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Ako vas najgore povrede oni koji treba najviše da vas vole,
ako tražite oslobađanje od patnje kroz blaženstvo bola,

ako ste odbačeni zbog upadljive nesavršenosti,
onda je ova knjiga za vas.

Voljeni ste;
niste sami;

divni ste.
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P o g l a v l j e  1

Početak; ili izazov

Džejson Dorsi

Septembar, druga godina srednje škole

„Ne budi kreten, Malkome.“ snažno sam gurnuo Malkoma Henrija 
laktom, i posrnuo je.

„To je opravdano pitanje, Dorsi. Zaljubljen si u Nel Hotorn jebeno 
oduvek. Kad ćeš stisnuti petlju i pozvati je da izađete?“ Malkom je bio 
jedini crnac u prvom timu, naš najbrži trkač, naš zvezdani bek i treći 
član našeg moćnog trija, zajedno s Kajlom, kvoterbekom, i sa mnom, 
krilnim hvatačem.

Malkom je bio građen kao ja – nizak, zdepast i mišićav, i imao je 
ogromnu afro-frizuru u stilu sedamdesetih. Brižljivo ju je negovao, jer 
kad je već morao biti jedini crnac u belačkom palanačkom fudbalskom 
timu, onda je hteo da tako i izgleda.

„Jebena si kukavica“, podbadao me je. „Nećeš to uraditi.“
Ljutito sam ga pogledao. „Zaveži, dođavola, Malk.“ Dobacivali smo 

se loptom na terenu dok smo čekali da se ostali momci presvuku. Obo-
jica smo ranije izašli sa časova, jer smo šesti čas imali fizičko, a to nam 
je predavao trener Donaldson. „Nisam kukavica. samo nisam imao 
pravu priliku. Prvo, ona je Kajlova najbolja drugarica. Nisam siguran 
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kako bi on to primio. A osim toga, znaš šta se desilo s gospodinom 
Hotornom i Aronom svornickim. Otkinuo bi mi muda kad bih je 
pozvao da izađemo. Napunila je tek šesnaest, nema ni nedelju dana.“

„Što znači da si imao nedelju dana da isplaniraš to sranje. Hajde, 
Džej. Nemoj sad da mi glumiš pičkicu. Cviliš o tome kako želiš šansu 
kod Nel još od sedmog razreda. sad imaš priliku.“ Bacio mi je loptu, 
a zatim odjurio, trčeći cikcak. Zavitlao sam loptu za njim, ali proma-
šio sam ga za kilometar. „Hvala bogu što nisi kvoterbek, Džejsone. 
Očajan si.“

„Kao da bi ti mogao bolje? Ne bi pogodio ni širu stranu ambara.“
Vratio mi je loptu, pogodivši me snažno u grudi. „Kladim se da bih 

pogodio širu stranu Neline guzice s pedeset metara.“
Znao sam da me zavitlava, ali upalilo je. „Ne pričaj tako o njoj, 

govno jedno.“ Ponovo sam mu bacio loptu, zatim oponašao njegov 
prethodni potez tako što sam pretrčao nekoliko metara pre nego što 
sam se okrenuo da uhvatim loptu.

„Šta onda hoćeš, čoveče, jebote. Pozovi. Je. Da izađete.“ Malkom 
mi je bacio loptu i pala mi je pravo u ruke; bacao je bolje od mene, ali 
to mu nikad ne bih priznao.

„Hoću“, rekao sam. „Hoću. Kad budem spreman.“
Tog trenutka, Blejn, Nik, Čak i Frenki istrčaše na teren, bacajući 

opremu na nasumičnu gomilu sa strane. Bacio sam loptu ka Frenkiju. 
Pojurio je prema meni, podvukavši loptu ispod ruke. Pustio sam ga da 
projuri kraj mene, zatim ga lako sustigao i oborio na zemlju, ščepavši 
ga čvrsto za bok. Obojica smo se srušili smejući se, ali kad smo pali, 
Frenkiju je trebalo duže da ustane i borio se za dah.

„Prevelika si kukavica, Dorsi.“ Frenki je pesnicom pritisnuo rebra, 
previjajući se. „Jebiga, čoveče. Mislim da si mi povredio rebro. Nemam 
opremu na sebi, ortače, pazi malo.“

