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Dizel dorf, po pod ne, kasna jesen 1853: ležim na kre ve tu, 
u svom lju bi ča stom pli ša nom ode lu, svom lepom, lepom 

ode lu, i neću da vidim Han sa Gudea. Neću da čujem da se 
Han su Gudeu ne dopa da sli ka na kojoj radim. Samo hoću da 
ležim na kre ve tu. Danas nemam sna ge za susret s Han som 
Gude om. Jer šta ako se Han su Gudeu ne dopad ne sli ka na ko-
joj radim, šta ako kaže da je očaj no loša, da ne umem da sli-
kam, šta ako Hans Gude povu če svo ju tan ku šaku kroz bra du 
i pro stre li me onim svo jim sit nim oči ma i kaže mi da ne umem 
da sli kam, da nemam šta da tra žim na Dizel dor fskoj aka de mi-
ji, niti na bilo kojoj dru goj aka de mi ji, uosta lom, šta ako Hans 
Gude kaže da nika da neću posta ti sli kar? Ne smem dozvo li ti 
Han su Gudeu da mi to kaže. Samo tre ba da osta nem u kre ve tu, 
jer danas Hans Gude dola zi u naš ate lje, dola zi na tavan na 
kojem sli ka mo sto je ći u nizo vi ma, ići će od sli ke do sli ke i 
govo ri će šta misli o sva koj, dakle i moju sli ku će pogle da ti i reći 
će neš to o njoj. Neću da vidim Han sa Gudea. Jer ja umem da 
sli kam. I Gude ume da sli ka. I Tide man ume da sli ka. Ja umem 
da sli kam. Niko ne ume da sli ka kao ja, izu zev Gudea. I Tide-
ma na. I danas će Gude pogle da ti moju sli ku, ali ja tada neću 
biti pri su tan, leža ću na svom kre ve tu zure ći pred sebe, ka pro-
zo ru, samo ću leža ti u svom lju bi ča stom ode lu, svom lepom, 
lepom ode lu, samo ću leža ti i slu ša ti zvu ke sa uli ce. Neću da 
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idem u ate lje. Samo hoću da ležim na kre ve tu. Neću da vidim 
Han sa Gudea. Ležim na kre ve tu, pre krš te nih nogu, obu čen 
ležim na kre ve tu, u svom lju bi ča stom pli ša nom ode lu. Zurim 
pred sebe. Danas neću oti ći u ate lje. A u nekoj dru goj sobi u 
kući nala zi se moja dra ga Hele ne, možda je u svo joj spa va ćoj 
sobi, možda je u dnev noj. Kad sam uneo kofe re u pred so blje, 
gospo đa Vin kel man mi je poka za la sobu koja će biti moja. I 
pita la me je da li mi se soba dopa da i ja sam klim nuo, jer soba 
je zai sta bila veo ma lepa, nika da nisam živeo u tako lepoj sobi. 
I onda se poja vi la Hele ne. Hele ne u beloj halji ni. Hele ne pla ve 
kose što se tala sa iako je čvr sto veza na, Hele ne sit nih usta i 
male bra de. Krup no o ka Hele ne. Hele ne, čije su oči sija le ka 
meni. Moja dra ga Hele ne. Ležim na kre ve tu u svo joj sobi i 
negde u kući je Hele ne sa svo jim div nim sjaj nim oči ma. Ležim 
na kre ve tu, osluš ku jem, možda mogu da joj čujem kora ke? Ili 
možda Hele ne nije u kući? Tvoj pro kle ti stric, Hele ne. Čuješ li, 
Hele ne? Taj pro kle ti gospo din Vin kel man. Jer ja sam samo le-
žao na kre ve tu, u svom lju bi ča stom ode lu od pli ša, i onda je 
neko poku cao na moja vra ta, ležao sam na kre ve tu u svom 
lju bi ča stom ode lu i nisam sti gao da se podig nem pre nego što 
su se vra ta otvo ri la i pro pu sti la gospo di na Vin kel ma na, tu crnu 
bra du, crne oči, veli ki sto mak što napi nje prsluk. I gospo din 
Vin kel man me je samo gle dao, ni reč nije rekao. Uspra vio sam 
se, ustao sam. Pošao sam ka gospo di nu Vin kel ma nu, pru žio 
sam mu ruku, ali on je nije pri hva tio. Sta jao sam pru ža ju ći 
ruku gospo di nu Vin kel ma nu, ali on je nije pri hva tio. Pogle dao 
sam u pod. I onda je gospo din Vin kel man rekao da je brat 
gospo đe Vin kel man, gospo din Vin kel man. I gle dao me je tim 
crnim oči ma. Onda se samo okre nuo i iza šao je, zatvo rio je 
vra ta za sobom. Tvoj stric, Hele ne. Ležim na kre ve tu, u svom 
lju bi ča stom pli ša nom ode lu, i osluš ku jem, mogu li da te 
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čujem? tvo je kora ke? tvoj dah? mogu li da čujem tvoj dah? 
Ležim na kre ve tu u svo joj sobi, obu čen, pre krš te nih nogu, i 
osluš ku jem, mogu li da čujem tvo je kora ke? da li si u kući? 
Moja lula je na naht ka sni. Palim lulu. Ležim na kre ve tu, u 
svom ode lu, u svom lju bi ča stom pli ša nom ode lu, i puć kam 
lulu. I danas će Hans Gude pogle da ti sli ku na kojoj radim, ali 
ne usu đu jem se da čujem šta ima da kaže, bolje da samo ležim 
na kre ve tu, tru de ći se da tebe čujem, Hele ne. Neću da iza đem. 
Jer sada sam sli kar. Sada sam sli kar Laš Her ter vig, stu di ram u 
Dizel dor fu i uči telj mi je slav ni Hans Gude. Iznajm lju jem sobu 
u Uli ci Jeger hofštra se, kod Vin kel ma no vih. Nisam loš. Ja sam 
deč ko iz Sta van ge ra, da, deč ko iz Sta van ge ra! koji sada živi u 
Dizel dor fu i uči da posta ne sli kar. I sad imam tako lepu ode ću, 
imam lju bi ča sto ode lo od pli ša, sada sam sli kar, ja, tako je, ja, 
deč ko, deč ko sa uli ce, sin kve ke ra, siro ma šak, mole rov šegrt, 
ja, ja sam poslat u Nemač ku, na Dizel dor fsku aka de mi ju, sami 
Hans Gabri jel Buk holt Sunt poslao me je u Nemač ku, na Dizel-
dor fsku aka de mi ju, kako bih ja, Laš Hatar vog, postao sli kar, 
pej za ži sta. Sada učim da sli kam i sami Hans Gude mi je uči telj. 
