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Amato u sivom odelu s neupadljivim crvenim prugama,
ružičastoj ko{ulji od sirove svile sa svojim inicijalima
na levoj manžetni, i kestenjasto-zlatnom kravatom,
sedeo je za orahovim stolom u obliku bubrega i gledao
ih.

– Moraću da vam dam taj poslić, rekao je, vi ste ide-
alan par. Dođete s četiri sata zaka{njenja, izgledate kao
govna, a tako i smrdite. Jebe{ ga, kao da su vas maločas
pustili s mardelja.

– On je kriv, rekao je prvi. Kasnio je. Čekao sam ga.
Obojica su bili u crnim čizmama sa sarama od crve-

nog antilopa. Prvi je na sebi imao sivozeleni pončo, po-
haban sivi džemper i izbledele plave farmerke. Imao je
prljavo žutu dugu kosu i zulufe. Drugi je na sebi imao
sivozeleni pončo, sivu majicu i prljave bele farmerke.
Duga crna kosa padala mu je do ramena. Crne čekinje
probijale su sa brade.



– Morao sam da vratim kerove, rekao je drugi. Imam
četrnaest kerova. To potraje. Ne mogu, nema {anse da
tek tako odem negde i ostavim ih.

– I sav si dlakav, rekao je Amato. Pu{ta{ kerove da
te guze, a?

– To je od akanja, Veverice, rekao je drugi. Nemam
tvoje privilegije i fine posliće. Moram da se akam.

– Za tebe sam Džoni, rekao je Amato. Većina me zo-
ve Mister, ali ti može{ da me zove{ Džoni.

– Potrudiću se, Veverice, najozbiljnije, rekao je dru-
gi. Moraće{ malo da me toleri{e{. Tek su me pustili s
jebenog mardelja. Sjeban mi je mozak. Moram socijal-
no da se adaptiram, zna{ već.

– Nisi mogao da nađe{ nekog drugog? rekao je Ama-
to prvom. Ovaj primerak ba{ lo{e izgleda i nema nika-
kve manire. Zar treba s takvim kurtonima da radim?

– Mogao sam, rekao je prvi, ali tražio si, zna{ već,
da nađem nekog ko je okej. Rasel je možda naporan, ali
je okej ako ga toleri{e{.

– Tako je, rekao je Rasel Amatu, a lik kao {to si ti,
koji bi da drugi obave posao umesto njega jer nema mu-
da, mogao bi da bude malo učtiviji.

– Stvarno mi se ne sviđa ovaj dripac, rekao je Ama-
to prvom. Mnogo se kurči za moj ukus. [to se ne nap-
ne{ i nađe{ nekog jebenog crnju? Mislim da neću po-
dneti ovog majmuna toliko da bih mu rekao {ta mi treba.

– Rasele, rekao je prvi, ne jedi govna i zatvori usta.
Čovek hoće da nam pomogne.

– Nisam to znao, rekao je Rasel. Mislio sam da hoće
da mi njemu pomognemo. Reci, Veverice, jel’ ti to meni
pomaže{?

– Odjebi odavde, rekao je Amato.
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– Ej, rekao je Rasel, kakvi su to maniri? Tako znači
drži{ časove vožnje, izbacuje{ ljude iz kola.

– Dobro, rekao je Amato, dva tipa koji odrade ovu
priču podeliće oko trideset soma. Trideset. A ovakvih se-
ratora, Frenki, kao {to je on, mogu da nađem na kamare.
I to džabe. Daj nekog drugog. Jebe mi se za ovu budalu.

– Seća{ se onih kerova koji su nas pratili?
– Kerova? rekao je Amato. Kojih kerova? Bilo je bar

devetsto kerova. Kad god se okrenem pojavi se neki novi.
Kojih kerova?

– Pa onih {to su nas pokupili, rekao je Frenki. Fede-
ralnih.

– Ono kad su nas ubacili u kavez? rekao je Amato.
Aha. Kad se onom crnja digao na mene.

