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СТО ОСМА УЛИЦА

У нашем кварту десила се ова прича.Марусја1 Татарович није одолела и заљубиласе у Латиноамериканца Рафаела. Једно двегодине је оклевалa, а онда је најзад изабрала.Мада, ако се боље размисли, Марусја практи-чно није имала шта да бира.Цела наша улица се бринула – шта ћебити од тога? Ми озбиљно схватамо таквествари.Ми – шест зграда од цигле око супер-маркета, у којима претежно живе Руси.Односно, доскорашњи совјетски грађани.Или, како пишу новине – емигранти трећегталаса.Наш кварт се протеже од железничкогнасипа до синагоге. Нешто северније је језероМидоу, јужније – Квинс булевар. А ми смо насредини.
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1 У преводу су задржани сви руски изведени облици име-на Марија: Марусја, Мусја, Маша, Муска… Све напомене по-
тичу од преводиоца.



Сто осма улица је наша главна саобраћај-ница.Имамо руске продавнице, дечје вртиће,фотографске радње и физерске салоне.Имамо руску туристичку агенцију. Имаморуске адвокате, писце, лекаре и трговценекретнинама. Имамо руске гангстере,лудаке и проститутке. Имамо чак и рускогслепог музичара.Локално становништво се код нассматра неком врстом странаца. Ако чујемода се говори енглески језик, постајемоподозриви. У таквим случајевима љубазномолимо:– Говорите руски!Због тога су неки локални становниципочели да говоре нашки. Кинез из ресторанабрзе хране ме поздравља:– Добро јутро, Солжењицине!(Код њега испада – „Солозениса“.)Наше емоције према Американцима ни-су једноставне. Не знам чак ни чега ту вишеима – сажаљења или страхопоштовања. Миих сажаљевамо, као неразумну безбрижнудецу. Али непрестано понављамо:„Један Американац ми је рекао. . .“Те речи изговарамо с интонацијомодлучујућег, убојитог аргумента. На пример:„Један Американац ми је рекао даникотин штети здрављу!. . .“
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Овдашњи Американци су углавномнемачки Јевреји. Трећа емиграција је, осимретких изузетака – јеврејска. Тако да јеприлично лако наћи заједнички језик.Локалци сваки час питају:– Ви сте из Русије? Говорите ли јидиш?!Осим Јевреја, у нашем кварту живеКорејци, Индуси, Арапи. Има и Латиноаме-риканаца, али нема много црнаца.За нас су то загонетни људи с транзис-торима. Ми их не познајемо. Али их за свакислучај презиремо и плашимо их се.Зрикава Фрида изражава незадовољство:– Нек се врате у своју шугаву Африку!. . .Сама Фрида је родом из града Шклова.Више воли да живи у Њујорку. . .
Ако хоћете да се упознате с нашимквартом, промувајте се мало поред продавни-це канцеларијског материјала. То је на углуСто осме и Шездесет четврте. Дођите штораније.Ено возе наши таксисти: Љова Баранов,Перцович, Јесељевски. Сви су здепасти, намр-штени, одлучни.Љова Баранов има преко шездесет.Он је бивши сликар-молотовиста. На почеткусвоје каријере Љова је сликао искључиво
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Молотова1. Његови радови излагани суу многобројним кућним управама, поликли-никама, месним комитетима. Чак и назидовима бивших цркава.Баранов је до детаља проучио спољаш-њост тог министра с лицем квалификованоградника. У опкладу је цртао Молотова задесет секунди. И то везаних очију.Онда су Молотова сменили. Љова јепокушавао да црта Хрушчова, али узалуд.Испоставило се да црте добростојећегсељака превазилазе његове способности.Исто се десило и са Брежњевом.Физиономија оперског певача није леглаБаранову. И тада је Љова од муке постаоапстракциониста. Почео је да слика шаренемрље, линије и спирале. Уз то је почео дапије и прави изгреде.Комшије су се жалиле на Љову рејонскоммилиционеру:– Пије, прави изгреде, бави се некаквимапстрактним цинизмом. . .На крају је Љова емигрирао, сео за волани смирио се. У слободно време слика Реганана коњу.