I stvar no umem da sli kam. Možda ne umem mno go šta dru go, 
ali da sli kam, to umem. Umem da sli kam, ali sko ro niko dru gi 
od osta lih stu de na ta ne ume. Ali Gude ume da sli ka. I danas će 
Hans Gude pogle da ti sli ku na kojoj radim, reći će da mu se 
dopa da ili ne dopa da, šta je dobro a šta loše na sli ci, to će reći. 
I svu da oko mene u ate ljeu sta ja će osta li sli ka ri, ti što ne ume-
ju da sli ka ju, i raz me nji va će pogle de i šapu ta će i kli ma će. Svi 
će slu ša ti šta Gude govo ri. A Gude će ispr va samo mrmlja ti aha, 
tako, aha, i onda će me pogle da ti svo jim sit nim oči ma i reći će 
mi da ne umem da sli kam, da se vra tim tamo oda kle sam došao, 
jer nema raz lo ga da učim dalje, poš to ne umem da sli kam, da, 
Hans Gude bi mogao to da mi kaže. Ipak ne mogu da budem 
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pej za ži sta, reći će. Hans Gude. Danas će Hans Gude pogle da-
ti sli ku na kojoj radim. Ali ne usu đu jem se da čujem šta Hans 
Gude ima da kaže, jer ako Hans Gude, koji stvar no ume da 
sli ka, kaže da ja ne umem da sli kam, onda valj da stvar no ne 
umem da sli kam. Onda ću mora ti da se vra tim kući i pono vo 
budem mole rov šegrt. A ja toli ko želim da stva ram naj lep še 
sli ke, i niko ne ume da sli ka kao ja. Jer ja umem da sli kam. Ali 
osta li stu den ti ne ume ju. Samo sto je pred plat nom, kli ma ju 
gla vom, raz me nju ju osme he i kiko ću se. Ne ume ju da sli ka ju. 
Ležim na kre ve tu, puć kam lulu. I onda kla vir. Čujem kla vir. 
Čujem muzi ku kla vi ra iz dnev ne sobe veli ke kuće u kojoj 
iznajm lju jem sobu, ležim na kre ve tu, u svom lju bi ča stom pli-
ša nom ode lu, lepom, lepom ode lu, ležim sa lulom u usti ma, i 
to sli kar Laš Her ter vig leži na kre ve tu a ne neka niš ta ri ja, i dok 
ležim na kre ve tu, dakle, slu šam kla vir. Slu šam čistu lepu muzi-
ku, lake rav no mer ne sme ne tono va. Ležim na kre ve tu i slu šam 
kako moja dra ga Hele ne svi ra kla vir. Jer to sigur no moja dra ga 
Hele ne sad svi ra kla vir. Naj lep ša muzi ka. Nisam ja niš ta ri ja, i 
Hele ne sad svi ra kla vir. I meni svi ra, moja dra ga Hele ne. Jer 
Hele ne Vin kel man i Laš iz Hatar vo ge na se vole. Rekli su to 
jed no dru gom, da, rekli su da se vole, voli mo se, rekli su. Ona, 
Hele ne Vin kel man, poka za la mu je svo ju kosu. Hele ne Vin kel-
man sjaj nih pla vih oči ju i duge pla ve kose što se tala sa niz 
rame na kad slo bod no pada, obič no je veza na, ali on! Laš iz 
Hatar vo ge na! on je video nje nu kosu puš te nu! Video je kako 
joj oči sija ju. Video je kako joj se kosa slo bod no tala sa niz 
rame na. Jer Hele ne Vin kel man je raz ve za la kosu pred njim, 
poka za la mu je svo ju puš te nu kosu. Hele ne Vin kel man je sta-
ja la u nje go voj sobi i raz ve za la je kosu. Hele ne Vin kel man je 
sta ja la kraj pro zo ra, nje mu okre nu ta leđi ma, i onda je podi gla 
ruke do kose i raz ve za la je. I onda joj je tala sa sta kosa pala niz 
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leđa. I on, Laš iz Hatar vo ge na, on iz tog zali va sa gusto zbi je-
nim ostrv ci ma, ostrv ci ma što liče na šeši re, pa otud ime Hatar-
vo gen1, i otud nje go vo pre zi me Hatar vog odno sno Her ter vig, 
on, Laš iz zali va u kojem ostrv ca liče na šeši re, iz zali va na 
malom ostr vu dale ko na seve ru sve ta, u zemlji Nor veš koj, on, 
sa malog ostr va po ime nu Bor ge ja, on, Laš Her ter vig, sedeo je 
na sto li ci u sobi koju iznajm lju je kao stu dent Dizel dor fske aka-
de mi je i gle dao Hele ne Vin kel man pred pro zo rom dok joj je 
kosa slo bod no pada la niz leđa. I onda se Hele ne pola ko okre-
nu la ka nje mu. I Hele ne je sta ja la pred njim, s tom kosom što 
je od raz delj ka pada la oko malog okru glog lica, sjaj nih pla vih 
oči ju, sit nih usta i male bra de. Gle da la ga je i oči su joj sija le. I 
kosa joj je pada la niz rame na. Ta pla va tala sa sta kosa. Osmeh 
joj je bio na usna ma. I onda su se nje ne oči otvo ri le ka nje mu. 
I iz nje nih oči ju je izvi ra la naj sna žni ja sve tlost koju je ika da 
video. Sve tlost nje nih oči ju. Nika da nije video takvu sve tlost. I 
onda je on ustao, Laš iz Hatar vo ge na. Laš Hatar vog je sta jao, 
u svom lju bi ča stom ode lu, od pli ša, on, Laš iz Hatar vo ge na, 
sta jao je opuš te nih ruku i gle dao kosu i oči i usta pred sobom, 
samo je sta jao tako, i kao da ga je onda sve tlost nje nih oči ju 
obuj mi la, kao topli na, ne, ne kao topli na! ne kao topli na već 
kao sve tlost! da, sve tlost nje nih oči ju obuj mi la ga je kao sve-
tlost! i u toj sve tlo sti se pre o bra zio, više nije bio Laš iz Hatar-
vo ge na, postao je neko dru gi, sav nje gov nemir, sav nje gov strah, 
sve što mu je nedo sta ja lo i što je u nje mu veči to budi lo nespo koj, 
sve što je tre ba lo nado me sti ti, sve to je ispu ni la sve tlost oči ju 
Hele ne Vin kel man i on se smi rio, ispu njen, i sta jao je tako, opuš-
te nih ruku, a onda, neho ti ce, bez raz miš lja nja, bez daljeg, samo 
je pošao ka Hele ne Vin kel man i napro sto je nestao u nje noj 

