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Leonori, zauvek s ljubavlju.



„Satana je jedan od nas, čak i više nego Adam ili Eva.“
Michael Chabon, On Daemons & Dust
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JEDAN

Ignej šus Mar tin Periš pro veo je noć pijan, rade ći gro zne stva ri. Sle
de ćeg jutra se pro bu dio sa gla vo bo ljom, sta vio šake na sle po oč ni ce 

i ose tio neš to čud no, par čvor na tih ispup če nih izra sli na. Bilo mu je 
toli ko loše – oči su mu suzi le i ose ćao se malak sa lo – da na počet ku 
nije pri da vao mno go važno sti celoj stva ri, bio je pre vi še mamu ran da 
misli ili bri ne. 

Među tim, dok se tetu rao nad WC šoljom, spa zio je svoj lik u ogle
da lu iznad umi va o ni ka i video da su mu izra sli rogo vi dok je spa vao. 
Trg nuo se od izne na đe nja i po dru gi put u posled njih dva na est sati 
zapi šao svo ja sto pa la. 
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DVA

Navu kao je na sebe kaki šorts – još uvek je nosio juče raš nju ode ću 
– i nag nuo se nad umi va o ni kom kako bi bolje video. 

I nisu bili neki rogo vi, dugač ki kao nje gov doma li prst, debe li u 
osno vi, suža va li su se naglo u šiljak koji se uvi jao nago re. Rogo vi su 
bili pre kri ve ni nje go vom pre te ra no ble du nja vom kožom, osim vrho va 
koji su bili gad ni i upa lje no crve ni – čini lo se kao da će vrho vi iga la na 
nji ho vim kra je vi ma sva ki čas pro bi ti meso. Dodir nuo je jedan i otkrio 
da je vrh ose tljiv, poma lo bolan. Pre šao je prsti ma duž oba roga i ose
tio čvr sti nu kosti ispod glat ke zateg nu te kože. 

Prva pomi sao mu je bila da je neka ko sam navu kao ovu bedu na 
sebe. Kasno sinoć oti šao je u šumu iza sta re liv ni ce, na mesto gde je 
ubi je na Merin Vili jams. Lju di su osta vi li raz ne uspo me ne kraj natru
log drve ta divlje treš nje, čija se kora ljuš ti la, otkri va ju ći ogo lje no sta
blo. Merin je isto tako nađe na, ode ća joj je bila str ga na, otkri va ju ći 
golo telo. Bilo je tu nje nih foto gra fi ja, pažlji vo polo že nih na gra ne, 
vaza sa vrbi nom macom, Hol mar ko vih kar ti ca za posve te, iskri vlje nih 
i umr lja nih od izlo že no sti sila ma pri ro de. Neko je – vero vat no Meri
ni na maj ka – osta vio ukra sni krst sa pri hef a nim žutim ruža ma od 
naj lo na i pla stič nu Devi cu Mari ju sa bla že nim idi ot skim osme hom 
kakav se sre će kod bla go retar di ra nih oso ba. 



ROGOVI

13

Nije mogao da pod ne se taj usi lje ni osmeh. Nije mogao da pod ne se 
ni krst, posta vljen na mesto gde je Merin smr ska ne loba nje iskr va ri la 
nasmrt. Krst sa žutim ruža ma. Kakva zaje ban ci ja. Kao elek trič na sto
li ca sa navla ka ma cvet nog deze na, neu ku sna šala. Sme ta lo mu je to 
što je neko želeo da ume ša Isu sa Hri sta u ovo. Hrist je godi nu dana 
zaka snio da bi uči nio neš to dobro. Nije ga bilo nig de kad je bio potre
ban Merin. 

Ig je otki nuo ukra sni krst i uga zio ga u bla to. Piša lo mu se, pa je to 
ura dio po Devi ci Mari ji, pri tome pija no uri ni ra ju ći po sop stve nim 
sto pa li ma. Možda je to bilo dovolj no bogo hu lje nja da iza zo ve ovu 
tran sfor ma ci ju. Ali ne – ose tio je da je tu bilo još neče ga. Čega tač no, 
nije mogao da se seti. Pre vi še je popio. 

Okre tao je gla vu s jed ne na dru gu stra nu, pro u ča va ju ći svoj odraz 
u ogle da lu, izno va i izno va opi pa va ju ći rogo ve prsti ma. Koli ko dubo
ko je išla kost? Da li su rogo vi ima li koren koji se zari vao u nje gov 
mozak? Na tu pomi sao kupa ti lo se zatam ni lo, kao da se sija li ca iznad 
nje go ve gla ve za tre nu tak zama gli la. Dubo ka tama je, među tim, bila 
iza nje go vih oči ju, u nje go voj gla vi, a ne u sve tilj ka ma. Držao se za 
umi va o nik i čekao da ose ćaj oba mr lo sti pro đe. 

Onda mu je sinu lo. Umre će. Narav no da će umre ti. Neš to se bez 
sum nje zari va lo u nje gov mozak: tumor. Rogo vi nisu posto ja li. Oni su 
bili meta fo rič ni, ima gi nar ni. Imao je tumor koji mu je izje dao mozak 
zbog čega su mu se stva ri pri vi đa le. Ako je doš lo dotle da mu se stva ri 
pri vi đa ju, vero vat no je bilo pre ka sno da se spa se. 