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1 Вјачеслав Молотов (1890-1986), дугогодишњи совјетскиминистар иностраних послова.



Јесељевски је у Кијеву предавао маркси-зам и лењинизам. Одбранио је магистарскирад. Спремао се да буде доктор наука.Онда је упознао неког бугарскогнаучника. Овај га је позвао на конференцијуу Софију. Али Јесељевском нису дали визу.Очигледно нису хтели да пусте Јеврејина уиностранство.Јесељевском се први пут у животу поква-рило расположење. Рекао је:– Тако значи?! Онда идем у Америку!И отишао је.На Западу се Јесељевски дефинитивноразочарао у марксизам. Почео је да објављујежестоке чланке у емигрантским новинама.Али онда се разочарао и у емигрантскеновине. Остало му је само да седне за волан. . .
Што се тиче Перцовича, он је и у Москвибио шофер. Тако се у његовом животу нијемного тога променило. Истина, почео је дазарађује много више. А овде је имао и својтакси. . .
Ено иде власник фотографске радње,Јевсеј Рубинчик. Пре девет година купио јесвоју фирму. Од тада враћа дугове. Остатакновца иде на набавку модерних техничкихуређаја. Већ десету годину Јевсеј се храни
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макаронама. Већ десету годину носи војничкеципеле с гуменим ђоном. Већ десету годинуњегова жена сања да оде у биоскоп. Већдесету годину Јевсеј теши жену идејом да ћебизнис остати сину. Дугови ће дотле битиисплаћени. Зато ће се – подсећам га –појавити модернији технички уређаји . .Ено жури по јутарње новине издавачпочетник Фима Друкер. У Лењинграду су гасматрали чувеним библиофилом. Читаве једане проводио око уличних тезги с књигама.Сакупио је шест хиљада ретких, чак уникат-них књига.У Америци је Фима одлучио да постанеиздавач. Једва чека да руској књижевностиврати заборављена ремек-дела – стиховеОлејникова и Хармса, прозу Добичина, Аге-јева, Комаровског.Друкер се запослио као чистач у тржномцентру. Његова жена постала је медицинскасестра. За годину дана успели су да уштедечетири хиљаде долара.За тај новац Фима је изнајмио леп офис.Наручио светлоплаве меморандуме са лого-типом фирме, хемијске оловке и визит-карте.Запослио је секретарицу, узгред – Еренбур-гову1 унуку.
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Своје предузеће назвао је „Руска књига“.Друкер се упознао с истакнутим аме-ричким филолозима – Романом Јакобсоном,Малмстедом, Едвардом Брауном. Ако биРоман Јакобсон поменуо мало познату песмуЦветајеве, Фима је журио да дода:– Алманах „Мостови“, тридесета година,двеста шездесет четврта страница.Филолози су га волели због ерудиције инесебичности. . .Фима је одлазио на симпозијуме иконференције. Разговарао у кулоарима саЖоржом Ниваом, Отенбергом и Ранитом.Дописивао се с Вером Набоковом. Брижљивоје чувао телеграме које је добио од ње:„Одлучно се противим“. „Категоричкисе не слажем“. „Услове сматрам неприхватљи-вим“. И тако даље.Поручио је гумени печат: „Јефим Г. Друкер,издавач“. Онда и амблем – старинска књига изкоје вири гушчје перо – и адреса. И ту је паранестало.Друкер се обратио Михаилу Баришњи-кову. Баришњиков му је дао хиљаду и по идобар савет – да оде на курс масаже. Друкерније послушао савет и отпутовао је на кон-ференцију у Амхерст. Тамо се упознао сВејдлеом и Карлинским. Задивио их својимзнањима. Подсетио двојицу учених старацана многа заборављена издања.
