ква али ни сам]

ДАН: По не де љак.
МЕ СТО: Школ ски ка фе.
ВРЕ МЕ: Пре ра но.
На по љу је нај ве ћи смор од вре ме на, а на спрам 

ме не се ди мо ја дру га ри ца Јо сан. Ра ди не што са 
сво јим днев ни ком, не што про кле то ва жно очи-
глед но, јер не ма вре ме на чак ни да по диг не по-
глед.

Ка жем јој Јо сан, имаш гов но на че лу.
Јо сан не од го ва ра.
Уз дах нем, освр нем се да ви дим све оне што 

штре бају до по след њег ми нута, оне што се при-
ва та ва ју по ћо шко ви ма, жиц ка ро ше и брбљивце 
ко ји се скроз хи сте рич но му ва ју из ме ђу сто ло ва, 
пре пла ше ни од тога да ће се не што кул де си ти на 
не ком дру гом ме сту.

Чо ве чан ство ме не им пре си о ни ра.
Ја не им пре си о ни рам са му се бе.**

Ја сам Но ра Ју на сон и чо век сам. Огор чен чо век, 
млад чо век, чо век ко ји раз ми шља ве ро ват но ви-
ше не го што је здра во и ко ји ни ка да не ци ља ви ше 
од нај ни жих пра го ва. Сит ним мра вљим ко ра ци ма 
лу та ћу по сле ма ту ре око све та, али ве ро ват но не-

Не ко се ра ђа  за од луч не ко ра ке, а неко за мра вље.
НОР(Д)ИЈ СКА ПО СЛО ВИ ЦА
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ћу сти ћи да ље од Алинг со са, јер ћу упра во та мо 
па сти мр тва и љу ди ће ре ћи аха и оти ћи да ље и 
ни ко се не ће се ти ти да дâ чи ту љу у но ви на ма.

Опро сти те на мо јој гор чи ни.
Али по не де љак је.
Отва ра ју се вра та ка феа, ма сна од оти са ка пр-

сти ју, она ула зи и, кад је не бих во ле ла, ве ро ват но 
бих је мр зе ла.

Ли са Lovely Линд.
Сред ње ви си не, нор мал не те жи не, без гре шке. 
Згод на али не и глу па, па мет на али не и до сад-

на, а јед ном смо за ко па ле ру жно из ве зе ну кр пу 
на ко јој је пи са ло да ће мо за у век би ти дру га ри це.

Ви дим ка ко AB по ку ша ва да до зо ве Ли су ма-
ха њем, ви дим и ка ко се она пре тва ра да ни је то 
при ме ти ла. AB во ли Ли су Lovely Линд још од, не 
знам, по ро ди ли шта, а Ли си је од у век било драго 
што је то та ко.

„Бо же, ка ко је ов де да нас мр тво!“
Ли са се да на мо ју стра ну сто ла, код из ла за у слу-

ча ју опа сно сти, пи та Јо сан шта то пи ше, не де ља 
ни је још ни по че ла.

Јо сан не од го ва ра.
Ли са пре вр ће очи ма пре ма ме ни, ва ди свој те ле-

фон (мо дел но ви), пи ше по ру ку. Сва ки пут ка да се 
вра та ка феа отво ре мо ра да се окре не, из гле да као 
ро ти ра ју ће све тло, свиш, свош, свиш, свош, а ко са 
јој је као из не ке пре и сто риј ске ре кла ме.

„Је сте ли ви де ле Же ка?“
Ли са увек из го ва ра „Џ“ у Џек као „ж“, Жек, баш 

као што су нас сма ра ли на пр вим ча со ви ма ен гле-
ског. „He re is Jack and he re is Jill, the re is Ann and 
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the re is Bill!“, дра ли смо се као лу да ци у учи о ни ци, 
а ја и Ли са се де ле смо у зад њем ре ду, нај же шће у 
го ми ли, све док су дру ги би ли по ред нас. (Не се ћам 
се баш где је би ла Јо сан, јер иако смо све три дру-
га ри це, углав ном се, зна чи, ра ди ло о ме ни и Ли си.)

Би ло ка ко би ло, Џек ни је Ен глез.
Баш кад сам хте ла да пи там Ли су да ли хо ће не-

што да ра ди мо по сле шко ле, она угле да не ку де-
вој ку ко јој је чу ва ла вра та од WC-а на не чи јој жур-
ки. Ли са по чи ње да ма ше, ка же да ће мо се ви де ти 
ка сни је код ор ма ри ћа, а ја по чи њем да бу љим у 
свој те ле фон (мо дел на сле ђен од Ли се). Сти гла ми 
је по ру ка и ра ду јем се као ма ло де те.