„Pičkice! Ne podnosiš obaranje? Trebalo bi da pretrčiš nekoliko 
utakmica, izdržiš nekoliko pravih napada. Možda bi malo ojačao, bure 
jebeno.“ Nasmejao sam se kad sam to rekao, jer smo obojica znali da 
je Frenki bio ofanzivna linija što mi čuva dupe da me ne obore kad se 
spremam da potrčim. Bio je vraški dobar igrač i jedan od mojih naj-
boljih prijatelja, posle Kajla i Malkoma.
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„Dobro, dobro, ja sam bure, a ti svetlucava mala vila.“ Pretvarao se 
da će me napasti, a onda mi je obavio snažnu ruku oko vrata i stegao 
me; bio je ogroman, pravi mamut – sa sedamnaest je već premašio sto 
osamdeset centimetara i sto deset kilograma. Na prvi pogled delovao je 
gojazno, ali kad bi vas oborio, shvatili biste da je to sto deset kilograma 
čistih mišića. „Možda bi trebalo da prestaneš da se šepuriš po terenu 
kao jebena vila i isprobaš blokadu za svoje dupence.“

Borio sam se za dah dok me je stezao i morao sam ga udariti pesni-
com u rebra da me pusti. Blejn, defanzivac i timski mirotvorac, gurnuo 
nas je u stranu. „Prestanite, momci. Znate šta trener misli o glupiranju.“

„Zaveži, Blejne“, odvratili smo uglas Malkom, Frenki i ja.
„Hajde da se vratimo na ono kako si prevelika kukavica da pozoveš 

Nel na izlazak“, dobacio je Malkom.
„Hajde da se ne vraćamo.“ Bacio sam loptu postrance preko terena 

do Čaka, hvatača iz drugog reda, a on ju je uhvatio i prosledio Niku, 
drugom ofanzivnom lajnmenu.

„Izazivam te“, rekao je Frenki. „Duplo te izazivam.“
Nasmejao sam se. „Šta je ovo, drugi razred? Duplo me izazivaš? 

Ozbiljno?“
Frenki se nije nasmejao sa mnom. „Da, izazivam te da pozoveš 

Nel Hotorn da izađete. Muka mi je već od tvog pretvaranja da je tvoja 
zaljubljenost u nju neka velika tajna. svi znaju osim nje i Kajla. uradi 
nešto ili zaveži o tome.“

„Povećavam ulog“, ubacio se Malkom. „Kladim se u sto dolara da 
nećeš to uraditi.“

„To je glupo. Neću da se kladim niti da prihvatam izazove. Ona 
mi je drugarica. Pozvaću je da izađemo ako i kada budem spreman.“ 
usredsredio sam se na nameštanje štitnika u pokušaju da sakrijem 
nelagodnost.

„Da, drugarica ti je... jer si uvučen u prijateljstvo.“ To je rekao 
Malkom.

Gad.
„Nisam uvučen u prijateljstvo.“ Nepotrebno sam zategao kopačke, 

trgnuvši pertle tako jako da me je stopalo zabolelo, pa sam morao da 
ih olabavim i ponovo zavežem.
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Malkom je uvek umeo da me prozre. „Da, jesi, i znaš to i sam.“ stao 
je ispred mene nosem u nos. „sto dolara. Prihvati ili zaveži.“

Odgurnuo sam ga, ali ponovo mi se uneo u lice i gurnuo i on mene. 
„Neću se jebeno kladiti s vama zbog toga“, odvratio sam.

„To je zato što si uplašena pička“, izazivao je Frenki.
Ovo je izazvalo gromoglasan smeh čitavog ofanzivnog reda, sad 

okupljenog oko nas.
„Uplašena pička?“, podsmehnuo sam se. „Jesi li mi upravo to rekao?“
Frenki se zateturao prema meni, pun sebe i spreman da me obori. 

„Da, jesam. Jer jesi.“
stao sam pred njega, ali obojica smo znali da se nikad ne bih usudio 

da se zapravo suprotstavim Frenkiju: obojica bismo završili u bolnici. 
„Ne plašim se“, izgovorio sam, bezočno lažući.

Zapravo, zaista sam se plašio. Bio sam prijatelj s Nel Hotorn još od 
trećeg razreda, i gotovo isto toliko bio sam i zaljubljen u nju. Frenki je 
bio potpuno u pravu kad je rekao kako svi znaju za to osim same Nel 
i Kajla. A Kajl je možda i znao, ali je izabrao da ne primećuje; nisam 
bio sasvim siguran.

Kada ste skoro deset godina zaljubljeni u nekoga, sama pomisao na 
to da tu osobu pozovete da izađete je zastrašujuća. Takođe, znao sam 
da će mi se, ukoliko ne prihvatim opkladu, smejati čitav tim.

„Jebiga. Dobro. Pozvaću je sutra.“ Mrzeo sam što me pritiskaju, ali 
isto tako znao sam da je, inače, verovatno nikad ne bih pozvao. „svi 
ćete mi dugovati lovu do sutrašnjeg treninga.“

Frenki i Malkom rukovaše se sa mnom, pošto su jedino njih dvo-
jica, zapravo, učestvovali u opkladi.

Na treningu sam radio automatski, trčao sam i hvatao loptu go-
tovo bez razmišljanja. Mozak mi je radio milion kilometara u minutu, 
naizmenično planirajući šta ću reći i umirući od straha da ću nešto 
pogrešiti.