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У повратку, Друкер је свратио код ЈуријаИваска. Провео је недељу дана код старогпесника, разговарајући о Вагинову и Добичи-ну. Конкретно, о томе ко је од њих биохомосексуалац.И опет је нестало пара.Онда је Фима продао део своје уникатнебиблиотеке. За добијени новац објавио јеново издање Фојхтвангеровог дела „ЈеврејинЗис“. То је био чудан избор за издавачку кућукоја се зове Руска књига. Фима је претпоста-вио да ће јеврејска тема заинтересоватинашу емиграцију.Књига је објављена с једном јединомштампарском грешком. На корицама је кру-пним словима писало: „ФОЈХТВАГНЕР“.Продавала се прилично слабо. Код кућеније било слободе, зато су постојали читаоци.Овде је слободе било довољно, али није билочиталаца.Друкерова жена је у међувременузатражила развод. Фима се преселио у офис.Просторија је била закрчена пакетима с„Јеврејином Зисом“. Фима је спавао на тимпакетима. Поклањао је „Јеврејина Зиса“ мно-гобројним пријатељима. Плаћао је књигамаЕренбурговој унуци. У руској продавниципокушавао је да их трампи за кобасицу.Што је најчудније, сви су га, осим жене,волели. . .
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Ено слаже своју робу власник продавни-це „Дњепар“, Зјама Пивоваров.У Совјетском Савезу Зјама је био правник.У Америци је од првог дана радио као исто-варивач у магацину. Затим је прешао на местопомоћног радника у пиљарници. И послегодину дана ту пиљарницу купио.Од тада ју је робом снабдевала чувенафирма „Демша и Разин“. Ту се продавао путериз Вологде, сардине у конзерви из Риге,грузијски чај, украјинска кобасица. Ту семогла купити огрлица од ћилибара, елек-трични самовар, дрвена матрјошка и плочаШаљапина.Зјама је радио малтене нон-стоп. То јебио ретки спој маште и стварности. Запању-јући склад жеља и могућности. Недостижнаистоветност напора и резултата. . .Зјама ми делује као апсолутно срећанчовек. Намирнице су – његов елемент. Њего-ва биолошка средина.Зјама пристаје продавници деликатесакао Наполеон – Аустерлицу. Међу деликате-сима, Зјама се осећа као риба у води, баш каоМоцарт на премијери „Чаробне фруле“.Многи у нашем кварту су – његовидужници.
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Око рибарнице шета с псом публицистаЗарецки. На себи има доњи део тренерке, ћеламу је покривена најлон кесом.У Совјетском Савезу Зарецки је биопознат по популарним монографијама о лич-ностима из културе. Паралелно су у самиз-дату циркулисала његова анонимнаистраживања. Између осталог – обимнанезавршена књига „Секс у тоталитаризму“.Тамо је писало да је деведесет проценатасовјетских жена – фригидно.Убрзо су органи гоњења идентификовалиЗарецког. Морао је да оде. На царини је дао ис-торијску изјаву:– Не напуштам ја Русију! Русија напуштамене!Све који су га испраћали питао је:– Је л’ ту академик Сахаров?. . .Тренутак пре уласка у авион одлучно јекренуо ка травњаку. Хтео је да понесе у туђи-ну шаку руске земље.Милиционери су га отерали с травњака.Тада је Зарецки узвикнуо:– Ја односим Русију на ђоновима чизама!. . .У Америци је Зарецки постао учитељ.Учио је све редом. Јевреје – православљу,Словене – јудаизму. Америчке контраоба-вештајце – будности.