1 Hatt (norv.) – šešir, våg (norv.) – zaliv. (Sve napo me ne u tek stu su pre vo-
di o če ve.)
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sve tlo sti, u sve tlo sti koja ju je okru ži va la, i ose tio je spo koj 
kakav nikad dotad nije ose tio, takav nepojm ljiv spo koj je ose tio 
i zagr lio ju je i ste gao. On, Laš iz Hatar vo ge na, grlio je Hele ne 
Vin kel man i bio je tako spo ko jan, ispu njen nečim što nije 
pozna vao. Laš Her ter vig je bio kod Hele ne Vin kel man. Više 
nije bio svoj, bio je kod nje. Bio je u neče mu što nije pozna vao. 
Kod nje. Grlio ju je, i ona je zagr li la nje ga. Pri lju bio je lice uz 
nje nu kosu, nje no rame. Našao se u neče mu u čemu nika da 
nije bio, u neče mu što nije pozna vao, da, pej za ži sta Laš Her-
ter vig poj ma nije imao šta je to, ali onda mu je sinu lo, i onda 
je znao, znao je da je u ono me čemu nje go ve sli ke teže, u ono-
me što je na nje go vim sli ka ma, kad sli ka naj bo lje, u tome je bio, 
znao je, jer tome se pri bli žio i rani je, ali nika da nije bio u tome, 
kao tada, kada je on, kada je sli kar Laš Her ter vig disao kroz 
kosu Hele ne Vin kel man. Dugo je sta jao tako, u nje noj sve tlo sti, 
u neče mu što ga je ispu nja va lo. Ne može da se seti, sada dok 
leži na kre ve tu, koli ko je dugo grlio svo ju dra gu Hele ne, ali 
sigur no je bilo dugo, možda je sko ro sat sta jao tako, a sad leži 
na kre ve tu u svom lju bi ča stom ode lu i slu ša naj lep šu muzi ku 
kla vi ra. To moja Hele ne svi ra. A ja, Laš iz Hatar vo ge na, video 
sam kako Hele ne raz ve zu je svo ju div nu kosu, video sam je 
pred pro zo rom svoje sobe, video sam kako joj se kosa tala sa 
niz rame na. I video sam sve tlost nje nih oči ju. I bio sam u nje-
noj sve tlo sti. Ušao sam u nje nu sve tlost. Ustao sam sa sto li ce, 
stao sam pred njom, ušao sam u nje nu sve tlost i smi rio sam se, 
dugo sam bio u nje noj sve tlo sti, grle ći je, pri lju bio sam lice uz 
nje no rame i disao sam kroz nje nu kosu, sve dok Hele ne nije 
pro ša pu ta la da mora oti ći jer će se nje na maj ka usko ro vra ti ti, 
da, toli ko sam dugo disao kroz nje nu kosu, a sada ležim na 
kre ve tu, u svom lju bi ča stom pli ša nom ode lu, i slu šam kla vir iz 
dnev ne sobe i to moja dra ga Hele ne svi ra. I video sam tvo ju 
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kosu, dra ga moja Hele ne. Video sam te kako sto jiš pred pro zo-
rom i raz ve zu ješ kosu. I ustao sam sa sto li ce, pri šao sam ti, i 
zagr lio sam te. Grlio sam te i disao kroz tvo ju kosu. I šap nuo 
sam ti na uvo da se voli mo. I ti si na moje uvo šap nu la da jeste 
tako, da, voli mo se. I sta ja li smo zagr lje ni. I onda smo čuli da 
se vra ta otva ra ju i zatva ra ju. I raz dvo ji li smo se. I onda smo 
sta ja li raz dvo je ni, u sve tlo sti koja je jenja va la, nesta ja la. Tvo ja 
kosa je posta la neka dru ga kosa. I onda smo čuli kora ke u hod-
ni ku. I rekla si da se tvo ja maj ka vra ti la kući, mora la si da ideš, 
mora la si da požu riš, ali prvo si mora la da sre diš kosu, rekla si 
i nasme ši la mi se. Jer ako te maj ka ne nađe u dnev noj sobi, doći 
će ova mo i poku ca će na vra ta. Rekla si da sme sta moraš oti ći. 
I video sam te kako pola ziš ka vra ti ma, kako izla ziš u hod nik i 
