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1.

МРЕ ЖА

До ђи, при бли жи се, упле ти се ов де, 
у мо ју мре жу и зам ку

Па ук и уси си вач (мо дер на при ча)

Не, ни шта ни је ви де ла, ни шта ни је чу ла, ни шта 
ни је зна ла. Баш ни шта.

Ти то је мо гла да ка же и не што дру го, не што са-
свим дру га чи је. Али је мај чин по глед мо ле ћи во 
тра жио та кав од го вор. Отац јој је по ста вио пи та ње 
(Ни шта ни си ви де ла, је л’ та ко?) док је по ку ша вао 
да отво ри за гла вље ну фи о ку и она му је ре кла оно 
што је же лео да чу је. Ни шта ни је ни ви де ла ни чу-
ла, ни шта ни је зна ла.

Упра во то је од го во ри ла и по ли цај ки из Ви ла Но-
ва де Сен фин са ка да су раз го ва ра ле у по не де љак 
пре под не. 

По ли цај ка се зва ла Ве ра Ро ша1 (Ти то се на сме-
ја ла кад је чу ла ње но име, ско ро исто као што се 
на сме ја ла и име ни ма Ан то нио Па сос Ди јас Аги-
јар2 или До мин гос Ди јас Сан тос3) и би ла је ћер ка 
Ро ше Ла ван де и ре, ко ји је др жао ка фа ну у Ша и му 
и био по знат као пи ја ни ца.

1 Права Стена (прим. прев.).
2 Антонио Проводи Дане у Спрдњи (прим. прев.).
3 Недеља Свети Дан (прим. прев.).
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Ве ри ња, ка ко ју је ословила Ти ти на мај ка кад ју 
је по зва ла да уђе у днев ну со бу, оп хо ди ла се пре ма 
Ти ти као да је ше сто го ди шње де те, а не де вој ка од 
ше сна ест го ди на, од ра сла у ско ро сва ком по гле ду.

– У су бо ту? – ре кла је Ти то кад ју је она упи та ла 
да ли је у су бо ту уве че при ме ти ла не што не у о би-
ча је но. – У су бо ту уве че сам, за пра во, ра но оти шла 
на спа ва ње.

– У ко ли ко са ти?
– Не знам. Би ло је не где око по ла де сет, де сет.
– При ја те љи су ти би ли у ку ћи, а ти си ипак оти-

шла та ко ра но у кре вет?
– Да.
– У ре ду. А пре то га? Шта је би ло пре то га? Ис-

при ча ћеш ми, је л’ да? Хај де.
Ве ри њин глас као да је обе ћа вао бом бо не и ли-

за ли це, а осмех сун ча на по по дне ва за пра вље ње 
зам ко ва у пе ску. Не пре ста но се осме хи ва ла и кли-
ма ла гла вом. Мо жда је то био још је дан од ње них 
ти ко ва, као тр ља ње но са вр хом ка жи пр ста де сне 
ру ке. Са мо је још не до ста ја ло да по ми лу је Ти ту по 
обра зу и поч не да је пре кли ње.

– Хај де бу ди до бра и ре ци ми!
Али шта је она то хте ла да јој Ти то ка же?
– Не знам шта вас ин те ре су је.
– При чај ми све од по чет ка, ва жи? – уз вра ти ла 

је Ве ри ња. – Тво ја дру га ри ца је до шла да про ве де 
ви кенд код те бе, је л’ та ко?

– Је сте.
– До шла је у су бо ту.
Ти то је по че ла нок том де сног пал ца да ски да за-

нок ти це с ле вог ка жи пр ста.
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– Не ћеш да од го ва раш?
Ве ри ња је по ста ви ла пи та ње нер во зним то ном. 
Онај љуп ки мај чин ски глас иш че зао је вр ло 

ла ко.
– Ни сам схва ти ла да сте ми по ста ви ли пи та ње – 

од го во ри ла је Ти то.
Још јед но тр ља ње но са, ко ји је већ био цр вен. Ве-

ри ња је из гле да ла као да је пре хла ђе на или као да 
је пла ка ла.

– Да кле, тво ја дру га ри ца је до шла у су бо ту, је л’ 
та ко?