Ide ja da će možda umre ti done la mu je talas olak ša nja, kao kada 
se izro ni na povr ši nu nakon pre du gog borav ka pod vodom. Ig se 
jed nom uma lo uda vio, a kao dete patio je od ast me, tako da je puka 
moguć nost disa nja za nje ga bila pra vo zado volj stvo. 

– Bole stan sam – rekao je. – Umi rem. 
Bilo mu je lak še kad je to rekao naglas. 
Posma trao je sebe u ogle da lu, oče ku ju ći da rogo vi nesta nu sada 

kada je znao da su halu ci na ci ja, ali to se neka ko nije desi lo. Rogo vi 
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su i dalje bili tu. Ner vo zno je pre ba cio kosu pre ko njih, u name ri da 
vidi može li ih sakri ti, bar dok ne stig ne do dok to ra, a onda je odu stao 
jer je shva tio koli ko je ble sa vo što poku ša va da sakri je neš to što niko 
osim nje ga ne vidi. 

Na drh ta vim noga ma ote tu rao se u spa va ću sobu. Poste lji na je bila 
sro za na na obe stra ne, a na čar ša vu se još uvek ocr ta vao izgu žva ni 
oti sak obli na Gle ne Nikol son. Nije se sećao da se stro poš tao u kre vet 
pored nje, nije se čak sećao ni da je sti gao kući – još jedan deo veče ri 
koji je nedo sta jao. Do ovog tre nut ka mislio je da je spa vao sam, a da je 
Gle na pro ve la noć negde dru gde. Sa nekim dru gim. 

Izaš li su zajed no pret hod ne noći, ali nakon što je izve sno vre me 
pio, Ig je sasvim pri rod no počeo da raz miš lja o Merin i pred sto je ćoj 
godiš nji ci nje ne smr ti za neko li ko dana. Što je više pio, više mu je 
nedo sta ja la – bivao je sve sve sni ji koli ko joj je malo Gle na nali ko va la. 
Sa svo jim teto va ža ma i veš tač kim nok ti ma, poli ca ma punim roma na 
Dina Kun ca, ciga re ta ma i kri mi nal nim dosi je om, Gle na je bila suš ta 
suprot nost Merin. 

Iga je ner vi ra lo što sedi za sto lom pre ko puta nje ga, čini lo mu se 
kao neka vrsta izda je što je sa njom, mada nije tač no znao da li je 
izdao Merin ili sebe. Na kra ju, morao je da pobeg ne – Gle na je nepre
sta no poku ša va la prstom da ga poma zi po ruci, bio je to gest nežno sti, 
ali nje ga je to iz nekog raz lo ga lju ti lo. Oti šao je u toa let i krio se tamo 
dva de set minu ta. Kada se vra tio, zate kao je pra zan sepa re. Seo je i pio 
čitav sat pre nego što je shva tio da se ona neće vra ti ti i da nje mu nije 
bilo žao zbog toga. Ali negde tokom veče ri obo je su zavr ši li u istom 
kre ve tu, koji su deli li pro te kla tri mese ca. 

Čuo je pri gu še ni zvuk tele vi zo ra iz sused ne sobe. Gle na je još bila 
u sta nu, zna či još uvek nije otiš la u salon. Pita će je da ga pove ze do 
leka ra. Pro šao je kra tak ose ćaj olak ša nja zbog pomi sli da umi re i već 
se uža sa vao od pred sto je ćih dana i nede lja: otac koji se bori da ne 
zapla če, maj ka koja izveš ta če no glu mi vese lost, infu zi je, leče nje, zra
če nje, bes po moć no povra ća nje, bol nič ka hra na.
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Ig je odba u ljao u sused nu sobu, gde je Gle na sede la na kau ču u 
maj ci bez ruka va sa nat pi som Guns N’ Roses i u izble de lom donjem 
delu pidža me. Nag nu ta napred, nalak će na na sto čić, prsti ma je gura la 
u usta posled nje par če krof ne. Ispred nje se nala zi la kuti ja sa krof
na ma iz super mar ke ta od pre tri dana i dvo li tar ska boca kokakole. 
Gle da la je neki dnev ni tokšou. 

Čula ga je, pogle da la u nje go vom prav cu, polu za tvo re nih kapa ka 
i sa neo do bra va njem, a zatim je pono vo poče la da zuri u TV. „Moj 
naj bo lji pri ja telj je soci o pa ta“, bila je tema današ nje emi si je. Zadri gli 
seljo be ri samo što nisu kre nu li da se gađa ju sto li ca ma. 

Nije pri me ti la rogo ve. 
– Mislim da sam bole stan – rekao je. 
– Nemoj da mi gun đaš – uzvra ti la je. – I ja sam mamur na. 
– Ma ne. Mislim... pogle daj me. Da li izgle dam dobro? – pitao je jer 

je morao da bude sigu ran. 
Pola ko je okre nu la gla vu ka nje mu i upi lji la u nje ga pogle dom 

ispod tre pa vi ca. Još uvek je ima la poma lo raz ma za nu maska ru od 
pret hod ne noći. Gle na je ima la glat ko, pri jat no, okru glo lice i glat
ko, pri jat no telo puno obli na. Sko ro pa je mogla da bude model, kad 
bi se tra ži li mode li koji nose veće bro je ve. Bila je 20ak kilo gra ma 
teža od Iga. Nije ona bila pre vi še debe la, već je on bio neve ro vat no 
mršav. Kad su se tuca li, vole la je da bude gore, a kada bi naslo ni la 
lak to ve na nje go ve gru di, izba ci la bi mu sav vazduh iz plu ća – bio 
je to nesmo tre ni čin erot skog guše nja. Ig, koji se često borio za dah, 
znao je sva ku slav nu oso bu koja je ika da umr la od erot skog guše
nja. Na izne na đe nje, to je bio tipi čan kraj za muzi ča re. Kevin Gil
bert. Vero vat no Hide to Mat su mo to. Majkl Hačins, narav no, nije bio 
neko na koga je hteo da misli u ovom tre nut ku. Đavo u nama. U 
sva ko me od nas. 