zatva raš vra ta za sobom, i čuo sam te kako vičeš zdra vo maj ko, 
ovde, ovde sam, maj ko, zar si se već vra ti la, povi ka la si. A ja 
sam legao na kre vet. Ležao sam na kre ve tu i gle dao ka pro zo ru 
pred kojim si malo čas sta ja la. I pono vo sam te video pred pro-
zo rom. Sta ja la si tu, s tom tvo jom kosom. I onda se čulo kuca-
nje na vra ti ma. I nisam sti gao ni da usta nem pre nego što se 
tvoj stric poja vio. Gospo din Vin kel man. Crna bra da, crne oči. 
Ustao sam. On se pred sta vio, gospo din Vin kel man. Pru žio 
sam mu ruku, ali on je nije pri hva tio, samo se okre nuo, zatvo-
rio je vra ta i oti šao. Ležim na kre ve tu, u svom lju bi ča stom 
pli ša nom ode lu, i slu šam naj lep šu muzi ku kla vi ra. Slu šam 
kako svi raš kla vir u dnev noj sobi. Ja sam mla di nor veš ki sli kar, 
Laš Her ter vig, jedan od veli kih tale na ta novog nor veš kog sli-
kar stva, da, to sam ja! jer stvar no imam veli ki tale nat. Stvar no 
umem da sli kam. I ne želim da čujem šta Gude ima da kaže o 
sli ci na kojoj radim. Jer valj da umem da sli kam? Sigur no 
umem da sli kam? Da li iko sli ka bolje od mene? Možda sli kam 
bolje i od Gudea, pa će mi Gude možda baš zato reći da ne 
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umem da sli kam? Ne umem da sli kam, reći će mi Gude, bolje 
da se vra tim kući u Sta van ger, jer nemam šta da tra žim na aka-
de mi ji, ni na ovoj ni na bilo kojoj dru goj, to će reći, bolje da 
far bam vra ta nego da sli kam pej za že, reći će. Danas će Gude 
pogle da ti moju sli ku i reći će šta misli o njoj, ali ja ne želim da 
znam šta misli. Jer Gudeu se moja sli ka neće dopa sti. Sigu ran 
sam. Neću da znam šta Gude misli o mojoj sli ci. Ležim na kre-
ve tu i neću da čujem šta Gude misli o mojoj sli ci, jer sada mi 
je dobro, sada slu šam kako svi raš, dra ga, dra ga Hele ne, i svi raš 
tako div no. Naj lep ša muzi ka. Iz dnev ne sobe do moje sobe 
dopi re naj lep ša muzi ka. Puć kam lulu. I čujem da pre sta ješ da 
svi raš, posled nji tono vi nesta ju kao dim u vazdu hu i sve tlo sti. 
I čujem kako se vra ta otva ra ju, čujem kora ke u hod ni ku. I mož-
da si to ti, možda dola ziš k meni? Možda dola ziš k meni, mož-
da hoćeš da mi poka žeš svo ju kosu? Možda hoćeš da raz ve žeš 
kosu i sta neš pred pro zor puš te ne kose, tako nepojm lji vo lepa 
za mene? Ili pono vo dola zi tvoj stric? Da li tvoj stric dola zi da 
me izba ci? Hoće li tvoj stric pono vo sta ja ti na vra ti ma, s tom 
crnom bra dom i crnim oči ma, hoće li tvoj stric pono vo sta ja ti 
na vra ti ma i gle da ti me? Hoće li tvoj stric poku ca ti i hoće li me 
samo gle da ti bez ijed ne reči, i hoće li onda tvoj stric reći da je 
gospo din Vin kel man, samo to, i niš ta više? I hoće li onda reći 
da moram napo lje, da ne mogu žive ti ovde, da moram oti ći? 
Slu šam kora ke u hod ni ku i kora ci su mir ni, laki. I znam da 
čujem tvo je kora ke u hod ni ku. Sada tvo ji kora ci pri la ze hod ni-
kom. Sedam na ivi cu kre ve ta. Sedim i gle dam ka vra ti ma. Ču-
jem da se kora ci zau sta vlja ju pred vra ti ma. I onda čujem kuca-
nje na vra ti ma. Čujem da ti kucaš na vra ta, jer to si sigur no ti. 
Ko bi dru gi osim tebe sada poku cao na vra ta? Ja ću sada reći 
uđi te, i ti ćeš ući.