– Је сте.
– И шта сте ра ди ле тог да на?
Ни шта. Ни су ра ди ле ни шта по себ но.
– Си гур но сте ра ди ле не што…
По ли цај кин осмех по ста јао је зло бан. Њен ко ле-

га, ко ји је се део на ка у чу пре ко пу та Ти те и пра вио 
се вр ло ва жан, мо ра да је ми слио ка ко је у не кој 
аме рич кој кри ми на ли стич кој се ри ји. Ме сто зло-
чи на: Сен финс или не што слич но то ме.

Не ски да ју ћи обри се осме ха с ли ца, по ли цај ка 
је ин си сти ра ла:

– Си гур но ни сте про ве ле цео дан не ра де ћи ни-
шта, зар не?

– Мо лим?
– Ка жем, си гур но ни сте про ве ле цео дан не ра-

де ћи ни шта. Баш ни шта ни сте ра ди ле? Ап со лут но 
ни шта?

Хм… Ра ди ле су уоби ча је не ства ри.
– Ах! Зна чи, тво ја дру га ри ца је већ до ла зи ла код 

те бе за ви кенд?
Не. То је био пр ви пут.
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– Је си ли до бро по зна ва ла сво ју дру га ри цу? Да 
ли си је ду го по зна ва ла?

По зна ва ла? За што ни је ре кла по зна јеш?
Ти то је са мо од го во ри ла да по зна је Дул се ма ње-

-ви ше до бро, зна ју се од сеп тем бра про шле го ди не. 
Од по чет ка школ ске го ди не.

– И ка ква је она? – Ве ри ња је по но во го во ри ла с 
ла жном љу ба зно шћу.

Ко га она ми сли да пре ва ри – Ка ква је Дул се, 
тво ја дру га ри ца?

Ка ква је?
– Нор мал на, као и оста ле школске дру га ри це.
– Ах! Зна чи, она је ипак би ла са мо тво ја школ ска 

дру га ри ца?
Школ ска дру га ри ца – то је са мо из раз. Школ ска 

дру га ри ца или дру га ри ца – све јед но је.
– Ми слиш?
– Ми слим.
– Он да ми ре ци ка ква је тво ја школ ска дру га ри-

ца или дру га ри ца, ка ко ти ка жеш.
Да је мо гла, та же на-сте на већ би јој лу пи ла ша-

мар. Тру ди ла се да из гле да сми ре но и љу ба зно, да 
бу де пу на раз у ме ва ња. Али та ко је са мо из гле да-
ла. На кра ју, шта је она хте ла да чу је од Ти те?

Ти то ни шта ни је ви де ла, ни шта ни је чу ла и ни-
шта ни је зна ла. Ствар но ни шта.

По ли цај ка је за си гур но већ зна ла да Дул се има 
ско ро ше сна ест го ди на, да је не ко ли ко ме се ци 
мла ђа од Ти те и да је за вр ши ла дру ги раз ред гим-
на зи је, дру штве ни смер, баш као и Ти то. Дул си на 
мај ка, ко ја се у том тре нут ку од ма ра ла у Ти ти ној 
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со би, по што је сти гла у зо ру, а тек сре ди ном пре-
по дне ва ус пе ли су да је убе де да лег не, си гур но јој 
је већ об ја сни ла те по је ди но сти.

Ве ри њу ни је на ро чи то за ни ма ло то што је Дул-
се увек но си ла џинс и што је ско ро сва ког пет ка 
и су бо те уве че ишла у ди ско те ку. (Ти то, на рав но, 
ни је ишла са њом.) Ни је је ин те ре со ва ло ни то што 
су Дул се и Ти то про во ди ле са те при ча ју ћи јед на 
дру гој о до га ђа ји ма из сво јих жи во та и из жи во та 
дру гих љу ди.