– Jesi li još uvek pijan? – upi ta la je. 
Poš to nije odgo vo rio, odmah nu la je gla vom i pono vo pogle da la u 

tele vi zor. 
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To je dakle bilo to. Da ih je vide la, zavriš ta la bi iz pet nih žila. 
Ali nije ih vide la, zato što ih nije ni bilo. Posto ja li su samo u Igo voj 
gla vi. Kada bi se sada pogle dao u ogle da lo, vero vat no ih ni on ne 
bi video. U tom tre nut ku Ig je spa zio svoj odraz u pro zo ru i rogo
ve koji su još bili tu. U pro zo ru on je bio sta kla sta, pro vid na figu ra, 
demon ski duh. 

– Mislim da tre ba da idem kod leka ra – rekao je. 
– Znaš šta meni tre ba? – upi ta ona. 
– Šta? 
– Još jed na krof na – reče, nag nuv ši se napred da pogle da u otvo re

nu kuti ju. – Misliš li da je okej ako poje dem još jed nu krof nu?
Odgo vo rio je rav nim tonom koji je jedva pre po znao. – Šta te 

spre ča va?
– Već sam poje la jed nu, a nisam više čak ni glad na. Samo želim da 

ih poje dem. – Okre nu la je gla vu i zuri la u nje ga, oči su joj se najed
nom zaca kli le odav ši isto vre me no upla šen i mole ćiv pogled. – Žele la 
bih da poje dem celu kuti ju. 

– Celu kuti ju – pono vi on.
– Ne želim čak ni ruke da kori stim. Samo želim da zagnju rim lice i 

da poč nem da ih jedem. Znam da je to ogav no. – Pome ra la je prst od 
krof ne do krof ne, bro je ći ih. – Šest. Misliš li da je okej ako poje dem 
još šest krof ni?

Bilo mu je teš ko da raz miš lja zbog nemi ra i pri ti ska u sle po oč ni ca
ma. Upra vo je rekla neš to što nije ima lo nika kvog smi sla i to je bio još 
jedan u nizu nepri rod nih doga đa ja ovog koš mar nog jutra. 

– Molim te, ne zaje ba vaj me. Rekao sam ti da se ne ose ćam do
bro.

– Želim još jed nu krof nu – reče ona. 
– Uzmi je. Baš me bri ga.
– Pa, okej. Ako ti misliš da je u redu – rekla je i uze la krof nu, pode

li la je na tri dela i poče la da jede, gura ju ći u usta cele koma de jedan za 
dru gim bez žva ka nja. 
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Usko ro je cela krof na bila u nje nim usti ma. Obra zi su joj se nadu
va li. Zagrc nu la se, a zatim dubo ko udah nu la vazduh kroz nos i poče la 
da guta. 

Igi je zgro že no posma trao. Nika da je nije video da radi neš to slič
no, zapra vo tako neš to nije video još od sred nje ško le gde su klin
ci gadi li jed ni dru ge u škol skoj men zi. Kad je zavr ši la, neko li ko puta 
je nejed na ko udah nu la brek ću ći, a zatim baci la pogled pre ko svog 
rame na, upi ljiv ši u nje ga une zve re no. 

– Nije mi se čak ni svi de lo. Boli me sto mak – rekla je. – Misliš li da 
tre ba da poje dem još jed nu?

– Zaš to bi poje la još jed nu ako te boli sto mak?
– Zato što hoću da posta nem stvar no debe la. Ne debe la kao što 

sam sada. Toli ko debe la da nećeš žele ti da imaš više niš ta sa mnom – 
ispla zi la je jezik i vrhom dota kla gor nju usnu, pre miš lja ju ći se. – Ura
di la sam neš to odvrat no sinoć. Želim da ti ispri čam.

Pono vo je pomi slio da se niš ta od ovo ga ne deša va u stvar no sti. 
Uko li ko je ovo bio neki gro zni ča vi san, bio je boga mi vrlo ube dljiv u 
svim svo jim poje di no sti ma. Muva je preš la pre ko TV ekra na. Auto mo
bil se uti šao pre nego što je iza šao na uli cu. Doga đa ji su se niza li jedan 
za dru gim sasvim pri rod no, baš kao u stvar no sti. Igu su, uzgred budi 
reče no, dobro išle pri rod ne nau ke. Mate ma ti ka je bila nje gov omi lje ni 
pred met u ško li, posle eti ke, koju nije ubra jao u pra ve pred me te. 