Uđi te! kažem.
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I gle dam vra ta, gle dam kako se vra ta otva ra ju, pola ko 
otva ra ju. I znam da ćeš ti ući kod mene. Sada ćeš ući. I onda 
vidim tvo je lice, tvo je malo lice, sto jiš na vra ti ma i gle daš me 
i osme hu ješ mi se! i onda šire otva raš vra ta i ja vidim pla-
vu kosu oko tvog lica. Vidim tvo je krup ne sve tle oči. I ima 
neče ga na tvom licu, u tvo jim oči ma. Gle dam kako otva-
raš vra ta do kra ja, i onda sto jiš na vra ti ma, u beloj halji ni. I 
odjed nom oba raš pogled. Gle daš u pod, podi žeš pogled, ka 
meni, ka kre ve tu na kojem sedim. Gle dam te, osme hu jem ti 
se. Ali ti ne gle daš mene, samo gle daš u pod pred sobom, i 
ima neče ga na tvom licu, u tvo jim oči ma.

Slo bod no uđi, kažem.
I vidim da kli maš gla vom. I onda zatva raš vra ta za so-

bom. I gle dam te kako sto jiš, tako lepa, pred zatvo re nim 
vra ti ma. Gle daš u pod. Vidim da pola ziš ka sto li ci. I ima 
neče ga na tvom licu, u tvo jim oči ma. Neš to se zbi va. Sedaš 
na sto li cu. I šta je to na tvom licu? U tvo jim oči ma?