У ве ћи ни слу ча је ва би ло је нео п ход но за мо ли ти 
Дул се да по но ви при чу ка ко би би ло ја сно да је 
Ма ри ји на под сук ња, а не Ма ри јин уме так за ко су, 
оста ла ока че на на вра ти ма Ан то ни је вог ми ни ја 
или да Ду ар те ни је по пио пет ча ши ца же сто ког 
пи ћа за пет ми ну та, већ за це ло ве че. Или да су-
вла сник јед ног вр ло по пу лар ног клу ба ипак ни је 
био у ма фи ји из Але и ша, не го да је жи вео у от-
ме ној згра ди с по гле дом на кеј у Га ји; или да је 
спорт ски ди рек тор, ко ји је по не кад ишао у ка фић 
Де мо крат ска ле гал ност, но сио пе ри ку, а ни је ста-
вљао оти рач пред вра та свог фе ра ри ја да ње го ва 
љу бав ни ца не би ис пр ља ла сан да ле – сан да ле ко је, 
ина че, ни су би ле с пра вим ди ја ман ти ма. Пра ви 
ди ја мант спорт ски ди рек тор имао је на пр сте ну 
ко ји је но сио на ма лом пр сту.

Дул се је ком пли ко ва ла при че. Ти то је пак при-
ча ла све она ко ка ко се за и ста и до го ди ло, без око-
ли ша ња и за пли та ња.

– Дулсе, као и оста ле мо је дру га ри це – ре кла је 
Ти то по ли цај ки – во ли да чи та, да иде у би о скоп 
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и ди ско те ке, да ку пу је оде ћу. Увек но си џинс, али 
је у су бо ту уве че обу кла цр ве ну ха љи ну с го лим 
ле ђи ма. Има до бре оце не. Од но сно, до вољ но до бре 
да би упи са ла ен гле ски и пор ту гал ски, по што за 
то ни је по треб на ви со ка про сеч на оце на. Мо жда 
ће ипак упи са ти жур на ли сти ку. Не знам шта бих 
још ре кла. Дул се је нор мал на, као и све де вој чи це 
на ших го ди на. Ах да, во ли псе – на сме ја се Ти то – 
али је алер гич на на њих.

– А жур ка у су бо ту уве че у тво јој ку ћи?
О жур ки Ти то ни шта ни је зна ла. Оти шла је у кре-

вет од мах по сле ве че ре.
– Да ли увек ле жеш та ко ра но? Чак и кад ти до ђу 

при ја те љи?
За што Ве ри ња Ро ша ин си сти ра?
– Не увек – од го во ри Ти то. – Али сам тог да на 

по че ла с но вом те ра пи јом и осе ћа ла сам се ве о ма 
умор но.

– Ах да, сва ка ко…
По ли цај ка је треп ну ла, про тр ља ла нос и ба ци-

ла по глед пре ко Ти ти них ру ку, мли та вих но гу и 
ин ва лид ских ко ли ца ко ја су ста ја ла по ред ка у ча. 
Уз дах ну ла је.

– Зна чи, жур ка је би ла са мо за тво је при ја те ље? 
Ти ни си би ла при сут на? – ре кла је.

– То и ни је би ла пра ва жур ка. Ја сам ве че ра ла и 
он да сам оти шла на спа ва ње.

– Ди ја на, Ра ул, Жо а ким – Ве ри ња је чи та ла име-
на као да их про зи ва на ча су – Мар ко, Ели за бет, 
Жо ао, Кар лос, Гон са ло, То Зе, Жа и ме…

– Не знам ко је то.
– Ко? Жа и ме?
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– Да.
– Ја га имам на спи ску. Тво ја ма ма ми је ре кла 

да је на жур ки у ва шој ку ћи, ка да су се вра ти ли 
из се ла, био и је дан Жа и ме. Не по зна јеш га? То би 
мо гло би ти ва жно.

– Не знам ко је Жа и ме. Ми слим да не по зна јем 
ни јед ног Жа и меа.

– До бро. То ће мо да про ве ри мо.
– Осим ако ни је При ми ти вац. Та ко је, мо ра да је 

При ми ти вац.
– Ах, При ми ти вац! Унук Зи ре до Ко сте. У ре ду, 

При ми ти вац. Мо жеш ли да се се тиш још не ког ко 
је био на жур ки?

– Већ сам вам ре кла да то ни је би ла жур ка. Мој 
та та је пра вио ро штиљ на ве ран ди. Ка сни је су не-
ки ушли у ку ћу да игра ју сто ни фуд бал. Не ки су 
оста ли на по љу да раз го ва ра ју, дру ги су би ли у ку-
хи њи… По сле то га су оти шли на кон церт Мо ма ка 
из Сен фин са, а по том су још не ки љу ди до шли код 
нас ку ћи.