– Mislim da ne želim da znam šta si radi la sinoć – rekao je. 
– Zbog toga i želim da ti kažem. Da ti se smu či. Da ti dam raz log 

da odeš. Žao mi je zbog sve ga kroz šta si pro šao i zbog sve ga što lju di 
pri ča ju o tebi, ali ne mogu više da pod ne sem da se budim pored tebe. 
Samo želim da odeš, a ako ti budem rekla šta sam tako gro zno ura di la, 
oti ći ćeš i ja ću biti pono vo slo bod na.

– Šta lju di pri ča ju o meni? – upi tao je. Pita nje je bilo buda la sto. 
Odgo vor je već znao.

Sle gla je rame ni ma. – Pri ča ju o stva ri ma koje si radio Merin. Kako 
si bole sni per verz njak i slič no.
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Ig je zapa nje no zurio u nju. Fasci ni ra lo ga je što je govo ri la sve gro
zni je stva ri, a bila pot pu no mir na. Bez sra ma ili sne bi va nja. 

– Šta je onda to što si hte la da mi kažeš?
– Nale te la sam sinoć na Lija Tur noa, nakon što si nestao. Sećaš se 

da smo Li i ja bili u šemi još u sred njoj ško li?
– Sećam se – reče Ig. Li i Ig su bili naj bo lji pri ja te lji u pret hod nom 

živo tu, ali sve je to sada bila Igo va proš lost koja je umr la sa Merin. 
Teš ko je odr ža ti bli sko pri ja telj stvo kada ste pod sum njom da ste sek
su al ni mani jak i ubi ca. 

– Sinoć u Stejšn hau su sedeo je u sepa reu poza di, i poš to si ti ne
stao, častio me pićem. Nisam odav no pri ča la sa Lijem. Zabo ra vi la sam 
kako je lako pri ča ti sa njim. Znaš kakav je Li, on niko ga ne gle da sa 
visi ne. Bio je zai sta fin pre ma meni. Kada se posle izve snog vre me na 
nisi vra tio, rekao je da iza đe mo da te potra ži mo na par kin gu, pa ako te 
ne bude bilo tamo, da će me odba ci ti kući. Kad smo izaš li, poče li smo 
baš ona ko stra sno da se lju bi mo, kao u sta ra vre me na, kad smo bili 
zajed no – i ja sam se zane la i popu ši la mu upra vo tu, dok je neko li ko 
fra je ra gle da lo... i tako. Nisam ura di la niš ta tako ludo od svo je devet
na e ste, kad sam bila na spi du. 

Igu je bila potreb na pomoć. Morao je da iza đe iz sta na. Nije imao 
vazdu ha, plu ća su ga ste za la i pro ba da la. 

Ona se pono vo nad vi la nad kuti jom krof ni, sa smi re nim izra zom 
lica, kao da mu je upra vo rekla neku naj o bič ni ju stvar: da im je nesta lo 
mle ka ili da opet nema ju tople vode. 

– Misliš li da je u redu ako poje dem još jed nu? – upi ta la je. – Moj 
sto mak je bolje.

– Radi šta hoćeš.
Okre nu la je gla vu i zuri la u nje ga svo jim lede no pla vim oči ma koje 

su sve tlu ca le nekim čud nim uzbu đe njem. – Stvar no to misliš?
– Jebe mi se – reče on. – Usvi nji se. 
Nasme ja la se i rupi ce su joj se ure za le u obra ze, a potom se nag nu

la nad sto lom, drže ći kuti ju jed nom rukom. Uhva ti la je čvr sto kuti ju, 
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zari la lice u nju i poče la da jede. Mljac ka la je dok je žva ka la, cok ta la 
je usna ma i čud no disa la. Pono vo se zagrc nu la, rame na su joj se zgr
či la, ali je nasta vi la da jede, kori ste ći slo bod nu ruku da ugu ra što više 
krof ne u usta, iako su joj obra zi već bili nadu ti i puni. Muva joj je ner
vo zno pro zu ja la oko gla ve. 

Ig je pro šao pored kau ča, upu tiv ši se ka vra ti ma. Ona se na tre nu
tak uspra vi la, hva ta ju ći dah, i upi lji la u nje ga. Pogled joj je bio pani
čan, a obra zi i vla žna usta umr lja ni šeće rom. 

– Mm – pro ste nja la je. – Mmm. – Nije znao da li je ste nja la od 
zado volj stva ili muke. 

Muva je sle te la na ugao nje nih usta. Ig ju je spa zio na tren, a potom 
je Gle nin jezik zapa la cao iz usta i ona ju je istog momen ta uhva ti la u 
šaku. Kada je spu sti la ruku, muve više nije bilo. Vili ca joj se pome ra la 
goredole, melju ći ceo sadr žaj u nje nim usti ma u sme su.

Ig je otvo rio vra ta i kli znuo napo lje. Dok ih je zatva rao za sobom, 
još jed nom je zagnju ri la gla vu u kuti ju... poput roni o ca koji je napu
nio plu ća vazdu hom pre nego što će pono vo da uro ni u dubi ne. 
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TRI

Odve zao se u kli ni ku Modern Medi kal Prak tis, gde nije bilo potreb
no zaka zi va nje. Mala čeka o ni ca bila je pre to pla, sko ro puna, a tu 

je bilo i jed no dete koje se dra lo. Devoj či ca je nasred sobe leža la na 
leđi ma i urla la na sav glas, osim u pau za ma kada je hva ta la dah. Maj ka 
je sede la na sto li ci pokraj zida i nag nu ta nad njom besno i mah ni to 
je, kroz šapat, izba ci la buji cu pret nji, pre ko ra i ube đi va nja tipa smi ri 
se ili ćeš me zapam ti ti. U jed nom tre nut ku poku ša la je da šče pa ćer ku 
za gle žanj, ali joj je devoj či ca šut nu la ruku crnom cipe lom sa kop čom. 