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Из све снаге се борио за демократију.Говорио је:– Демократију треба уводити свим сред-ствима. Па и атомском бомбом!Као што је познато, у Америци треба даговориш тихо да би те саслушали. Зарецкито није знао. Он је на све викао.Зарецки је викао на социјалне раднике.На уредника дневних емигрантских новина.На медицинске сестре у болници. Викао јечак и на бубашвабе.На крају га нико више није слушао. Он јесвеједно одлазио на све емигрантске скуповеи викао. Викао је да је западна демократијаугрожена. Да је Џералдина Фераро – совјетскашпијунка. Да америчка књижевност непостоји. Да се у супермаркетима продајевештачко месо. Да Харлем треба бомбардо-вати, а социјалну помоћ повећати.Зарецки је био професионални деструк-тивац. Инстинкт уништења добио је у њемуразмере креативне страсти.У његовим рукама моментално су секварили сатови, касетофони, фотоапарати.Отказивали су дигитрони, апарати за бри-јање, упаљачи.Зарецки је поломио гвоздену окретаљкуу метроу. Његово тело је на дуже време загла-вило обртна врата Сити хола.
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Кад сретне неког познатог, говорио је:– Шта се дешава, драги? Ваша жена јефизички пропала. Син је, кажу, запао у лошедруштво. А и ви сте нездраво румени. Времеје, драги мој, да одете код лекара!. . .Што је најчудније, Зарецког су поштовалии прибојавали га се. . .Ено га иде пензионисани дисидентКаравајев. У рукама му је смеђа кеса. Крозпапир се назиру обриси лименки пива. Налицу Каравајева – спој бриге и ентузијазма.У Совјетском Савезу био је познатиактивиста за људска права. У борби противрежима показао је изузетну храброст. Трипута је робијао у логору. Седам пута штрајко-вао глађу. Чим се нађе на слободи настављаоје по старом.У младости је Каравајев написао басну.Радња се одвија у зоолошком врту. Поредкавеза с пантером тискају се људи. Доле јеплочица с латинским називом. И подаци – гдеживи, чиме се храни. Наведено је и – „у зато-чеништву се слабо размножава“. Ту ауторправи паузу, па пита:„А ми?!“После треће робије Каравајева су пусти-ли на Запад. У прво време давао је интервјуе,држао гостујућа предавања, оснивао некаквефондове. Затим је интересовање за њега
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спласнуло. Требало је мислити на преживља-вање.Каравајев није знао енглески. Дипломуније имао. Његова логорска занимања – уто-варивач, радник на дизалици и резач хлеба –у Америци се нису котирала.Каравајев је сарађивао с руским новина-ма. Писао је на једну једину тему – будућностРусије. При чему је будућност видео многојасније него садашњост. С пророцима се тодешава.Америка је разочарала Каравајева. Овдему је недостајала совјетска власт, марксизами казнени органи. Каравајев није имао чемуда се супротставља.Логорашке болести давале су му правона инвалидитет. Каравајев је много пио, ишто је најважније – мамурлук је лечио пићем.Срећа па се пиво у нашем кварту продаје нон-стоп.Каравајева су таксисти и бизнисменигледали с висине. . .
Ено за волан „шевролета“ седа мистерио-зни друштвени радник Лемкус. У СовјетскомСавезу Лемкус је био професионални забав-љач. Организовао је масовне прославе. Држаосвечане здравице током првомајских парада.Писао јубиларне говоре, кантате, упутства устиху за љубитеље аутомобила. Тезгарио је
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као стари сват на свадбама. Писао циркускескечеве:– Васја, шта се десило? Зашто си тужан?– На моје очи човек је пао у бару.– И ти си се насекирао?– Него шта! Па тај човек сам био ја!
Лемкус је напустио земљу због полити-чких прогона. А прогони су, са своје стране,били резултат кошмарног апсурда.Ево како је то било. Лемкус је написаокантату посвећену шездесетогодишњициоружаних снага. Кантата је изведена у Домуофицира. Текст водитеља читао је Лемкуслично.Иза њега се сместио дувачки оркестар.У сали се окупило преко шест стотина пред-ставника армије и флоте. Звучници супреносили кантату по целом граду.Све је ишло како треба. Рецитујућикантату, Лемкус је наизменично стављао наглаву војничку капу или морнарску беретку.Кантата се завршавала следећим стихо-вима: Док чувате спокој нашег сна,постали сте као камен тврди.За то ће партија вољенадостојне богато да награди!
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