Kad sam narednog dana došao u školu, bio sam sav rastrojen. Da sve 
bude još gore, tata se ranije vratio s posla i prilično me izmlatio. Trening 
bi mi danas teško pao s grudima i leđima prekrivenim modricama, ali 
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dosad sam se već navikao. To me je jačalo, rekao je. Bilo je to za moje 
dobro, govorio je. Mada, na neki način, bio je u pravu; jeste me ojačalo.

Nikakvo obaranje nije me moglo zaboleti kao njegove pesnice.
Četvrti čas imao sam zapadnu civilizaciju, a peti američku vladu 

s Nel, i nameravao sam da joj priđem između časova. Otpratiću je do 
ormarića i pitaću je dok budemo razmenjivali knjige. stajao sam ispred 
učionice gospođe Hejstings na prvom spratu i čekao Nel da dođe na 
peti čas. Morao sam se ugristi za obraz da sakrijem bolan grč kad me 
je Malkom razigrano zgrabio s boka, udarajući me snažnim ramenom 
pravo u modricu. Odgurnuo sam ga, na silu se smejući dok smo se 
rvali, sve dok nije naišao Veseli Hari, hipi dežurni nastavnik, i razdra-
gano nam doviknuo: „Prekidajte, lude siledžije.“

Veseli Hari bio je svima prijatelj. Ličio je na Džona Lenona, s du-
gom neurednom smeđom kosom, otrcanom bradom i okruglim nao-
čarima. Pušio je previše trave šezdesetih i u glavi, zapravo, nije ni iza-
šao iz te decenije. Bio je brat direktora Boumana, večito smiren, kraj-
nje ljubazan prema svima i uvek nasmešen. Nikad nikoga nije morao 
da moli nešto dvaput, jer su čak i najtvrdokorniji čudaci voleli Harija.

„Znači, uradićeš to posle časa, je li tako?“, poverljivo me je pitao 
Malkom, mašući trostruko presavijenom stotkom između kažiprsta i 
srednjeg prsta.

Posegao sam za novčanicom, ali izmakao se. „Da, hoću“, odgovo-
rio sam. „Naći ćemo se kod ormarića između četvrtog i petog časa.“

Protrljao sam mesto gde mi je ljubičasto-žuta modrica veličine grejp-
fruta prekrivala rebra i pružala se na leđa, isto ono gde me je i Malkom 
udario u šali.

Iza sebe sam čuo Kajlov glas. „Tata te je opet premlatio?“
Kajl je jedini osim moje mame znao da me tata tuče. Naterao sam 

ga da obeća da nikad nikome neće reći. To mi ne bi nimalo pomoglo, 
jer mi je tata bio kapetan gradske policije. sakrio bi sve izveštaje i za-
strašio socijalne radnike koji bi pokušali da mu stanu na put. Već se 
dešavalo. Pogrešio sam što sam rekao nastavniku fizičkog u osmom 
razredu da mi je modrica na stomaku od tatinih batina, i nastavnik je 
otišao do socijalnog radnika. Nastavnik fizičkog prebačen je u drugi 
okrug u roku od nedelju dana, a socijalni radnik dobio je otkaz.
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Nisam išao u školu nedelju dana, zbog bolesti. Zapravo, bio sam u 
takvim bolovima da nisam mogao da ustanem iz kreveta. Modricama 
na telu bilo je potrebno duže od mesec dana da nestanu. Posle toga 
više nikom nisam pokušao da kažem. Provodio sam što sam više vre-
mena mogao u školi, na fudbalskom treningu ili kod Kajla. samo da 
budem što dalje od tate. Njemu je odgovaralo, jer nikad nije ni želeo 
da ima decu. Razočarao sam ga, tvrdio je. Čak i kad sam izabran u 
prvi tim već u prvoj godini, bio sam mu razočaranje. I kad sam oborio 
okružni rekord za najviše hvatanja u jednoj sezoni iste te prve godine, 
bio sam samo beskorisno govno. Nisam oborio tatin rekord, a samo 
je to bilo važno.

Znate, tata je tri godine uzastopce bio reprezentativac u srednjoj 
školi, a onda je otišao da igra kao prvi krilni hvatač za univerzitet u 
Mičiganu i bio je naveliko hvaljen kao jedan od najboljih igrača uni-
verzitetskog fudbala. Tad su ga odabrali za Kanzas siti Čifse, Minesota 
Vikinge i Njujork Džajantse. Pokidao je prednji ukršteni ligament na 
prvoj utakmici sa Džajantsima, i ta povreda okončala mu je karijeru. 
Vratio se u rodni grad, ovde u Mičigan, i zaposlio u policiji kao ogor-
čen, gnevan čovek. Kad je pokrenut Prvi zalivski rat, pridružio se vojsci 
i završio je dve smene s pešadijom, i vraćao se gore sjeban zbog onoga 
što je video i radio.