Osta li lju di u čeka o ni ci odlu či li su da igno ri šu sce nu, gle da ju
ći rav no duš no u časo pi se ili pot pu no uti šan TV u ćoš ku. I ovde su 
pusti li „Moj naj bo lji pri ja telj je soci o pa ta“. Neko li ko lju di je pogle
da lo u Iga kad je kro čio unu tra, neki sa nadom u oči ma, maš ta ju ći 
da je on otac devoj či ce koji je došao da je izve de napo lje i žesto ko 
istu če. Ipak, čim su ga vide li, okre nu li su gla ve, zna ju ći iz prve da 
nije tu da pomog ne. 

Ig je pože leo da je poneo šešir. Pri slo nio je šaku na čelo kao da 
hoće da zaklo ni oči od jakog sve tla, u nadi da će sakri ti rogo ve. Ako ih 
je iko i pri me tio, nije to poka zi vao. 

U dnu sobe nala zio se šal ter u zidu, a sa dru ge stra ne je sede la 
žena za kom pju te rom. Sestra na pri jem nom šal te ru bulji la je u maj ku 
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devoj či ce koja je pla ka la, ali kad se Ig poja vio ispred nje, podi gla je 
pogled i nje ne usne su se raz vu kle u osmeh. 

– Šta mogu da ura dim za vas? – upi ta la je. Već sle de ćeg tre nut ka 
poseg nu la je za for mu la ri ma. 

– Želim da dok tor pogle da neš to – rekao je Ig i mal ki ce odi gao 
ruku kako bi otkrio rogo ve. 

Zački lji la je oči ma i sku pi la usne u znak nela go de i sao se ća nja.
– Boga mi, to ne izgle da dobro – rekla je i vra ti la pogled ka kom

pju te ru. 
Kakvu god reak ci ju da je Ig oče ki vao, a nije ni znao šta da oče

ku je – to nije bila ova. Rea go va la je na rogo ve kao da joj je poka zao 
polo mljen prst ili osip – ali je ipak rea go va la. Izgle da lo je kao da ih je 
vide la. Ipak, ako ih je zai sta vide la, bilo mu je neve ro vat no da je na to 
samo sku pi la usne i okre nu la gla vu. 

– Moram da vam posta vim neka pita nja. Ime?
– Ignej šus Periš.
– Godi ne?
– Dva de set šest.
– Da li ima te svog leka ra?
– Nisam bio kod leka ra godi na ma.
Podi gla je gla vu i pogle da la ga ozbilj no, pono vo se namrš ti la, a on 

je pomi slio da će mu oči ta ti bukvi cu što nije išao na redov ne pre gle
de. Devoj či ca je zapiš ta la još gla sni je. Ig je pogle dao baš u tre nut ku 
kad je poče la da uda ra maj ku po kole nu pla stič nim crve nim vatro
ga snim kami o nom, jed nom od igra ča ka koje su drža li na gomi li u 
uglu kako bi se deca igra la dok čeka ju. Maj ka joj je istr gla kamion iz 
ruke. Devoj či ca se izno va baci la na leđa i poče la da mla ta ra noga ma u 
vazdu hu – poput pre vr nu te bubaš va be – pono vo besno urla ju ći. 

– Želim da joj kažem da ućut ka to gro zno deriš te – rekla je sestra, 
vese lim, bez bri žnim tonom. – Šta vi kaže te na to?

– Ima te li olov ku? – upi ta Ig, suvih usta. Uzeo je for mu lar. – Idem 
ovo da popu nim.
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Sestra je sle gla rame ni ma i osmeh joj je nestao sa lica.
– Narav no – uzvra ti la je, frlj nuv ši mu olov ku.
Okre nuo joj je leđa i pogle dao for mu la re koji su bili pri ka če ni za 

držač, ali nije mogao da se foku si ra.
Vide la je rogo ve i nije ih sma tra la neu o bi ča je nim. Zatim je rekla 

ono o devoj či ci i nje noj bes po moć noj maj ci: Želim da joj kažem da 
ućut ka to gro zno deriš te. Žele la je da zna šta on misli o tome. Isto kao 
i Gle na, koja se pita la da li je u redu da zari je gla vu u kuti ju krof ni kao 
svi nja u kori to i poje de ih. 

Potra žio je gde da sed ne. Bilo je tač no dve pra zne sto li ce, jed na 
sa sva ke stra ne devoj či ci ne maj ke. Dok se Ig pri bli ža vao, devoj či ca je 
svom sna gom napu ni la plu ća i izba ci la piskav vri sak koji je zatre sao 
pro zo re i trg nuo neko li ko njih u čeka o ni ci. Zvuk se širio i zahva tao 
sve poput stra ho vi te olu je. 