– Dugi Sali, rekao je Frenki.
– Ne znam kako se zvao, rekao je Amato. Nismo vo-

dili neki fini razgovor ili ne{to. Samo se trudio da mi
skine gaće, dok sam se ja trudio da mi ih ne skine. ’Mi-
ran, ti beli dečko, da ti rinem sve moje veselje u tvoje
mlečno dupe.’ Jebem ti crnju. Imao je beli karmin na
ustima.

– Sledeće noći nije bio tamo, rekao je Frenki.
– Sledeće noći ja nisam bio tamo, rekao je Amato.

Da sam bio, tog jebenog crnca ne bi vi{e bilo. Nabavio
sam Biliju Danu dleto za tog skota, izrezbario bi ga u
dvori{tu da sam bio tamo.

– Crnja je tada već bio u bolnici, rekao je Frenki.
– Dobro, rekao je Amato. Nadam se da je tamo i

umro.
– Nije, rekao je Frenki, ali video sam ga. Falilo mu

pola kože s jebene glave.
– Ma nemoj, rekao je Amato.
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1 Efedrin, vrsta amfetamina. 2 Blago gazirano slatko vino. Prev.
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– On, rekao je Frenki i pokazao glavom na Rasela.
– Ne seri, rekao je Amato.
– Olju{tio ga kao pomorandžu, rekao je Frenki.
– Vi{e kao da guli{ koru s jebenog drveta, rekao je

Rasel. Imao je vrlo zajebanu kožu.
– [ta, i tebe je spopao? rekao je Amato.
– Ne znam {ta je hteo, rekao je Rasel. Imao sam nož,

prodao mi ga neki lik kojeg sam tamo sreo, rekao je da
će možda da mi zatreba. Mislim da nisam ni deset mi-
nuta bio tamo kad me napao. Ali nije mu vi{e palo na
pamet da to ponovi.

– Vidi{, rekao je Frenki. Možda nema manire, ali zna
{ta radi.

– Jel’ čist? rekao je Amato. Jeste obojica čisti?
– Frenki, rekao je Rasel, radi{ li se nečim?
– Ućuti vi{e, rekao je Frenki. Ne konzumiram ni{ta

osim pića otkako sam iza{ao. Ni{ta preterano. Uglav-
nom pivo.

– Na tabletama si, rekao je Amato. Video sam te, ne
zaboravi. Ne skida{ se sa zolja1.

– Džone, rekao je Frenki. Zolje su bile tamo. Nisam
video da neko služi pivo. Uzeo sam ono čega ima. Ni-
sam ih ni video otkako sam napolju.

– A on? rekao je Amato.
– Opusti se, Veverice, rekao je Rasel. Ja ni{ta ne kon-

zumiram. Ripl2 i malo trave, poneki jeftin {mrk. Nije da
sam navučen na bilo {ta. Družim se sa izviđačima. A oni
te uvek pretresaju, uče te kako se vezuju čvorovi i sve
živo.
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– Dop, rekao je Amato Frenkiju. Frenki je slegnuo
ramenima. – Zamolim te da mi nađe{ tipa i dobijem ovo,
a treba samo da obavim tu priču i da pokupimo vrlo le-
pu kintu. Treba mi samo dva čoveka koji će da obave
prilično prostu akciju a da ne uprskaju, i to je najvi{e
{to možete da uradite za mene. Jebeni džanki. A ja tre-
ba da pustim da uđete tamo i vi ćete da uđete i uprskate
jednom zauvek, priliku koja se neće ponoviti ni za milion
godina. Ne treba mi gomila zezanja u ovoj priči, jer je
samo trebalo da izađem i nađem nekog ko izgleda kako
valja i onda će on da uđe, a na jebenim je čvorovima ili
nečemu. Hoću jebenu kintu. To je ono {to mi treba.