Voleo je da se opije posle posla i pričao bi mi grozne priče. Za ra-
zliku od većine ratnih veterana za koje sam čuo, tata je voleo da priča 
o svojim iskustvima. Mada, samo sa mnom, i samo kad bi iskapio 
petu turu. Pričao mi je o ubijenim drugovima, raznetim improvizo-
vanom eksplozivnom napravom, pogođenim snajperom ili raketnim 
bacačem. Ako bih pokušao da odem, napao bi me. Čak i pijan, tata je 
bio strašan. Povreda ligamenta okončala mu je karijeru profesional-
nog krilnog hvatača, ali nije ga učinila manje fizički zastrašujućim. 
stajao bi, desetak centimetara viši od mene, širokih ramena, snažnih 
bicepsa i žilavih podlaktica, a kratko podšišana proseda kosa presija-
vala bi mu se od znoja dok se njihao preda mnom. Imao je brze, čvrste 
pesnice, i čak i pijan bio je precizan. Znao je gde da udari da izazove 
najviše bola. Naučio sam bolje da blokiram i izvrdavam, što je tata 
podsticao. Želeo je da budem muškarac, ratnik. Muškarci ne osećaju 
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bol. Muškarci mogu da trče na utakmicama s povređenim rebrima i 
izudaranim bubrezima. Muškarci ne plaču. Muškarci ne pričaju. Muš-
karci ruše rekorde.

Kajl je sve ovo znao – razumeo je onoliko koliko je mogao neko ko 
to nije doživeo, i nikome nije rekao.

„Da, ali dobro sam.“ Mrzeo sam sažaljenje.
Kajl me je samo pogledao u oči, procenjivački. Znao je da nikad ne 

bih priznao da me nešto boli, pa se usavršio u procenjivanju koliko mi 
je loše. „Jesi li siguran? Trener želi da danas radimo vežbe stepovanja.“

„sranje“, promumlao sam.
Vežbe stepovanja obično su se održavale tako što bi trener ili kvo-

terbek bacao loptu, a hvatač je vežbao da je uhvati blizu linije, stepujući 
preko linije s jednom ili obe noge. Trener je voleo da drži ove vežbe s 
punim ometanjem, pa sam naučio da hvatam dok odbrambeni igrač 
pokušava da me zaustavi. Ovo je značilo da su me veći deo treninga 
konstantno obarali. s već povređenim rebrima, biću srećan ako sâm, 
na nogama, izađem s terena.

„Ne, dobro sam“, rekao sam. „Igramo protiv Brajtona u petak, a oni 
vole da me čuvaju sa dva igrača. Treba mi vežba.“

Kajl je samo zavrteo glavom. „Koji si ti tvrdoglavi kreten.“
Nasmejao sam se. „Da. Ali sam najbolji jebeni krilni hvatač u dr-

žavi. To dosta govori o tatinom trening-programu.“ Prstima sam na-
pravio navodnike u vazduhu dok sam izgovarao ovo poslednje.

„Koju je ono reč upotrebio gospodin Lang juče? Dok je govorio o 
spartancima i tome kako su obučavali svoje ratnike?“ Kajl je izvadio 
energetsku pločicu iz torbe i otvorio ju je, pružajući mi polovinu.

„Agogi“, odgovorio sam.
„Tako je“, potvrdio je Kajl, glasno žvaćući. „samo se pretvaraj da si 

spartanac, obučavan u agogima.“
„To nije bila zgrada, ne bih rekao“, kazao sam, žvaćući svoju polo-

vinu. „To je više bio način života, program. I da, to je u osnovi to. Majk 
Dorsi, spartanski agogi trener.“

„I moraću ponovo da te odvlačim s terena?“, pitao je Kajl, samo 
napola u šali.

„Verovatno“, odgovorio sam.
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„Otići ćemo onda u skrovište posle treninga.“ Krenuo je na peti čas 
hemije na drugom kraju škole, žureći da ne zakasni.

„Zvuči dobro“, doviknuo sam za njim.
skrovište nam je bilo mesto u šumi iza moje kuće. Tamo je bio 

stari hrast oboren munjom, s ogromnim raširenim granama savije-
nim nisko iznad tla, koje su oblikovale nadstrešnicu nalik na pećinu. 
s godinama smo Kajl i ja pretvorili to mesto u neku vrstu skloništa, 
od isprepletenih grana, starih dasaka i limenih ploča sa smetlišta oko 
debelog debla, da bismo dobili zaklonjeno mesto. Dovukli smo stare 
stolice, neke sanduke, pa čak i stari ofucani kauč. Bila je to naša tajna, 
i čak i sad, kad smo bili dovoljno odrasli da bi trebalo da se stidimo 
zbog tajne kućice, i dalje smo je tajili. Moj rođak Dag jednom je ukrao 
nekoliko pakovanja jeftinog piva iz prodavnice pića i dao mi dva-tri, 
pa smo Kajl i ja često tamo odlazili da zajedno pijemo.