Ig je seo, a devoj či ci na maj ka se stro va li la u sto li cu, lup ka ju ći se po 
kole nu pre sa vi je nim časo pi som. Ig je naslu tio da bi radi je nji me lupi la 
neš to dru go. Čini lo se da se devoj či ca izmo ri la ovim posled njim kri
kom pa se pono vo baci la na leđa, dok su joj suze kli zi le niz crve no, 
ružno lice. Maj ka je, tako đe, bila crve na u licu. Očaj nič ki je zako lu ta la 
oči ma u Igo vom prav cu. Na tre nu tak kao da je spa zi la rogo ve, a zatim 
je skre nu la pogled. 

– Izvi ni te zbog ove gro zne buke – rekla je i dodir nu la Igo vu ruku 
u znak izvi nje nja. 

U tom tre nut ku, kada je nje na koža dodir nu la nje go vu, Ig je 
znao da je nje no ime Eli Leter vort i da je posled nja četi ri mese ca 
spa va la sa svo jim instruk to rom gol fa, u mote lu kraj puta izvan gra
da. Proš le nede lje zaspa li su posle žesto ke jeba či ne, a poš to je Elin 
mobil ni bio isklju čen, pro pu sti la je niz fre ne tič nih pozi va vas pi
ta či ca iz dnev nog borav ka gde je osta vlja la ćer ku, koje su hte le da 
zna ju gde je i kada će je poku pi ti. Kad je konač no sti gla sa dva sata 
zakaš nje nja, devoj či ca je bila u histe ri ji, crve na u licu, dok su joj sli
ne curi le iz nosa, krva vih izbe zu mlje nih oči ju, tako da je Eli mora la 
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da je pod mi ti Veb kinz igrač kom od šezde set dola ra i bana na spli
tom kako bi je smi ri la i ućut ka la; to je bio jedi ni način da Elin muž 
niš ta ne sazna. Da je zna la kakva će dosa da od dete ta da ispad ne, 
nikad je ne bi rodi la. 

Ig je povu kao ruku nazad. 
Devoj či ca je poče la da grok će i lupa noga ma po podu. Eli Leter

vort uzdah nu, nag nu se ka Igu i reče: – Ako je za ute hu, tako bih je 
slat ko šut nu la u tu nje nu raz ma že nu guzi cu, ali se bri nem šta će svi 
ovi lju di da kažu ako je uda rim. Da li misli te...

– Ne – reče Ig. 
Nije mogao da zna sve ove stva ri o njoj, a ipak ih je neka ko znao, 

kao što je znao svo ju adre su ili broj mobil nog. Tako đe, znao je bez 
ika kve sum nje da Eli Leter vort ne bi raz go va ra la o šuti ra nju ćer ke u 
nje no raz ma že no dupe sa pot pu nim stran cem. To je rekla kao da pri
ča sama sa sobom. 

– Ne – pono vi la je Eli Lete r vort, otvo ri la časo pis, a zatim ga pusti la 
da se zaklo pi. – Pret po sta vljam da to ne bih sme la da ura dim. Pitam 
se da li bi tre ba lo da usta nem i odem. Da je jed no stav no osta vim ovde 
i odem. Mogla bih da budem sa Maj klom, da se sakri jem od čita vog 
sve ta, pijem džin i tucam se po ceo dan. Muž bi me tužio zbog napuš
ta nja dete ta, ali koga je bri ga? Da ste vi na mom mestu, da li biste žele li 
zajed nič ko sta ra telj stvo nad ovim?

– Da li je Majkl vaš instruk tor gol fa? – upi ta Ig. 
Zamiš lje no je klim nu la gla vom, nasme ja la mu se i rekla: – Smeš

na stvar u celoj pri či je to da nika da ne bih uzi ma la časo ve od Maj kla 
da sam zna la da je crnac. Pre Taj ge ra Vud sa nije bilo čamu ga u gol fu, 
osim ako vam nisu nosi li šta po ve – to je bilo jedi no mesto gde ste 
mogli da pobeg ne te od njih. Zna te kakvi su crn ci, uvek na mobil nim 
tele fo ni ma, sva ka dru ga im je psov ka, i taj nji hov način na koji gle da ju 
belu ženu. Ali Majkl je obra zo van. Pri ča baš kao belac. A tač no je i ono 
što kažu za crne kite. Kre snu la sam se sa gomi lom bela ca, ali nije dan 
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nije bio tako obda ren kao Majkl. – Napr ći la je nos i rekla: – Nje go vu 
alat ku zove mo čelič na peti ca1. 

Ig je sko čio na noge i brzim kora kom oti šao do šal te ra. Na brzi
nu je nažvr ljao odgo vo re na neko li ko pita nja, a zatim pre dao for
mu lar. 

Iza nje ga, devoj či ca je vriš ta la: – Ne! Neću da se uspra vim!
– Mislim da moram neš to da kažem maj ci ove devoj či ce – rekla je 

sestra, posma tra ju ći iza Iga ženu i nje nu ćer ku, ne obra ća ju ći pažnju 
na for mu lar. – Znam da nije ona kri va što joj je ćer ka kreš ta vi smrad, 
ali stvar no moram neš to da kažem.

Ig je pogle dao u devoj či cu i Eli Leter vort. Eli je pono vo bila nag
nu ta nad njom, gur ka la je uvi je nim časo pi som i sik ta la. Ig je vra tio 
pogled na sestru. 