– Veverice, rekao je Rasel, kad sam bio klinac umeo
sam da otkinem od lepka. Ni{ta mi nije falilo. Kad sam
radio za Ujka Sema, morao sam da silazim u te rupe. Na-
garavim lice i siđem sa četres’ peticom u ruci i nožem u
zubima u one tunele. Ako ničeg nije bilo u tunelu to je
bio dobar dan. Ne tako dobar kad je dole samo neka je-
bena zmijurina ili ne{to {to bi da te poždere. Donekle
je lo{ dan je kad te čeka neki mali žuti koji bi rado da
te rokne. Lo{i dani su kad to i uradi, ili je tamo žica a
nisi pazio, povezana s nečim {to odmah grune, ili ti se
pod rukom nađe nao{treni bambus s dosta otrova na
vrhu, pa dobije{ sepsu u roku od odmah.
Nisam imao lo{e dane, rekao je Rasel. Silazio sam skoro
dve godine u tunele i nije bilo lo{ih dana. Nisam kupo-
vao ford mustange i učio male glupe govnare da voze,
ali nije bilo lo{ih dana. Stvar je u tome, Veverice, kad sam
imao te dane, nisam bio siguran da neće biti lo{ dan,
zna{ već. Krenem s postavkom da je to samo problem
imanja muda. Ne želim da te uvredim ili ne{to, ali uvek
sam imao muda. I mislio sam da mi je prilično dobro,



jer sam mislio da je sve u njima, a imao sam ih, pa je sve
bilo potaman. A onda vidim, video sam kako izvlače
nekoliko likova odatle i trpaju ih u zelene vreće, zna{
već. A nekoliko njih je pogubilo muda kad su iza{li, jer
nisu imali sreće, ostali su i bez kurca, ni garavo lice im
nije pomoglo. One žice s bombama samo se stvore.
To me navelo da se zamislim, rekao je Rasel. A nisam
ba{ neki mislilac. Ali sam se zamislio, i vidim u govni-
ma sam, eto gde sam, a ni{ta ne mogu da uradim. Sve
{to mogu je da imam muda i sreće, ali znao sam samo
za muda. Prosto ne smem da imam lo{e dane. Samo {to
ne znam kako da to postignem. Pa kad izađem znam da
sutra opet idem dole, i jedino {to imam u glavi je da sam
potro{io jo{ jedan dan. To je sve. Pa sam pu{io ne{to. I
pomoglo je.
Onda sam počeo da gledam te druge face, rekao je Rasel.
Gledam ih, i svi oni uglavnom pu{e. Smore se malo.
Pratio sam stvar. Mogao sam da vidim kako se de{ava
meni, kako se de{ava njima, počeo sam da vidim druge,
krenuli su s tim. Onda počne{ da zaboravlja{. Ni{ta ti
vi{e nije bitno, zna{ već. Sme{no je. A neki od starijih,
oni dosta piju. I brzo im bude dosta lo{e. A to nije do-
bro. Ruke im se tresu. Ne vode računa. Jer kad siđe{
dole, tu je žica ili bambus ili ne{to, treba da ima{ dosta
vremena da misli{ o tome, ili ga vi{e uop{te neće{ ima-
ti. Ne sme{ da da dozvoli{ sebi da postane{ trom.
I tako sam probao dop, rekao je Rasel. Mora{ da ima{
ne{to. Pa sam uzeo malo tog lepog belog sranja. A {ta
sam radio, uzimao sam ga posle, kapira{? Posle, kad iza-
đem. Nisam morao dole da se vraćam noću. Prvo sam ga
{mrkao. Onda sam se nekoliko puta radio na drugi način,
mada sam uglavnom {mrkao. Ali koristio sam ga. I do-
pao mi se.
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Dobro, rekao je Rasel, on čini da se oseti{ moćno, ali
ni{ta ti u stvari ne daje, zna{ već. Kad si dole, nimalo te
ne {titi. Ali bio si unutra, i iza{ao si, i moraće{ opet
unutra i ne želi{ da misli{ o tome, možda neće{ izvući
sebe napolje, opet silazi{ unutra, koristi{ sve svoje sreć-
ne misli. I tada je ba{ jebeno dobro. Ne smori te. Samo
se oseti{ dobro, i to je ono {to mi je trebalo.

– Naravno, rekao je Amato, i takav će{ biti kad se
spremi{ da uđe{ u ovu moju priču, i uzeće{ ga, i onda
će{ da leti{ ili će{ da bude{ stondiran do jaja, i neki jad-
nik će da digne dreku ili ne{to, i onda će da bude upucan,
pa će klinac koji je u svojoj sjebanoj glavi smislio da ni-
{ta ne može da ga sjebe sve sjebati. To je ono {to me pla{i.