Jesi li slu šao? pitaš.
Jesam, odgo va ram.
I onda pono vo samo sediš, gle daš u pod pred sobom.
Div no si svi ra la, kažem.
Beto ven, kažeš ti.
Da, Beto ven, odgo va ram.
I gle dam te, sediš na toj sto li ci, tako lepa, i gle daš u pod. I 

ne mogu da ti kažem da nika da nisam slu šao kla vir pre nego 
što sam došao u ovu kuću, jer na Bor ge ji nije bilo kla vi ra, a 
ni u celom gra du Sta van ge ru, koli ko znam, ali ne, u stva ri, 
Hans Gabri jel Buk holt Sunt je sigur no imao kla vir, i Ćeland 
je narav no imao kla vir, i možda su ga i mno gi dru gi ima-
li, ali ja nika da nisam slu šao kla vir sve dok nisam čuo tebe 
kako svi raš, ali to sad ne mogu da ti kažem dok sedim na 
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ivi ci kre ve ta i gle dam u pod pred sobom, a naj vi še bih voleo 
da vidim kako usta ješ, da vidim kri vi nu tvo jih leđa u beloj 
halji ni, i nežnu obli nu tvo jih gru di, da vidim kako raz ve zu ješ 
kosu. Kako ti kosa pada niz rame na. Sta ja la bi tako i gle da la 
bi u pod, i ja bih ustao i pri šao i zagr lio bih te, ste gao bih te 
uz sebe, sta jao bih tako i ste zao bih te uz sebe, čvr sto, samo 
bih te čvr sto grlio i disao bih kroz tvo ju kosu. Samo to. Grlio 
bih te čvr sto. I onda bi ti zagr li la mene i sta ja li bismo tako. 
Samo bismo sta ja li tako. Sta ja li bismo spo koj no, bli zu jed no 
dru gog, sta ja li bismo, jed no u dru gom.

Imam neš to da ti saopštim, kažeš.
I na tren se gle da mo i onda obo je oba ra mo pogled i ti 

sad moraš da kažeš o čemu je reč.
Moj stric, kažeš. Moj stric je rekao da moraš da se ise liš.
Govo riš mi da moram da se ise lim? Zaš to bih se ise lio? 

Zar ne želiš da budem ovde? Zaš to ne želiš da budem ovde?
Tvoj stric? kažem, i gle dam te.
Rekao je da moraš da se ise liš, kažeš ti.
A ja uopšte nisam dugo živeo ovde. Tek što sam se use-

lio. I sad moram da se ise lim. A pla tio sam, imam nov ca, 
pla tio sam sta na ri nu.

Ali pla tio sam sta na ri nu, kažem.
Jesi, nije stvar u tome, kažeš. Ali stric je rekao maj ci da 

moraš da se ise liš, i maj ka se slo ži la da je tako naj bo lje. Ne 
znam zaš to, ali tako je. Pomi sli la sam da će biti lak še ako ti 
ja kažem.

Moram da se ise lim. A Hele ne će osta ti ovde. Možda više 
nika da neću vide ti Hele ne. Jer sad moram da se ise lim. Tvoj 
stric je rekao da moram da se ise lim i tvo ja maj ka se slo ži-
la, pa mi valj da ne osta je niš ta dru go nego da se zai sta ise-
lim. Ali gde ću žive ti? Hoću li spa va ti u ate ljeu? Mogao bih 
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da spa vam i napo lju, ako do toga dođe, ali više neću viđa ti 
Hele ne. Neću viđa ti Hele ne.

Hoću li te viđa ti ako se ise lim? pitam.
I nije tre ba lo da pitam. Jer Hele ne valj da ne može da se 

viđa sa mnom, valj da je pre mla da za to? Ima samo pet na-
est godi na, možda šesna est, ja u stva ri i ne znam koli ko ima 
godi na. Niš ta ja ne znam. Ali ne želim da izgu bim Hele ne. I 
usta jem, pola zim ka Hele ne koja sedi na sto li ci. Sta jem pred 
nju. Jer Hele ne više neće da me vidi, možda zapra vo ona 
hoće da se ise lim, možda samo kaže da to njen stric hoće, 
gospo din Vin kel man, ali možda zapra vo Hele ne hoće da se 
ise lim? Gle dam Hele ne, ona gle da u pod. Možda ona hoće 
da se ise lim? Moram da pitam Hele ne da li ona hoće da se 
ise lim.

Da li ti hoćeš da se ise lim? pitam.
I Hele ne odma hu je gla vom. Ali možda se samo pra vi? 

Kako bi dru ga či je odgo vo ri la? Ali rekla je da se voli mo, a sad 
hoće da se ise lim. Gle dam je.

Nećeš da se ise lim?
I Hele ne odma hu je gla vom. I možda Hele ne zai sta neće 

da se ise lim? Možda to zai sta njen stric hoće? Ali nije mi on 
rekao da se ise lim, niti nje na maj ka, samo mi je Hele ne to 
rekla. Hele ne je rekla da njen stric hoće da se ja ise lim. Ali 
sigur no i Hele ne hoće da se ise lim, da je više nikad ne vidim.

Zaš to tvoj stric hoće da se ise lim?
Gle dam te, dra ga moja Hele ne. Sto jim pred tobom, gle-

dam te na toj sto li ci i ti ne odgo va raš, samo gle daš u pod 
pred sobom.