– Narav no – reče, testi ra ju ći je. 
Zinu la je okle va ju ći, dok je uzne mi re no gle da la u Igo vo lice. 
– Jedi no ne bih žele la da započ nem ružnu sce nu.
Vrho vi rogo va odjed nom su mu zapul si ra li nepri jat nom vre li nom. 

Nije imao rogo ve ni ceo sat, a već je bio izne na đen što ga nije odmah 
poslu ša la. 

– Kako to misli te da započ ne te? – upi ta on, ner vo zno čup ka ju ći 
jare ću bra di cu. Hteo je da vidi da li može da je nate ra da to uči ni. – 
Neve ro vat no je šta lju di danas dopuš ta ju deci, zar ne? Kad malo bolje 
raz mi sliš, ne možeš ni da kri viš decu za to što rodi te lji ne ume ju da 
ih vas pi ta ju.

Sestra mu je zahva li la usi lje nim osme hom. U tom tre nut ku, ose tio 
je kako mu rogo vi podrh ta va ju u nekom jezi vom uzbu đe nju.

Ona usta de i pogle da pre ko nje ga u ženu i devoj či cu. 
– Gospo đo – reče. – Izvi nja vam se, gospo đo!
– Da? – uzvra ti Eli Leter vort, sa pogle dom punim nade, vero vat no 

oče ku ju ći da ih je lekar pro zvao. 

1 Iron five – vrsta gol fer skog šta pa. (prim. prev.)
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– Znam da vam je ćer ka uzne mi re na, ali ako ne može te da je uti
ša te, zar ne biste mogli da uka že te malo jebe nog raz u me va nja nama 
osta li ma, da dig ne te tu svo ju debe lu guzi cu i izve de te je napo lje gde 
neće mo mora ti da slu ša mo nje nu der nja vu? – izu sti sestra ne ski da ju
ći izveš ta če ni osmeh sa lica.

Eli Leter vort je pre ble de la, osta lo je samo neko li ko sjaj nih crve
nih mrlja na nje nim uvoš te nim obra zi ma. Uze la je ćer ku za ruku. 
Devoj či ci no lice zado bi lo je neku odvrat nu nijan su tam no cr ve ne 
dok je poku ša va la da se oslo bo di maj či nog sti ska, zari va ju ći nok te 
u Eli nu šaku.

– Šta? – upi ta Eli. – Šta ste rekli?
– Moja gla va! – sestra zaur la, osmeh je nestao, a desna sle po oč ni ca 

joj je divljač ki pul si ra la. – Vaše dete nika ko da zače pi, a moja gla va će 
eks plo di ra ti, i...

– Jebi se! – povi ka Eli Leter vort i usta de, pod bo čiv ši se. 
– ... da ima te nekog obzi ra... 
– Jebi se!
– ... uze li biste tu malu ski ča vu svi nju za ruku i izvu kli je napo lje.
– Osu še na kuč ko!
– Ali ne, ti samo sediš tamo i zabo le te. 
– Haj de, Mar si – reče Eli, trg nuv ši ćer ku za ruku. 
– Neću – reče devoj či ca.
– Pola zi, rekla sam! – reče maj ka, vuku ći je pre ma izla zu. 
Na samom pra gu, ćer ka Eli Leter vort je istr gla ruku iz maj či nog 

sti ska. Potr ča la je nazad u čeka o ni cu, ali je nogom zape la za vatro ga
sni kamion i opru ži la se koli ko je dugač ka. Pono vo je poče la da vriš ti, 
ovog puta još sna žni je, okre nuv ši se na bok i drže ći se za krva vo kole
no. Nje na maj ka nije obra ća la pažnju. Spu sti la je taš nu i kre nu la da 
urla na sestru, dok je ova sve srd no uzvra ća la. Igo vi rogo vi su pul si ra li 
iza zi va ju ći na neki čudan način pri ja tan ose ćaj zado volj stva.

Ig je bio naj bli ži devoj či ci, a maj ka joj nije pri la zi la u pomoć. Uzeo 
je za ruku i pomo gao joj da se pri dig ne. Kada ju je dotak nuo, znao je 
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da se zove Mar ša Leter vort i da je tog jutra namer no pro su la doru čak 
u maj či no kri lo, jer ju je ova vodi la kod dok to ra da joj spa le bra da vi
ce, a ona to nije hte la jer boli i zato je nje na maj ka glu pa i pokva re na. 
Mar ša mu je okre nu la lice. Nje ne oči pune suza bile su pla me no pla ve. 

– Mrzim mamu – rekla je Igu. – Želim šibi ca ma da je zapa lim dok 
spa va. Da je spa lim da skroz izgo ri.
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ČETI RI

Sestra, koja je Igu izme ri la teži nu i pri ti sak, ispri ča la mu je da njen 
biv ši muž izla zi sa devoj kom koja vozi žuti sport ski sab. Zna la je 

gde ova par ki ra, pa je hte la da ode tamo tokom pau ze za ručak i klju
če vi ma joj izgre be kola. Hte la je da sta vi pse će gov no na voza če vo me
sto. Ig je nepo mič no sedeo na ordi na cij skom kre ve tu, sti snu tih šaka, 
i nije pro go va rao. 