Не ко хо ће не што од ме не!
ЛИ СА 07.54
Стра шно ка ко умор но и ру жно из гле даш да-

нас куч ки це! Са мо се ша лим ХА ХА. ЦМО КИЋ 
ЦМО КИЋ!

По ди жем по глед, Ли са ми се це ри, це рим се и 
ја њој, AB зу ри ду го за њом док га она из бе га ва и, 
иако он си гур но се ди и от при ли ке др ка на Ли су 
и њен топ без бре те ла у по след њем школ ском го-
ди шња ку, ипак се пи там ка кав је осе ћај.

Кад те не ко гле да на тај на чин.
Јо сан се за ни ма не чим ин те ре сант ни јим, као 

што су за га ђе ње жи вот не сре ди не, и пра ва, и еко-
ло шка оде ћа, и та ко то, и ја бих, у ства ри, да бу дем 
ма ло ви ше та ква, али ни сам.
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3 
[ка ко имаш 

ле пу ри ђу ко су]

Раз лог за при ја тељ ство из ме ђу ме не и Јо сан: Јо сан 
ми је пр вог да на шко ле да ла ком пли мент за мо ју 
ри ђу ко су.

Са мо бум и ку пи ла ме је.
У по чет ку смо би ле са мо ми. Ка да би се не ко по-

ну дио да др жи дру ги крај уже та за пре ска ка ње, 
ра ди је би смо га ве зи ва ле за бан де ру, има ле смо, 
зна чи, све што нам је тре ба ло, ја ку ћи цу за лут-
ке, а она сто хи ља да фил мо ва. Али на ус кр шњем 
рас пу сту Бу ра зер нас је иза звао да се так ми чи мо 
у је де њу га ле та, тро је про тив тро је, ко ће по је сти 
ви ше, и он да смо про сто би ле при мо ра не да про-
на ђе мо још не ког. Ле гле смо на мој кре вет, пре шле 
пр сти ма пре ко сва ког ли ца школ ских дру га ра у 
го ди шња ку и иза бра ле ону слат ку, ко ја ни је гле да-
ла у фо то а па рат и за ко ју смо зна ле да има зми ју 
у огром ном аква ри ју му без во де.

Иако сам утр па ла у се бе не ве ро ват но мно го га-
ле та, из гу би ле смо.

Јо сан баш ни је би ла у еле мен ту, углав ном је ви-
си ла на WC шо љи јер је ствар но све вре ме осе ћа ла 
да ће по вра ти ти и ја сам ми сли ла да је по ма ло 
сла бић, али ни сам ни шта ре кла.

Ли са је по је ла исто ко ли ко и Бу ра зер.
А на од мо ру сле де ћег да на под ра зу ме ва ло се да 

ће Ли са др жа ти дру ги крај уже та за пре ска ка ње 
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и по сле се са мо на ста ви ло, и осе ћај је био мо ћан, 
по ма ло по се бан, по ка за ле смо сви ма онима ко ји 
су ре кли да де вој чи це не мо гу да се игра ју ако их 
је три!

Сад, то баш уоп ште и ни је би ло јед но став но.
По себ но не на фи зич ком, ка да се све вре ме све 

ра ди ло у па ру.
Јед ном, кад је тре ба ло да ве жба мо до да ва ње у 

ба ске ту, Ли са ме је ухва ти ла и он да је Јо сан оста-
ла с Ким из дру гог оде ље ња. Ким је то ли ко ја ко 
ба ци ла да је Јо сан од ле те ла на швед ске ле стви це, 
а Ли са и ја смо би ле по хва ље не што смо та ко ле-
по уигра не и што се за и ста ви ди да смо дру га ри-
це, та ко је ре као на став ник фи зич ког. Ја сам би ла 
стра ва по но сна, Јо сан ни је раз го ва ра ла с на ма два 
да на, па смо Ли са и ја на пи са ле пи смо и ре кле јој 
ко ли ко је во ли мо и он да не мо гу баш да се се тим 
шта се де си ло, али смо, у сва ком слу ча ју, опет би-
ле дру га ри це.
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4 
[по оном 
ста ло не у]

Се дим по ред Сил ве сте ра на фран цу ском.
Јо сан и Ли са уче шпан ски, а Сил ве стер ме је на-

пао већ на пр вом ча су, ка да су сви, из гле да, већ 
по зна ва ли бар не ког из дру гих оде ље ња, а ја сам 
хте ла да се по ву чем у иле га лу, са свим са ма ис под 
па ноа с фран цу ским је ли ма из ше зде се тих.

Али про сто ми ни је по шло за ру ком.
Мој пар из клу пе Сил ве стер увек је но сио ка пу. 