– Biće on u redu, Džone, rekao je Frenki.
– Možda i bude, rekao je Amato. A možda ne bude.

Možda ti ne bude{. Ne želim da iko bude povređen. Ne-
ma razloga da iko bude povređen u ovome, oni koji ula-
ze, ili oni koji su tamo kad ovi uđu. U pitanju je kinta,
samo kinta, ni{ta vi{e. Nikakvo jebeno sranje i ne{to zbog
čega će svi da popizde. Bilo je već nečeg {to će stalno da
bude tu, u redu, tu bih se možda i zaleteo. Morao bih da
uzmem dva tipa za koje se bojim da bi mogli da opale i
sve sjebu. I dobro, uđu i opale i sve sjebu, to je banka ili
ne{to, biće tu i sledeće nedelje za dva tipa koji imaju vi-
{e pameti u glavi, {to je u redu. Ali ne i ovo. Ovo nije ta-
kvo. Ako sjebe{, jebeno nestaje, nema ga vi{e. Moram da
razmislim. Moram da budem siguran. Popričaću s ne-
kim ljudima. Daću sebi vremena, bar koliko ga jo{ imam.

– Džone, rekao je Frenki, treba mi kinta. Dugo sam
bio u mardelju i ni{ta jo{ nisam na{ao. Ne može{ tek ta-
ko da me aka{.

– Druže moj, rekao je Amato, moja žena, Koni, pra-
vi mnogo dobro svinjsko pečenje. Puni ga, zna{ već. Ba{
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mnogo dobro. Pre neko veče ga je pekla. Prvi put otka-
ko sam se vratio. Nisam mogao da ga jedem. Rekao sam
joj: ’Koni, nemoj nikad vi{e da mi peče{ svinju’. Ali
voleo sam pečenje, uvek sam joj govorio da je to naj-
bolje {to kuva, a ona ba{ dobro kuva. Ba{ dobro. Zato
je tako jebeno debela, voli da jede i voli da kuva i feno-
menalno kuva, a to i jede. ’Slanina’, rekao sam, ’{unka,
svejedno mi je {to je od svinje. Ali ne i pečenje. Praviće{
pasulj? Nemoj da mi stavlja{ krmenadle odozgo. Pasulj
ću da pojedem. Ne i krmenadle.’ I si{ao sam i jeo u je-
benom autu, a do pre mesec dana nisam skoro sedam
godina jeo s familijom. Ne{to se jednom sjebalo, seća{
se? Odabrao sam pogre{nog čoveka za ne{to, svi su u
žurbi, moramo u akciju, treba nam kinta, ovo i ono, biće
on u redu, a ja, ja sam bio gori od svih vas. I tako smo ga
poveli, i znao sam da nisam siguran u tog tipa. Nisam
mogao da ti kažem {ta je to, ali znao sam, bio je pogre-
{an tip. Ali svejedno sam ga poveo. I bio je pogre{an, i
jeo sam masnu, gadnu svinjetinu, skoro svaki dan, skoro
sedam godina, a deca mi rastu, i moj posao, u redu, nije
ono {to je mogao da bude, i ja sam u zatvoru i sada to
ne mogu da vratim, zna{ već. Zato sad ne mogu da žde-
rem svoje omiljene stvari, jer me podsećaju, od sada ne
žurim, i u tome je cela priča. I da, zabole me za tebe i
{ta te muči. Možemo da uradimo ne{to, ba{ lepo, uradi-
ćemo ne{to. Ako možemo to bezbedno da izvedemo bez
da uprskamo ne{to {to je stvarno dobro i ponovo se uva-
limo u govna. Ali pojeo sam poslednje jebeno svinjsko
pečenje koje ću ikad pojesti. Dovoljno sam sebe skenjao.
Pozovi me u četvrtak. U četvrtak ću znati. A znaće{ i ti.
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Rasel je stao na metar od Frenkija na gornjem peronu
podzemne železnice na Park stritu. – Dobro, rekao je,
ovde sam. Idemo li u to ili {ta?