Kada mu je sestra ski nu la apa rat za mere nje pri ti ska, prsti su joj 
dota kli nje go vu golu ruku i Ig je znao da je već rani je pra vi la šte tu na 
tuđim koli ma: pro fe so ru koji je obo rio zbog vara nja na ispi tu, pri ja
te lju koji je izble be tao pove re nu taj nu, advo ka tu biv šeg muža, zbog 
pro ste činje ni ce da mu je bio advo kat. Ig je mogao da je vidi kako sa 
dva na est godi na ekse rom pre vla či pre ko kri la oče vog crnog oldsmo
bi la, osta vlja ju ći ružnu belu lini ju, duži nom celih kola. 

Ordi na ci ja je bila vrlo hlad na, kli ma je bila uklju če na na mak si mum, 
pa se tre sao od hlad no će i ner vo ze kad je dok tor Renald ušao u pro sto
ri ju. Ig je spu stio gla vu da mu poka že rogo ve. Rekao je dok to ru da ne 
zna da raz li ku je stvar no od nestvar nog. Čini mu se da umiš lja stva ri. 

– Lju di mi nespre sta no pri ča ju stva ri – Ig reče. – Gro zne stva ri. 
Pri ča ju mi šta žele da ura de, stva ri koje nika da niko ne bi pri znao. 
Jed na devoj či ca mi je upra vo rekla da želi da zapa li svo ju maj ku na 
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spa va nju. Vaša medi cin ska sestra mi je rekla da želi da ošte ti kola neke 
jad ni ce. Upla šen sam. Ne znam šta mi se deša va. 

Dok tor je pro u ča vao rogo ve, zabri nu to nabo rav ši čelo. – Ovo su 
rogo vi – reče.

– Znam da su rogo vi. 
Dok tor Renald je vrteo gla vom. – Izgle da da su vrho vi upa lje ni. Da 

li vas bole?
– Uža sno.
– Aha – reče dok tor. Rukom je pro tr ljao usta. – Daj te da ih izme rim. 
Izme rio je nji hov obim u osno vi, rasto ja nje izme đu sle po oč ni ce i 

vrha i od jed nog vrha do dru gog. Nažvr ljao je neke bro je ve na blok či
ću za recep te. Pre šao je žulje vi tim prsti ma pre ko rogo va, opi pa va ju ći 
ih, ozbilj nog i zamiš lje nog izra za lica, a Ig je u tom tre nut ku saznao 
neš to što nije hteo da zna. Saznao je da je dok tor Renald, pre neko li ko 
dana, u mra ku virio iza zave se kroz pro zor spa va će sobe i mastur bi rao 
dok je posma trao sedam na e sto go diš nju dru ga ri cu svo je ćer ke kako se 
pra ća ka u baze nu. 

Dok tor je zako ra čio una zad, nje go ve sta re siv ka ste oči oda va le su 
zabri nu tost. Izgle da lo je kao da je na pra gu odlu ke. – Zna te šta želim 
da ura dim?

– Šta? – upi ta Ig. 
– Hoću da smr vim i šmrk nem malo oksi kon ti na. Obe ćao sam sebi 

da neću da šmr čem na poslu, poš to me zatu plju je, ali ne znam da li 
mogu da izdr žim još šest sati.

Ig u prvi mah nije raz u meo da je dok tor čekao nje go vo miš lje nje 
u vezi sa tim. 

– Može mo li da raz go va ra mo o ovim stva ri ma na mojoj gla vi? – 
reče Ig.

Dok tor je sleg nuo rame ni ma. Okre nuo je gla vu i lju ti to izdah nuo. 
– Slu šaj te – reče Ig. – Molim vas. Potreb na mi je pomoć. Neko 

mora da mi pomog ne.
Dok tor Renald ga pogle da, okle va ju ći.



ROGOVI

29

Ig reče: – Ne znam da li se ovo zai sta deša va. Pomiš ljam da gubim 
razum. Kako to da lju di nema ju bur ni je reak ci je kad vide rogo ve? Da 
ja vidim neko ga sa rogo vi ma, ja bih se usrao u gaće – što je zapra vo i 
ura dio kada ih je prvi put spa zio u ogle da lu. 

– Teš ko ih je upam ti ti – reče dok tor. – Čim odvo jim pogled, zabo
ra vim da ih ima te. Ne znam zaš to. 

– Ali ih vidi te sada.
Renald je klim nuo gla vom. 
– I nikad niste vide li niš ta slič no?
– Jeste li sigur ni da ne mogu da ušmrk nem malo oksi ja? – upi ta 

dok tor. Lice mu se oza ri. – Pode li će mo. Mogli bismo zajed no da se 
ura di mo.

Ig je odmah nuo gla vom. – Slu šaj te, molim vas.
Dok tor se namrš tio, ali je ipak potvrd no klim nuo gla vom. 
– Zaš to ne pozo ve te još neke leka re? Kako to da ne shva ta te ozbilj

ni je sve ovo?
– Da budem iskren – reče Renald – malo mi je teš ko da se kon

cen tri šem na vaš pro blem. Nepre sta no mislim na pilu le u mojoj taš ni 
i na tu devoj ku sa kojom se dru ži moja ćer ka. Nen si Hjuz. Bože, kako 
je želim. Dodu še, kad raz mi slim, malo mi je to bole sno. Još uvek nosi 
pro te zu. 

– Molim vas – reče Ig. – Tra žim od vas struč no miš lje nje, pomoć. 
Šta da radim?

– Jebe ni paci jen ti – dok tor uzvra ti. – Samo misli te na sebe. 