Da li je tvoj stric to rekao sinoć? pitam.
I ti gle daš u pod, bla go kli maš.
Da li sam neš to skri vio? pitam.
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I ti gle daš u pod.
Ali mi se voli mo? kažem. Zar ne? Voli mo se? I tre ba da 

se viđa mo čak i ako ne budem živeo ovde? Mogu da dola zim 
kod tebe, ili može mo da se nala zi mo na uli ci, bilo gde.

Spuš tam ruku na tvo je rame. I ti samo sediš, gle daš u 
pod. Sto jim pred svojom dra gom Hele ne i držim je za rame. 
I gle dam kako ti se gru di podi žu i spuš ta ju. Vidim tvo je gru-
di, ispod bele halji ne. I sad hoćeš da se ise lim, da te više ni-
kad ne vidim. Ali ti si moja dra ga. Hoću da vidim tvo je gru-
di. Ne možeš samo da mi kažeš da se ise lim. Ruka mi kli zi 
niz tvo je rame, do tvo je doj ke. Moja ruka hva ta tvo ju oblu 
doj ku. Ose ćam kako ti se gru di podi žu i spuš ta ju. Ne bih 
smeo da te tako hva tam za doj ku. Ali moja ruka drži tvo-
ju doj ku. Ti podi žeš ruku, hva taš moju nadla ni cu, skla njaš 
moju ruku sa doj ke.

Sigur no je zbog toga, kažeš.
Sto jim pred tobom, ruka mi visi kraj tela, držiš mi 

nadla ni cu.
Ti hoćeš da se ise lim, kažem.
I vidim da odma hu ješ gla vom i puš taš mi ruku.
Hele ne! kažem.
I znam da prvi put izgo va ram tvo je ime pred tobom, 

mno go puta sam ga izgo vo rio u sebi, izno va i izno va sam 
izgo va rao tvo je ime u sebi, Hele ne, Hele ne, Hele ne, govo rio 
sam, ali nika da ga nisam izgo vo rio naglas pred tobom, niti 
pred bilo kim dru gim. Ali sada izgo va ram tvo je ime, i napro-
sto moram da ga izgo vo rim neko li ko puta.

Hele ne, Hele ne, kažem.
Da, Laše? kažeš.
I gle daš me pra vo u oči. I osme hu ješ mi se. I ja tebi.
Ti i ja, kažem.
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I onda podi žem ruku i prsti ma te lako milu jem po obra zu.
Ti i ja, kažeš.
I podi žeš gla vu, gle daš me. Sme ješ se.
Ti i ja, kažem.
Ti i ja, kažeš.
I osme hu je mo se jed no dru gom, hva tam te za ruku, 

nežno je držim.
Voli mo se, kažem. Ti i ja se voli mo.
Ti i ja, kažeš.
I gle da mo se u oči, osme hu je mo se jed no dru gom. I ja 

te grlim oko rame na, odvo dim te do kre ve ta. Seda mo na ivi-
cu.

Mora mo da se viđa mo, kažem.
Da, kažeš.
Zaš to tvoj stric hoće da se ise lim? pitam.
I ti ne odgo va raš. Da li onda ipak ti hoćeš da se ise lim, a 

ne tvoj stric? Sigur no nije tako.
Zaš to moram da se ise lim? pitam.
Ne znam, odgo va raš.
Mislim da znaš, kažem.
Kako smeš! odgo va raš.
I ja oba ram pogled. Rekao sam da mislim da znaš zaš to 

tvoj stric hoće da se ise lim i ti si pita la kako smem to da kažem, 
lju ti tim gla som si pita la kako smem. Ja dakle ne smem to da 
kažem. Samo tre ba da sedim ovde, tre ba da sedim pred tobom 
i slu šam kako se lju tiš zato što te pitam zbog čega moram da 
se ise lim, moram zato što je tvoj stric rekao da moram, ali ti, 
Hele ne, ti, u stva ri hoćeš da se ja ise lim, samo kažeš da tvoj 
stric to hoće, a u stva ri ti to hoćeš. Zaš to hoćeš da se ise lim? 
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Zaš to? Moram da te pitam zaš to hoćeš da se ise lim. Shva-
tam da ti hoćeš da se ise lim, ali zaš to hoćeš da se ise lim? 
Zaš to?

Zaš to hoćeš da se ise lim? pitam.
Moj stric je to rekao, odgo va raš.
Ali i ti to hoćeš?
Ne odlu ču jem ja.
Ali ipak, kažem, i ste žem ti rame na.
Ne, odgo va raš.
Zaš to hoćeš da se ise lim?
Stric, kažeš.
Ruka mi kli zi niz tvo je rame, ka tvo jim gru di ma.
Ne, kažeš.
Uvla čim dva prsta izme đu dug mi ća na gru di ma tvo je 

halji ne. Prsti ma hva tam tvo ju bra da vi cu.
Zaš to moram da se ise lim? pitam.
Nemoj to da radiš, kažeš.
Reci zaš to, kažem.
Stric, kažeš.
I ja čujem da brzo dišeš.
Stric, stric, kažem. Možda te i on voli. Možda ti i on dira 

gru di.
Ne glu pi raj se, pusti me, kažeš.
I ja povla čim ruku. Usta jem. Gle dam te, tvo je sve tle oči 

se sja je, obra zi su ti poru me ne li.
Samo sam hte la da ti pre ne sem, kažeš.
I usta ješ. Gle dam kako sto jiš pre da mnom. Grlim te, ste-

žem te uz sebe. Spuš tam ruku na tvo ju zad nji cu, pri ti skam ti 
zad nji cu. Pri ti skam te uz sebe.