– Зар ни си ре кла да си ра но ле гла? Ка ко знаш 
шта се де си ло?

Из гле да ло је као да су у не ком кри ми на ли стич-
ком фил му. Са мо је не до ста јао по ли ца јац ко ји би 
упо зо рио Ти ту на то да све што ка же мо же би ти 
упо тре бље но про тив ње, да јој ста ви ли си це и да 
је при ве де.

– Хај де ре ци. Ка ко знаш шта је би ло?
– За то што је обич но та ко у на шој ку ћи. Би ло је 

и ста ри јих љу ди.
– На рав но. Твој та та, тво ја ма ма, тво ја тет ка Ди-

о ни зи ја…
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– Она ни је мо ја тет ка, не го мамина при ја те љи ца.
– У ре ду. И ко још?
– Ре жи на и Ре и нал до. Они има ју ку ћу у овом 

кра ју, има ње Сао Ре фе и ро ес.
– Они су зе мљо рад ни ци, је л’ та ко?
Не, ни су. По ли цај ка их је по ме ша ла с го спо ђом 

Ре жи ном и го спо ди ном Ар нал дом. Они ни су до-
шли на ро штиљ. Ре жи на и Ре и нал до жи ве у ви-
ли и има ју и ка пе лу и све што уз то иде. Ка пе лу 
су пре у ре ди ли у са лу за за ба ву, у дво ри шту има ју 
олим пиј ски ба зен, ам бар су пре тво ри ли у са у ну, 
а ста ру шта лу за би ко ве Ре и нал до је пре тво рио у 
пе че ња ру и ту са сво јим при ја те љи ма пе че пра си-
ће на ра жњу и пра ви ро штиљ.

– Ре жи на и Ре и нал до не жи ве све вре ме ов де, 
као ни ми. У тој ку ћи су за вре ме од мо ра и ви кен-
дом. Они су Ди ја ни ни ро ди те љи.

– Да, Ди ја ни ни ро ди те љи. Њу зо ву прин це за.
Ди ја нин на ди мак већ је сти гао до по ли ци је. Кад 

би Ди ја на то зна ла…
– Ту је та ко ђе био и ро ђак Еду ар до, Еди – ре кла 

је Ти то.
– Он је за и ста твој ро ђак?
– Он је ма мин ро ђак, а и мој у дру гом ко ле ну.
– Да, на рав но. Ми слим да га знам из ви ђе ња.
– Он је мно го ста ри ји од ме не – ре кла је Ти то. 

– Еди жи ви у Аме ри ци, у Си је тлу. Ов де је био на 
од мо ру. Ју че је от пу то вао, пре Дул се. Оти шао је у 
Шпа ни ју на не ки кон грес.

– А ју че пре под не?
– Још је био ов де. Ни сам га ви де ла ују тру, али 

сам га ви де ла за вре ме руч ка. Ни је се ја вљао на 
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мо бил ни ка да смо га си ноћ и ју трос зва ли да чу-
је мо да ли он не што зна.

– Зна чи, ро ђак тво је ма ме био је ју че у пет по 
под не још ов де. Оти шао је ма ло пре не го што је 
Ра ул од ве зао Дул се на ста ни цу. Тво ја ма ма ми је 
ре кла да се он че сто не ја вља на мо бил ни.

Ако Ве ра већ зна све ове по је ди но сти, за што 
он да уоп ште ис пи ту је Ти ту? Да би је ухва ти ла у 
ла жи?

– Па, не. Углав ном се не ја вља – ре кла је Ти то. – У 
ве ћи ни слу ча је ва не вре ди га ни зва ти. Би ло ка ко 
би ло, он ве ро ват но не зна ни шта.

– Ни шта?
– Да, ни шта.
– Ни шта о че му?
Ка кав раз го вор!
– Еди си гур но не зна где је Дул се – од го ва ра ла је 

Ти то по ла ко. – Оти шао је пре ње, у Шпа ни ју.
– Да се вра ти мо на Дул се.
Ти то је че ка ла да по ли цај ка до да још не што, али 

ју је она са мо по сма тра ла са оним ири тант ним 
из ра зом ли ца и ни шта осим то га.