Ali za mene je skrovište bilo samo to – mesto gde sam mogao da 
odem i pobegnem od tate. Tamo sam nekoliko puta i prespavao, tako 
da sam čuvao staro vuneno ćebe u jednom sanduku.

Razgovor s Malkomom i potom s Kajlom oduzeo mi je gotovo se-
dam minuta pre petog časa, pa sam se iznenadio kad se Nel još nije 
pojavila. Mislio sam da ću se unerediti dok sam se pripremao da je 
pozovem da izađemo, ali ona nije ni došla na čas.

A onda se pojavila, kose puštene preko ramena, nasmejana i vesela. 
Beka joj je bila s jedne strane, Džil s druge. Te tri devojke su, po mom 
mišljenju, bile najzgodnije u čitavoj školi i nikako nisam mogao da 
odlučim kako bih ih rangirao po tom kriterijumu. uglavnom je zavi-
silo od raspoloženja. Nel sam najbolje poznavao, pošto sam veći deo 
života proveo sanjareći o njoj kao kučence, ali Beka je bila podjednako 
privlačna, samo na svoj način. Bila je niža i zaobljenija od Nel i imala 
je dugu kovrdžavu crnu kosu, tako čvrsto ukovrdžanu da joj je pred-
stavljala gustu masu rastegljivih uvojaka, dok je Nelina imala savršenu 
nijansu riđe. Bekina koža imala je boju tamnog karamela, dok je Nelina 
bila poput slonovače, bela i svetla. Nel je bila otvorena i vesela, dok je 
Beka bila tiha i mučno stidljiva, ali izuzetno pametna.

Džil je bila gotovo neprimetna kad se nalazila pored Beke i Nel. 
Jednostavno, nije mogla da se takmiči, ako mene pitate. ukoliko je 
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pogledate kad je sama ili s drugim ljudima, sigurno je bila lepa, ali, 
prosto, nije bila ista liga kao Nel i Beka. Džil je bila poput žive Barbike. 
Visoka, s neverovatnim proporcijama, prirodna plavuša plavih očiju. 
Bila je najslađa devojka koju ćete upoznati, i da, znam, momci ne bi 
trebalo da upotrebljavaju izraz slatka, ali jednostavno joj odgovara. 
Bila je slatka kao med. Takođe, bila je stereotipna vazdušasta plavuša, 
gotovo neverovatno praznoglava i nekako plitka. Ali bila je đavolski 
odana svojim prijateljicama, i to mi se kod nje sviđalo.

Bio je to trenutak kao iz Srednjoškolskog mjuzikla: tri najzgodnije 
devojke u školi hodaju jedna pored druge posred suncem okupanog 
hodnika: Nel u sredini, dok je svi gledaju, dive joj se, pričaju o njoj. 
Zatim je stala pravo pred mene, smeškajući mi se, pozdravljajući me, 
a ja sam se ukočio, zapanjeno zevajući.

Neko me je gurnuo otpozadi, snažno, i prenuo me iz sanjarenja. 
Malkom je prošao pored mene, nakašljavajući se. „Izvini, brate. Nisam 
te video.“ Klimnuo je glavom Nel i ostalima. „Hej, šta ima, devojke? 
Lepo izgledate danas, koliko vidim. stvarno ste lepe, slažeš li se, Džej-
sone?“ Malkom je voleo da se „razmeće svojom crnom kožom“, kako 
bi on to rekao, naročito kad se trudio da bude smešan, a to je bilo go-
tovo sve vreme.

Prostrelio sam ga pogledom, a zatim pogledao u Nel. „Hej, Nel. 
Kako si?“ Jadno. Jadno. Tako jadno.

Nasmešila mi se. „Zdravo, Džejsone.“
Beka i Džil su produžile i zaustavile se kod svojih ormarića nekoliko 