Мо рам за пра во да се сло жим с на шом ста ром раз-
ред ном из основ не, уну тра ти ка па не тре ба, то не 
из гле да нор мал но.*

На став ни ца Ана ка рин Ан де шон, мла да, све жа 
и отво ре на за све ново, ре кла нам је да на пи ше-
мо пи смо не ко ме, нај бо ље би би ло не ком из на ше 
про шло сти. Тре ба ло би да по ста ви мо се би нај ве ћи 
мо гу ћи иза зов, да не би ра мо са мо оне нај јед но-
став ни је ре чи, не го по себ но да ис ко ри сти мо раз-
ли чи те вре мен ске об ли ке и да па зи мо на ону, као 
што већ зна мо, не згод ну раз ли ку из ме ђу им пер-
фек та и па се ком по зеа.

„Знаш на шта сам си ноћ ми слио кад сам ле гао 
да спа вам?“, ре као је Сил ве стер баш ка да сам од-
лу чи ла да на пи шем пи смо јед ној де вој ци ко ја се 

До бар му шка рац не по сто ји.
НОР(Д)ИЈ СКА ПО СЛО ВИ ЦА
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зо ве Ани, а ко ја је не ста ла ка да смо има ли пр ви 
спорт ски дан.

Не ко ли ко да на ка сни је учи те љи ца нам је об ја сни-
ла да се Ани из не на да од се ли ла, али да нас је све 
мно го по здра ви ла. Се ћам се да сам има ла осе ћај да 
учи те љи ца зна мно го ви ше од оно га што је ре кла и 
за бо лео ме је сто мак, не за то што смо Ани и ја за пра-
во би ле дру га ри це, не го за то што смо јед ном тр ча ле 
ис под истог ки шо бра на на пу ту до шко ле и она је 
увек по кла ња ла та ко ле пе ства ри на свим жур ка ма. 

Али ме, зна чи, Сил ве стер пре ки да и пи та да ли 
знам на шта је си ноћ ми слио ка да је ле гао да спа-
ва. Пре да мном сли ка штр кља стог, бле дог, ни ског 
го лог Сил ве сте ра, с мо жда три дла ке на гру ди ма, 
ко ји ле жи и по ку ша ва да за спи у пру га стој де чач-
кој со би, у ко јој се мо де ли ави о на на пор но по ла ко 
њи шу на пла фо ну.

„Е па“, на ста вља Сил ве стер, „на то да, ако пре ве-
деш Но ра Ју на сон, до би јеш Но ра Џонс.“

„Из ви ни?“
„Као она пе ва чи ца. А и ја се зо вем Сил ве стер. 

По оном Ста ло неу. Ка ква слу чај ност, а?“ Сил ве стер 
ми цим не ру ку и мо је ре чи Chère Annie ис па да ју 
скроз на кри во.

„Али откад се име на пре во де?“, из нер ви ра но 
бри шем. „По ред то га, на рав но да ме ни су кр сти ли 
по Но ри Џонс, не го по не кој ро ђа ки ко ја се зва ла 
Но ра и ко јој је до па ло да уда ви се бе и сво ју мач ку 
иза не ке ве тре ња че.“

Сил ве стер се ки ко ће му шки.
„У сва ком слу ча ју сте згод не“, ка же. „И јед на и 

дру га Но ра.“
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Сил ве стер ме гле да, ја не уз вра ћам по глед, гле-
дам сам крај књи ге, све чуд не ре чи за ко је не 
знам ка д ћу их упо тре би ти (quenelle = ри бљи кро-
кет = И?).

Сил ве стер сле же ра ме ни ма и по чи ње да пи ше 
не ком ко се зо ве Сти на, ма га рант по зна је не ког 
ко се та ко зо ве, баш пи ше круп на сло ва, си гур но 
да бих ви де ла име и би ла им пре си о ни ра на.

Из не ког раз ло га ср це је по че ло ја че да ми лу па, 
али не на не ки до бар на чин. Ни је сва ко лу па ње 
ср ца за пра во до бро, не кад га мо же те до би ти кад 
вас у шу ми усред но ћи ви ја ју три му шкар ца с ма-
ска ма, а не кад кад вас не ко гле да баш она ко ка ко 
же ли те да вас гле да, али сад, кад се то ваљ да де-
ша ва, ја сно ми је да, упр кос све му, мо жда ни сам 
ми сли ла да то мо же би ти би ло ко.

Ка да ко нач но од ла зи мо сва ко на сво ју стра ну, 
ис пред учи о ни це фран цу ског, док мо је пи смо ве-
ро ват но по ста је нај до сад ни је пи смо свих вре ме на, 
Сил ве стер се пра ви да по ди же ка пу, баш као што 
су му шкар ци то ра ди ли у оно вре ме кад су се због 
же на по ди за ли ше ши ри.

Уми рем по ла ко.
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