Frenki se naslonio na jedan od crveno-belih stubo-
va. – Zavisi, rekao je.

– Ne zavisi od mene, rekao je Rasel. Budan sam od
pre pet. Totalno sam sjeban. Osim toga, imam priliku za
karanje ako ne odem u to.

– Zar niko vi{e ne kara noću? rekao je Frenki. Moja
sestra, bili smo klinci, nisi mogao da zadrži{ Sendi no-
ću u kući kad je u vezi. Sad izlazi utorkom i sredom po-
podne. Tu sam već pet nedelja, nikad nije kod kuće u to
vreme.

– Možda je vatrogasac, rekao je Rasel, noćna smena
u vatrogasnoj stanici.

– Ili jebeni ker, rekao je Frenki. Bilo bi isto da je s
kerom. Rekao sam joj: ’Mene se to ne tiče, Sendi, samo
se nadam da se ne muva{ s jebenim pandurom.’ A ona



me gleda. ’Za{to?’ pita. ’[ta vi to imate {to panduri ne-
maju?’ Zbilja je žalim.

– Bolje žali sebe, rekao je Rasel.
– Žalim, rekao je Frenki. Ali nikad nije imala sreće.

Uvek se prilično dobro snalazila, ne mislim na to. Ali ni-
kad nije imala sreće.

– Niko nema sreće, rekao je Rasel. [ta je jo{ jebeno
novo? Popričao sam sa tom ribom, hoće da svratim po-
podne kod nje. Rekao sam joj: slu{aj, moram da odem
negde. [ta fali večeras? Mora da radi. Kasno zavr{ava.
Ne smeta mi. Medicinska sestra. Kaže: ’Vidi, praću sta-
rim ljudima guzice i ostalo ceo dan. Onda ću da izađem
odatle. Misli{ da mi je posle toga do jebanja? To ti mi-
sli{. Ali ne i ja.’

– To bi moralo da bude ne{to, rekao je Frenki. Mo-
gu da zamislim kakva će to jebačina da bude. Aj-jaj.
Možda bude nekoliko {aka srče u njoj.

– Slu{aj, rekao je Rasel, valjda zna{. Skoro četiri
godine sam robijao tamo. I zmiju bih guzio, samo da je
neko drži za mene. Te ribe, dobro, ne bi poželeo da ih
siluje{ kad ih vidi{, zna{ već. Ali imaju jebenu pičku.

Debeli čovek nezgrapnih pokreta pojavio se na pe-
ronu za južni Boston s druge strane {ina. Na sebi je imao
beli radni kombinezon i nosio plavu kofu od plastike.
Okrenuo im je leđa i zagledao se u zid od cigala. Spus-
tio je kofu. Stavio je ruke na kukove. Na zidu su crvenim
sprejom bila na{krabana oko pola metar visoka slova.
Pisalo je: JUŽNI GA SISA. Sagnuo se i izvadio metalnu
četku i kanticu razređivača iz kofe.