metara dalje. To mesto, hodnik društvenih nauka na prvom spratu, 
blizu trpezarije i dvorišta, bilo je glavno središte našeg srednjoškol-
skog društvenog života. Tu se sve dešavalo. Tu smo pozivali devojke 
na sastanke, izazivali tuče, raskidali. Oni popularni tu su se zadrža-
vali da budu viđeni, tu su vođe raznih grupica okupljale pristalice oko 
sebe. I tako sam, naravno, kao zvezda fudbalskog tima, morao tu da je 
pitam za izlazak. Nel je bila popularna, ali nije bila devojka s klikom. 
Bila je dobra sa svima, omiljena jer je lepa, pametna, i ćerka drugog 
najuticajnijeg čoveka u gradu, odmah posle Kajlovog tate, a bila je Kaj-
lova najbolja drugarica. Kajl je, naravno, bio bog srednje škole. Bio je 
zvezdani kvoterbek, među najboljima već u šesnaestoj, sin senatora, i 
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zgodan do besvesti. Imao je savršen život. Najbolji prijatelj s najzgod-
nijom devojkom u školi, bogat, zgodan, popularan, sportista, s divnim 
roditeljima. Imao je čak i moćan automobil, klasičan kamaro ss koji je 
njegov stariji brat nadogradio, a onda mu ga prepustio kad je pobegao 
u sedamnaestoj. Jedini razlog što nisam mrzeo Kajla bio je taj što mi 
je bio najbolji prijatelj i poznavao sam ga od zabavišta, i svima sam 
mogao ispričati priču kad se u trećem razredu upiškio u pantalone, a 
ja mu pomogao da to sakrije.

svi su me posmatrali. Znali su da se nešto dešava. Malkom i Frenki 
verovatno su rekli svima koje su poznavali, a to je značilo doslovno 
svima, da ću pozvati Nel da izađe sa mnom, pa je čitava gomila kul 
klinaca stajala u hodniku, i čak se nisu ni pretvarali da nas ne gledaju.

sad nisam mogao da se izvučem. Prokletstvo!
Progutao sam knedlu i stegao drhtave šake u pesnice. „Pa, Nel. Raz-

mišljao sam. Hoćeš da izađeš večeras sa mnom? u sedam?“ Glas mi 
nije zadrhtao niti zaskičao, i zvučao sam prikladno opušteno.

Razrogačila je oči i iznenađeno udahnula, zatim ispustila uzbuđeni 
vrisak pre nego što je stegla zube da ga priguši. „Da! Mislim, da, na-
ravno. Volela bih. Kuda idemo?“

Hvala bogu, malo sam se pripremio. „Mislio sam u Bravo.“
Ponovo se nasmešila. Bilo je to skupo mesto za srednjoškolce, i mo-

rali ste imati rezervaciju, naročito u petak uveče. Imao sam dogovor 
s tatom: ja vodim računa o ocenama i fudbalu, a on se brinuo da ne 
moram da radim. Dobijao sam dvesta dolara nagrade za svaku utak-
micu na kojoj bismo pobedili, plus dvadeset dolara za svaki osvojeni 
tačdaun. Tim nam je dosad ove godine bio nepobeđen, a ja sam već 
osvojio šest tačdauna u četiri odigrane utakmice.

Da. Tata me je zaista pritiskao da uspem u fudbalu. Pobeda je bila 
sve, odmah posle potrebe da budem pravi muškarac.

„Zar ne moraš da rezervišeš da bi tamo ušao petkom?“, pitala je Nel.
samo sam se razmetljivo nasmešio i zavukao ruku u džep. „Da.“
Zaškiljila je u mene. „Kako si mogao biti toliko siguran da ću 

pristati?“
Osmehnuo sam joj se još šire, uglavnom da sakrijem pomahnitalo 

lupanje srca. „Pa, jesi, zar ne?“
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Nije dugo mogla da zadrži ozbiljan izgled. „Videćemo se onda u 
sedam.“

Klimnuo sam glavom i prošao pored nje u našu učionicu, ne obazi-
rući se na prigušeno šaputanje. spustio sam se na svoje mesto pozadi 
pored prozora i pretvarao se da ne vidim kako Nel ženski ushićeno ša-
puće s Bekom i Džil. Poželeo sam i sâm da se malo izduvam, ali nisam 
mogao, jer sam muškarac, a muškarci ne pokazuju osećanja.

Nel se ljupko smestila na svoju stolicu nekoliko redova ispred mene. 
spustila je ranac na pod pored nogu i sagnula se da ga otvori, koristeći 
priliku da me krišom pogleda, crveneći i smeškajući se kad je videla 
da gledam pravo u nju. Negde u sebi pitao sam se hoće li mi dozvoliti 
da je poljubim.

Verovatno neće, ali bilo bi baš kul kad bi me pustila.

srećom po mene, trener nas je naterao da gledamo film umesto da tr-
čimo. Dozvolio je Kajlu da preskoči film, jer je znao da će ga on prou-
čiti kod kuće, sam. Mi ostali nismo imali toliko sreće, pa smo zaglavili 
gledajući utakmice Brajtona gotovo do pola sedam.

Nameravao sam da odem po Nel odmah posle treninga, pa sam u 
rancu krišom poneo farmerice i košulju. Košulja je bila izgužvana, ali 
tu nije bilo mnogo pomoći. Istuširao sam se kad su ostali momci otišli 
i uskočio sam u kamionet. sâm sam ga kupio, štedeći čitavu prošlogo-
dišnju fudbalsku sezonu, a dodao sam i nagradu za odličan uspeh. Bio 
je to deset godina star F-150, s dugačkom prikolicom, ručnim menja-
čem, s pogonom na četiri točka. Bio je moja beba. Nije bio ništa naro-
čito, ali bio je moj. Tata nije mogao, a nije ni hteo da mi ga oduzme, šta 
god da uradim, jer sam ja za njega uštedeo i platio ga. Poštovao je to.