– Дул се је за бо ра ви ла мо бил ни те ле фон ов де, у 
ку ћи – ре че Ти то да би пре ки ну ла ти ши ну. – Та ко 
смо са зна ли да ни је сти гла ку ћи. Ње на ма ма ју 
је си ноћ зва ла на мо бил ни. Мој та та је чуо зво-
но из со бе мо је се стре, у ко јој је Дул се спа ва ла, и 
ја вио се.

– Да, у ре ду. Да кле, да се вра ти мо на прет ход но 
ју тро. Тво ја ма ма ми је ре кла да сте ти и тво ја дру-
га ри ца ју че до руч ко ва ле до ле на ве ран ди, по ред 
је зе ра. О че му сте раз го ва ра ле?
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Ни су раз го ва ра ле ни о че му.
– Дул се ти ни шта ни је ре кла?
Не, ни шта ни је ре кла.
– Ни шта? Ћу та ле сте? Баш ни шта ни је ре кла?
Не, ни је ре кла ни шта на ро чи то.

– Хо ћеш да се пре ме сти мо на не ко дру го ме сто? – 
упи та Дул се. – Или да се по ме ри мо на дру гу стра-
ну ве ран де? Та мо не ма сун ца.

Ја ко сун це, иако још ни је би ло ни де сет са ти, 
већ је ото пи ло мар га рин сер ви ран за не дељ ни 
до ру чак.

– Не, хва ла, до бро ми је ов де.
Ти то је ве што окре та ла ко ли ца ка ко би се по ме-

ри ла од иви це сто ла.
– Да кле, при чај – ре че.
– Већ је би ло не где око че ти ри ују тру ка да сам 

отво ри ла вра та сво је со бе и…
– Бо же, ка кву гро зну на ви ку имаш! За што не 

поч неш од по чет ка? Имаш ма ни ју да при чаш све 
на о па ко!

– Те би то та ко из гле да. Опседнута си хроно-
логијом и то те спутава. Хро но ло шки ре до след 
је сте јед на илу зи ја, на чин да се кон тро ли шу до-
га ђа ји и да им се да не ки сми сао.

– Ти и тво је те о ри је! – ре че Ти то.
– Ни су то те о ри је. У сва ком тре нут ку ми смо и у 

про шло сти и у бу дућ но сти, ма да то га ни смо све-
сни. У ве ћи ни слу ча је ва ни смо са мо у са да шњо-
сти. И оту да на ша же ља да…

– Да, да, до бро. Пу сти ти те те о ри је. При чај ми, 
али све од по чет ка, чак и оно што већ знам – ре че 
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Ти то. – Хај де, ка жи ми опет шта ти је Ра ул ре као 
ка да те је ви део. Ка да је до шао по те бе на ста ни цу.

– Али тај сам ти део већ ис при ча ла. Мо раш па-
жљи ви је да ме слу шаш.

– Па кад ти не маш ме тод, не го све ме шаш, идеш 
час на пред, час на зад.

– То се зо ве ана леп са и про леп са. Ни си би ла на 
том ча су?

– Ох, мо лим те, пре ста ни – ре че Ти то. – При чај 
ми ле по све по ре ду или на кра ју не ћу ни шта раз у-
ме ти. За ми сли да сам ти веома до бра дру га ри ца…

– У ре ду, при ча ћу ти као да си ти мо ја из у зет но 
до бра дру га ри ца.

– … вр ло ин те ли гент на али мал чи це спо ра, а ти 
хо ћеш да при до би јеш мо ју па жњу, раз у меш? При-
чај као да пи шеш свој ро ман.

Дул син ро ман от по чео је као озби љан про је кат; 
био је то пред лог про фе сор ке пор ту гал ског с по-
чет ка школ ске го ди не ко ји је ма ли број уче ни ка 
при хва тио. Дул се је чак ус пе ла да на пи ше пр ву 
стра ни цу свог кри ми на ли стич ког ро ма на, у ко јем 
је пас ра се бра зил ска фи ла јед не но ћи ми сте ри -
озно не стао. Та ко ђе, на пра ви ла је ски цу за сре ћан 
крај јед ног љу бав ног ро ма на. На пи са ла је и до ра-
ди ла ди ја лог из ме ђу аме рич ког вој ни ка у ми си ји у 
Ира ку и јед не Ира чан ке ко ја је, за пра во, би ла Пор-
ту гал ка. У пет сто ре чи опи са ла је за ла зак сун ца на 
Фосу,4 ко ји је на ме ра ва ла да уба ци у свој ко мич-
ни ро ман. Ме ђу тим, Ти ти не, Ка ро ли ни не и Ру је ве 