– Voleo bih bar da vidim takve stvari, rekao je Fren-
ki. Ni{ta ne mogu da uradim. Mislio sam, čoveče, ako
ikad izađem iz onog jebenog mesta, bolje da tog dana
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sklone sve žene u gradu, zna{ već. Ali zna{ {ta radim?
Samo spavam po ceo dan. Kad ostanem sam, samo to i
radim. Samo spavam i spavam i spavam. Zato sve ovo,
ne znam {ta je smislio. Priznajem, nije on sasvim čist.
Ali bar je smislio ne{to, zna{ već. Ja nisam. Iza{ao je, i
istog dana kad je iza{ao počeo je da gleda oko sebe. I
samo mislim, to je sve {to radim, Isuse, kad bih bar do-
{ao do kinte. Mogao bih da izlazim i živim kao norma-
lan ljudski stvor. Ali ne vredi, ni{ta nisam smislio da
dođem do kinte. Din, moj zet, nije u osnovi lo{ lik, ni{ta
mi ne kaže. Zna{ {ta radi? Čita kataloge. Sve one kata-
loge {to stižu u po{ti. Jebe{ ga, on radi, ide na posao u
podne, od podne do pola devet uveče, dole na benzin-
skoj pumpi. Vrati se i čita kataloge. Jebene kataloge ele-
ktronskih uređaja. A ona, dok se on dole aka, do guzice
u kolomazu, ona se negde jebe s nekim. Spavam na nje-
govom kauču i pijem njegovo pivo, a on me i ne zna. Iz
Mejdena je. Otkud bi me znao? Venčali su se, a ja na
mardelju. Pa ipak mi kaže: ’Slu{aj, nemoj da kaže{ Sen-
di, važi? Jer ako joj kaže{, verovatno će početi da se pita
kako sam to provalio. Ali ti bi možda da kresne{ ne{to,
znam tu ribu, radi drugu, muž joj valjda misli da zavr-
{ava u ponoć. A ona izađe oko deset.’ Onda mu kažem,
dobro, ne kažem mu da tražim nekog za ovo, pre bih pi-
tao Sendi, ne treba mu takva usluga od mene. Samo mu
kažem da cenim tako ne{to od njega. Ali ne vredi, jer ne-
mam gde da odem, nemam gde da je vodim, zna{ već.
Nemam kola. Nemam ni trideset kinti u džepu. Mislim,
{ta da radim s njom?
Onda on kaže, rekao je Frenki, kaže da on i Sendi izlaze
u grad, pa mogu na gajbu da je dovedem. Aha, i valjda
neko od dece neće da ustane usred noći da vidi za{to
pravim toliko buke dok je karam na kauču. Ne vredi, ni-
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{ta ne vredi. Moram da dođem do kinte a ne mogu, ovo
{to Džon ima jedino je {to mi se nacrtalo. Moram da
ga slu{am.

– Dobro, rekao je Rasel, slu{aj ga. I ja sam spreman
da ga slu{am. Mada ni{ta neće da kaže preda mnom.
Jebeni lik, ne sviđam mu se. Dobro. Ali neću da se uva-
ljujem u govna. Ne znam čak ni u {ta se uvaljujem. Ra-
dio sam to ranije. Neću to da ponovim. Ovo {to radim,
to mogu. Možda će duže da potraje dok iz toga izvučem
{ta mi treba, ali to mogu. Sam biram {ta ću. Ne moram
da sedim i jedem Vevericina govna.

– Aha, rekao je Frenki, to je ono {to i ja kažem. Mo-
že{ da prihvati{ ili ne prihvati{, i to je u redu. Voleo bih
da sam ti. Ali to je bar deset soma po čoveku, kako on
to predstavlja. Neće{ ih, i to je u redu. Ali ja hoću. I ne-
mam gde drugde da ih nađem. Ti ima{.

– Ne toliko, rekao je Rasel. Neću izvući toliko iz
ovoga. Pet, možda sedam. Ne i deset. Daj mi deset i ne-
staću takvom brzinom kao da nikad nisam bio ovde. Tač-
no znam {ta ću ako dođem do takve kinte. Ali ne moram
njegovim putem, kako je on smislio. Trebaće mi duže,
ali izvući ću je nekako iz ovog {to već radim i to je to.
Sve je u mudima. Liku se ne sviđam? U redu, i dalje ne
moram da mu ljubim dupe. Ko ga jebe. Zato je sve na te-
bi i njemu. Vi se dogovorite. Ako me hoćete u tome, tu
sam. On je lik s velikim idejama. Dobro. Ako vam se tra-
ži neko drugi, i to je dobro. Sasvim mi je nebitno.

U{ao je plavo-beli voz iz Kembridža. Vrata su se ot-
vorila. Jedan ostareli pijanac klimavo je stajao, ignori-
{ući vrata koja su se otvorila iza njega i onda se zatetu-
rao ka Raselu i Frenkiju. Na sebi je imao crne {tofane
pantalone, belu ko{ulju i zelenkasti karirani sako. Bio je
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danima neobrijan. Na levom obrazu imao je {iroku crve-
nu masnicu. Levo uvo mu je bilo krvavo. Crne cipele bile
su bez pertli. Pre{ao je veći deo puta preko vagona pre
nego {to su se vrata zatvorila. Sagnuo se, uhvativ{i se
levom rukom za savijenu dr{ku narandžastog sedi{ta.
Zglobovi su mu krvarili. Vrata su se zatvorila i voz je
krenuo ka Dorčesteru.