Imao je neki svoj uvrnuti osećaj časti. Nije ga grizla savest da me tuče 
dok ne propišam krv, ali poštovao je moj prostor i ono što je moje i pla-
ćao mi je dokle god bih ja to zaradio. Čak je i svoje časove skraćivao ako 
bih mu uzvratio. Naravno, čas bi se skratio tako što bi me nokautirao, 
ali mlaćenje bi kraće trajalo, pa sam počeo češće da se suprotstavljam.

Odvezao sam se do Neline kuće, dok su mi gume škripale po pošljun-
čanom putu. Živci su mi bili rastrojeni. Konačno se dešavalo. Izlazio sam 



Džasinda Vajlder

18

s Nel Hotorn. Mogao sam je zamisliti u ozbiljnoj ali uskoj suknji do 
kolena i nekoj majičici koja nije mogla sakriti njene izvanredne grudi. 
Duga crvenkastoplava kosa puštena preko ramena, a samo šiške zaka-
čene šnalom unazad, kao i obično. Volela je da boji nokte jarkim bo-
jama, obično crvenom, narandžastom ili ružičastom. Ponekad plavom 
ili zelenom, ali nikad crnom, sivom ii nekom drugom mračnom bojom.

Zaustavio sam se nasred puta, kilometar od njene kuće, i pokušao 
da se saberem. Bio je to samo sastanak. Bili smo samo dvoje prijate-
lja koji izlaze na sastanak. Ništa više. Nije bilo razloga da mi se pruži 
prilika za poljubac. Neću čak pokušati ni da je uhvatim za ruku. samo 
ćemo se... družiti i pričati. Nema potrebe da se uzbuđujem.

Ali bio sam. Bio sam napet, uzbuđen.
Ispustio sam dug uzdah, obema rukama udario po volanu i viknuo 

što sam glasnije mogao, ispuštajući nešto nakupljenog uzbuđenja. Bio 
sam van sebe, tako ushićen zbog izlaska s Nel da nisam osećao čak ni 
modrice.

ubacio sam kamionet u brzinu i odvezao se do njene kuće. Mobilni 
telefon zazvonio mi je baš kad sam se zaustavio. Bacio sam pogled na 
ekran i javio se kad sam ugledao Kajlovo ime. Digitalni sat pri vrhu 
ekrana pokazivao je osamnaest i četrdeset pet, što znači da sam malo 
poranio. Zanemario sam činjenicu da sam mu morao reći kako izlazim 
na sastanak s devojkom koja mu je bila bliža od sestre. Pošto je zvao, 
nekoliko minuta pre sastanka, gotovo sam poželeo i da mu ne kažem.

„Hej, Kajle, čoveče! Šta ima!“ Odglumio sam oduševljenje da pri-
krijem napete živce.

Oklevanje s druge strane bilo je glasnije od povika. „Zapravo, Džej-
sone, ovde Nel. Zovem s Kajlovog telefona... ja – zaboravila sam moj.“ 
Njen glas pogodio me je u grudi kao tona cigala.

Zatim su njene reči doprle do mene. „Zaboravila si svoj? Gde si ti? 
upravo sam stigao pred tvoju kuću.“

Još duže oklevanje. stomak mi se skupio i okrenuo na njene na-
redne reči: „slušaj, žao mi je, ali ne mogu da izađem s tobom.“

sranje. Trebalo je da znam da neće biti lako. „O, kapiram.“ Poku-
šao sam da prikrijem razočaranje, ali bio sam siguran da je, svejedno, 
mogla da ga čuje. „sve je u redu? Mislim...“
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„samo – možda sam malo prebrzo pristala, Džejsone. Žao mi je. 
Ne mislim... Mislim da ne bi uspelo.“

„Znači, ovo nije samo odlaganje za neki drugi put.“ u tom trenutku 
nisam mogao da sakrijem povređenost.

„Ne. Žao mi je.“
„u redu je, valjda.“ Nasmejao sam se, shvatajući koliko je to glupo 

zvučalo, naročito zato što je očigledno mogla da prepozna da sam se 
iznervirao. „sranje, ne. Nije. Ovo nije u redu, Nel. Baš sam bio uz-
buđen.“ Morao sam da se saberem. stegao sam pesnice oko volana i 
čvrsto zažmurio.