4 Фос је широко ушће реке; овде се конкретно односи на ушће 
реке Дуоро у Атлантски океан у Порту (прим. прев.).
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кри ти ке осу је ти ле су ње не на ме ре. Руј ју је пи тао 
шта је хте ла да ка же из ра зом пра ви ти пла но ве за 
бу дућ ност, фра зом ко ју је уба ци ла да би на иро-
ни чан на чин опи са ла је дан од ли ко ва. Ка ро ли на 
је ре кла да је за плет у кри ми на ли стич ком ро ма-
ну исти као и за плет у јед ној књи зи ко ју је ње на 
ро ђа ка про чи та ла; је ди на раз ли ка би ла је у ра си 
пса. Чак је и Ти то кри ти ко ва ла њен ро ман. Дул си-
не спи са тељ ске аспи ра ци је по ла ко су се га си ле и 
ње ни пла но ви за ро ман по ста ли су пред мет ша ле.

Дул се је на ма за ла окра јак кро а са на мар га ри-
ном, за гри зла га и по че ла по ла ко да га жва ће док 
је раз гле да ла ства ри око се бе.

– Ти то ра диш на мер но! – ре че Ти то. – Хај де! Шта 
ти је? Не мој да си та ква! При чај!

Та па у за, од го во ри Дул се об ја шња ва ју ћи Ти ти, 
од го ва ра ла је вре ме ну по треб ном да се по гле да ју 
ко ри це књи ге, про чи та на слов и име ауто ра, отво-
ри књи га…

– Ох! Не мој да ме за фр ка ваш!
– До бро. Да кле, би ло је то јед не вру ће и сун ча не 

су бо те у ју ну. Или осун ча не, ка ко би ре као Ди ја-
нин та та. Уз гред, пре не ки дан про чи та ла сам да 
пи са ње не тре ба за по че ти одређивањем времена 
радње, а још ма ње опи си ва њем ме те о ро ло шких 
при ли ка. Ин те ре сан тан чла нак, на шла сам га у 
јед ном но вом ча со пи су у би бли о те ци.

– Не окле вај!
– До бро, по чи њем од по чет ка: „Дул се, мла да, 

оча ра ва ју ћа де вој ка, из у зет но та лен то ва на за 
фан та сти ку, си шла је из во за на ста ни ци Ви ла 
Но ва де Сен финс и са че ка ла да не ко до ђе по њу. 
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Она је има ла дру га ри цу ко ја се зва ла Ти то и ко ја је 
би ла пре па мет на, пре ле па де вој ка, прем да ма ло 
не стр пљи ва…“ Не мој да ме оме таш, ка ко си не ва-
спи та на! „И мо ја дру га ри ца…“ Не, ста ни. Ово ни је 
при по ве да ње у пр вом ли цу. „Дул си на дру га ри ца 
има ла је ку ћу по ред је зе ра, ко ју по се ћи ва ше…“, 
не, „ко ју је по се ћи ва ла с вре ме на на вре ме.“ Не 
во лим им пер фе кат. „Јед ног да на она…“ Ох, до бро 
ју тро, Ла у ра!

Ти ти на мај ка спу шта ла се низ трав њак пре ма 
ве ран ди, кри ву да ју ћи ка ко би из бе гла Ло лу. У ру-
ци је но си ла бо кал со ка од по мо ран џе.

– Баш сте по ра ни ле! – ре че. – Хо ће те ли сок од 
по мо ран џе? Упра во сам га на пра ви ла. До ле! До ле, 
Ло ла! Ло ли та! Ах, овај пас ће ме из лу де ти! Је сте ли 
већ до руч ко ва ле?

Ла у ра се де за сто.
– Хм! Кро а са ни! Са џе мом! Де вој ке баш зна ју шта 

је до бро. Је сте ли оста ви ле не ки за Еди ја и Ни зи ју?
– Је смо. У за мр зи ва чу их има ко ли ко хо ћеш. Ма-

ма, ни си ску ва ла ка фу? – упи та Ти то. – Баш бих 
по пи ла још јед ну шо љу.