Tvoj stric, kažem.
Ne glu pi raj se, kažeš.
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Čvr sto te pri ti skam uz sebe.
Pusti me!
Spuš tam usne na tvoj obraz, pri ti skam vla žne usne uz 

tvoj obraz.
Ne glu pi raj se, kažeš.
I ja te gle dam, i ti kažeš da moraš da ideš. A kod stri-

ca ti ideš. Jer ti si tra ži la od stri ca da me izba ci. Samo se 
šega čiš sa mnom. Znam ja, znam da si ti to tra ži la od nje ga. 
A zaš to hoćeš da se ise lim? Zaš to nećeš da budem ovde? 
Zaš to? Šta sam zgre šio? Gle dam te. Zaš to hoćeš da se ise-
lim? Hoćeš da budeš sa stri cem, možda, da li je to? Hoćeš da 
milu ješ stri če vu sto ma či nu? Hoćeš da gle daš stri če ve crne 
oči? Zaš to hoćeš da se ise lim? I zaš to si rekla da si za mene 
svi ra la kla vir? Hoćeš da milu ješ stri če vu crnu bra du? Da li 
to hoćeš? Hoćeš da ti stric dodi ru je gru di, to hoćeš? Da li je 
to? Pa onda ja ne smem da budem u kući, jer ne može tako, 
ne ako hoćeš da budeš sama u kući sa stri cem. Slo bod no 
idi. Ja i hoću da se ise lim. Hoću da odem odav de. Neću da 
budem ovde kad ti nećeš. Nesta ću. Neću ti dosa đi va ti. Oti ći 
ću odav de.

Zaš to si tra ži la od stri ca da me izba ci? pitam.
Stric je to sam odlu čio, odgo va raš.
I gle daš me, širom otvo re nim oči ma.
Ne bih rekao, kažem.
I gle dam te, i vidim kako se tvo ja bela halji na pola ko pre-

tva ra u neš to neo d re đe no belo, tvo ja halji na se pre tva ra u 
neš to belo što se kre će i to belo mi pri la zi, to belo mi se pri-
bli ža va i onda, izne na da, neš to crno se poja vlju je u belom, i 
onda vidim belu i crnu ode ću pred sobom i ode ća mi pri la zi 
i onda se naglo uda lja va. I onda se deli. I ode ća mi pri la zi, 
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uda lja va se. Ode ća je bela, crna. Ode ća mi pri la zi, uda lja va 
se. Ode ća se kre će, kre će, pri la zi mi.

Ne, ne, kažem.
Bela i crna ode ća mi pri la zi, uda lja va se, pri la zi mi, uda-

lja va se.
Ne, osta vi te me na miru, kažem.
Šta se deša va? pitaš.
I usred crne i bele ode će čujem da pitaš šta se deša va i 

tvoj glas se kre će s crnom i belom ode ćom, pri la zi mi, uda-
lja va se, pri la zi mi, uda lja va se. I šta se to deša va?

Vidiš li? pitam.
Šta?
Ode ću.
Ne, niš ta ne vidim.
I ode ća pose že za mojim licem, za mojim usti ma, ode ća 

mi dodi ru je usne.
Moram da idem, kažeš.
I ode ća mi se uvla či u usta. Podi žem ruku do usta, hoću 

da izvu čem ode ću, jer moram da izvu čem ode ću iz usta! 
ode ća ne sme da me uda vi! moram da izvu čem ode ću iz 
usta, moram! i podi žem ruku do usta i hva tam, ali ode ća 
nesta je, hva tam je, ali nesta je, išče za va mi iz ruke, ode ća mi 
beži dok pose žem za njom, nesta je. Ona mene hva ta.

Šta je bilo, Laše?
Ode ća nesta je. Ta ode ća. Nesta je. Bela ode ća nesta je, 

hva tam je, i evo, zama lo, ali taman kad tre ba da je uhva tim 
ona nesta je i nema je više.

Ne glu pi raj se, Laše!
Hva tam i ode ća nesta je. Moram da je hva tam, hoće da mi 

se uvu če u usta, ode ća je crna i bela i hoće da mi se uvu če u 
usta i moram da hva tam tu crnu i belu ode ću, hva tam ode ću.
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