„Tako mi je žao, Džejsone. upravo sam shvatila, posle ozbiljnog razmi-
šljanja... mislim, polaskana sam, i bila sam uzbuđena što si me pitao, ali...“

Prekinuo sam je. „Radi se o Kajlu, zar ne? s njim si, na njegovom 
telefonu, naravno da se radi o njemu.“ Trebalo je da znam. stvarno je 
trebalo. svi su ionako uvek mislili da su zajedno.

„Džejsone, to nije – mislim, da, trenutno jesam s njim, ali...“
„u redu je. shvatam. Mislim da smo svi znali da se ovo sprema, pa 

ne treba da budem iznenađen. samo bih voleo da si mi ranije rekla.“ 
Zvučao sam kao kreten, ali nisam mogao da se uzdržim.

„Oprosti, Džejsone. Ne znam šta drugo da kažem.“
„Nema šta da se kaže. sve je u redu. samo ću... kako god. Videćemo 

se na hemiji u ponedeljak.“
upravo sam se spremao da prekinem, kad me je njen glas zausta-

vio. „Džejsone, sačekaj.“
„Šta je?“
„Verovatno ne bi trebalo ovo da ti kažem, ali... Beka je zaljubljena u 

tebe još od sedmog razreda. Jamčim ti da će izaći s tobom.“
„Beka?“ Zaprepastio sam se. „Zar to ne bi bilo čudno? Mislim, šta 

da joj kažem? Mislila bi da mi je kao neka rezerva ili takvo nešto. Mi-
slim, verovatno je istina, ali ne tako, znaš?“

Progovorila je posle kraćeg ćutanja. „samo joj reci istinu. Ispalila 
sam te u poslednjem trenutku. Već si imao rezervacije, a ja sam mislila 
da bi ona možda volela da izađe umesto mene.“

„Misliš da će upaliti? stvarno?“ Beka? Bila je kul, ali nije bila Nel. 
Glasno sam izgovorio: „Ona je prilično zgodna.“
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„upaliće. samo je pozovi.“ Istrtljala je Bekin broj i ja sam joj ga 
ponovio, zapisavši ga na račun s benzinske pumpe.

„Hvala... valjda. Ali, Nel? sledeći put kad odlučiš da nekom momku 
slomiš srce, javi mu malo ranije, važi?“ Pokušao sam da unesem malo 
vedrine u glas.

„Ne budi smešan, Džejsone. Nisam ti slomila srce. Nismo čak ni 
izašli. Ali jeste mi žao što sam te ovako ispalila.“

„Bez brige. Osim toga, možda može i da uspe to između Beke i 
mene. Zgodna je gotovo isto kao i ti. Čekaj, sranje, to nije zvučalo kako 
treba. Nemoj joj reći da sam to rekao. Obe ste jednako zgodne, samo 
sam...“ Bože, zvučao sam kao moron. Neka me neko zaustavi.

Nasmejala se, presekavši me. „Džejsone? Zaveži. Pozovi Beku.“
Veza se prekinula, a ja sam se zagledao u četvrtasti papirić računa, 

s deset cifara neuredno nažvrljanih na poleđini. Beka? Nisam bio si-
guran da li je to dobra zamisao. Nisam znao mnogo o njoj, kad sam 
malo bolje razmislio. Imao sam utisak da je poticala iz prilično stroge 
porodice, ali samo sam sudio na osnovu činjenice da se uvek oblačila 
naročito skromno i nikad nije pokazivala mnogo kože osim majica s 
kratkim rukavima i sukanja do kolena. Ništa preduboko izrezano, ni-
šta iznad kolena. Nikad se nije motala oko frajera, koketirala, dolazila 
na žurke. Bila je tiha, vredna, ljubazna i učtiva kad joj se neko obrati, i 
ljudi su bili skloni tome da je ostave na miru ili su bili ljubazni prema 
njoj jednostavno zato što je bila drugarica Nel Hotorn.

Zaljubljena je u mene? stvarno? Kako nisam nikad primetio?
sedeo sam na kolskom prilazu još nekoliko minuta, razmišljajući. 

Gotovo sam se upiškio kad mi je neko pokucao na prozor. spustio sam 
ga. Nežno lepo lice gospođe Hotorn delovalo je zbunjeno.

„Džejsone? Je li sve u redu? Nel nije tu. Izašla je na trčanje s Kaj-
lom.“ Gospođu Hotorn svako bi poželeo za majku. Vitka, s lepom pla-
vom kosom i svetlom kožom, bila je oličenje divne, uvek nasmešene 
žene, koja je dolazila na fudbalske utakmice da navija za nas i obično 
bi nam nešto i ispekla. Znala je gotovo sve u gradu po imenu, i volela 
je da grli ljude. Obično je mirisala na kolače i blag parfem.

Moja majka jedva je bila osoba, sakrivala se u svojoj sobi i gledala 
tamo sapunice i rijaliti programe, izbegavajući bojno polje, odnosno 