– Ти до бро знаш да не тре ба да пре те ру јеш, Ти то.
– Ох! Још са мо јед ну шо љи цу, мо лим те! – Ти то 

се из мак ну ка да је Ла у ра пру жи ла ру ку да би је 
по ма зи ла по ко си. – Хај де, не мој да бу деш јед на 
од оних мај ки што са мо зво ца ју. Иди ску вај ка фу.

– Ла у ра, хо ће те да ја ску вам? – упи та Дул се. – Ни-
је ми те шко.

– Не мој. Иди ти, ма ма. Ти знаш да ску ваш баш 
она кву ка кву ја во лим.

– Ах, ко ли ко се мај ке жр тву ју због сво је де це…
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Ла у ра се осмех ну. Ина че, она се ни ка да не сме је.
– Да, да! Са мо се ти жа ли, са мо се ти жа ли! – до-

да де Ти то. – Баш имаш због че га да се жа лиш.
Ти то и Дул се гле да ле су ка ко Ла у ра ко ра ча ка 

ку ћи док ју је Ло ла пра ти ла, по ска ку ју ћи и по ку-
ша ва ју ћи да је гриц не за пе те.

– Мо гу ја да ску вам ка фу – ре че Дул се. – Ствар но 
ми ни је те шко.

– То би ти хте ла! Ми слиш да ћеш се та ко ла ко 
из ву ћи? А шта је с при чом ко ју си ми при ча ла на-
о па ко, од кра ја?

– Већ сам ти ре кла да то ни је крај. Чак ни је ни 
по че так кра ја…

– Хај де он да. Поч ни. Од сре ди не, од кра ја, од по-
чет ка, од по чет ка до кра ја. При чај!
 
Ти ти на мај ка до не ла је ка фу и вра ти ла се у ку ћу, 
Ре и нал до се по ја вио на трав ња ку и ма хао им, Ра-
ул, у шор цу и го до па са, спре мао се да пе ре ко ла 
у дво ри шту, Ти тин та та ре као је да иде да очи сти 
жи цу за ро штиљ, а за тим је ле гао на трав њак да 
чи та но ви не и сун ча се. А Дул се је пле ла сво ју 
мре жу. Ме ђу тим, она је је дан не спре тан па ук и 
Ти то је мо ра ла да по пу ња ва ру пе, оја ча ва ве зе и 
др жи кон це при че. Али њој то ни је сме та ло, она се 
на то већ на ви кла. 
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2.

СЕН ФИНС

Ви ла Но ва де Сен финс да нас из гле да исто као 
и у до ба Све ва и Ри мља на. На ро чи то 

Ри мља на. Чак и да нас у ка рак те ри сти ка ма 
до ма ћег ста нов ни штва, пре све га же на, 

сва ки ет но лог мо же пре по зна ти крв ко ја је 
стру ја ла ве на ма ста рих Ла ти на

Ви ла Но ва де Сен финс. Јед на зе мља, 
је дан на род, пу бли ка ци ја Оп шти не 

Ви ла Но ва де Сен финс, фо то тип ско из да ње

Увек иста при ча. Дул син отац ка же да ће до ћи по 
њу у се дам, а до ђе у пет на ест до осам. Мај ка јој 
ка же да се на ђу у че ти ри код фри зе ра, а до ђе по 
њу сат вре ме на ка сни је. Ка да ње ни при ја те љи Руј 
и Ка ро ли на до ла зе по њу да за јед но иза ђу у ди ско-
те ку или би о скоп, увек, али баш увек, ка сне!

Чак се и са да на ста вља иста при ча, док зу ри у 
осли ка не пло чи це на зи до ви ма ста ни це Ви ла Но-
ва де Сен финс, Дул се већ ду го че ка да Ти то до ђе 
по њу. Од но сно, Ти тин та та, Ти ти на ма ма или би-
ло ко дру ги.

Је дан так си пар ки ран је ис пред ста ни це, а так-
си ста се ди у ба шти ка фи ћа пре ко пу та станице, 
пи је пи во и чач ка ли цом чач ка зу бе. Дул се зна да 
је тај ће ла ви чо век ко ји гри зе гор њу усну так си-
ста. То зна за то што га је ви де ла ка ко из ла зи из 
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