– Mora da je bilo zanimljivo, rekao je Rasel. Voleo
bih da vidim drugog lika.

– Pao je, rekao je Frenki. Moj matori je dolazio kući
u takvom stanju. Ali dan isplate nije bio problem. Po-
kupio bi svoj ček i radio ceo dan a onda bi se vratio kući
i svu kintu dao kevi, pa bi iza{li u večernju kupovinu.
Onda bi se vratili i gledali te-ve i možda bi popio dva pi-
va. Najvi{e dva piva. Često siđe{ ujutru i eto ča{e na sto-
lu ispred njegove stolice, pune bajatog piva. Sećam se
kad sam probao, kad sam prvi put probao i pomislio:
kako neko može da pije ovako ne{to? I onda je odlazio
na {ljaku. Posle se vrati kući i čita ili ne{to. Nikad nije
mnogo otvarao usta. Ali ponekad, bez razloga, ko zna
za{to, ne bi se vratio, ne često, samo ponekad. I uvek je
znao, znao je da će to da uradi. Jer kad se ne vrati, kad
kasni, počela bi da brine i samo {eta gore-dole po kući,
i kad ga i dalje nema govorila je zdravomarije i sve, a kad
ne dođe ni do pola osam, oti{la bi do kredenca. Tu su
držali pare koje nisu za kupovinu. U teglici od kikiriki
putera. I ako ne dođe, teglica je uvek bila prazna. Uvek.
I ne bi ga bilo bar po tri dana, a kad dođe uvek je ovako
izgledao. Uvek je padao.
Sećam se, rekao je Frenki, kad je poslednji put bio na far-
mi. Morao sam da ga vodim tamo, dobro, ona je to sre-
dila. Rekla mi je: ’Sada ti je dvadeset. Može{ da brine{

19



o njemu. Trebalo bi da se ja pobrinem, ali mi je dosta. Ti
ga vodi.’ I tako sam ga odveo na Dropkiks. Farmu do-
ktora P. K. Marfija. Prijavio sam ga, i bio je maksimalno
pijan. Imao je te nove zube. I onda mi kaže, dobro, znao
sam {ta poku{ava da mi kaže, hteo je da odnesem nje-
gove zube. Platio je dvesta {ezdeset dolara te zube. [ta
je koji kurac da radim s njegovim zubima? Da ih izgu-
bim? Zato sam rekao liku: čuvajte mu zube dok ne izađe.
I stavili su ih u kutiju. Video sam.
Vratim se posle nedelju dana, rekao je Frenki. Mislim,
voleo sam matorog alkosa. Nikad nikog nije udario u
životu. A ba{ smo znali smo da ga izludimo, Sendi je
samo jurcala naokolo, ni{ta nije mogao da uradi. Ne,
uop{te nije bio lo{. I tako odem da ga vidim. Odem ta-
mo, a on ima drugara. Jedan od onih s kojima je radio.
Obojica na paraldehidu. Mala ča{a vode i lik često obi-
lazi sobe, ima pipetu i bokal, nakapa im paraki u ča{u
vode, a oni sede i pijuckaju to, gledaju kvizove na te-veu
ili ne{to, ne znaju {ta gledaju, imaju pljuge u ruci i gore
im sve do prstiju i može{ da oseti{ kako im koža gori,
i onda im kaže{, i kunem se, tek tad skapiraju. Kaže{ im,
a oni pogledaju u prste i kažu: ’A, da’ I sklone pljuge i
gledaju u prste a onda ih jebeno vrate. Ni{ta ne osećaju.
Lik se zvao Berk, rekao je Frenki. Taj njegov drugar. Obo-
jica su bila na parakiju i obojica su smrdeli kao tvorovi.
Ba{ kao tvorovi. Piće miri{e kao parfem u odnosu na to
govno. A onda mi se žalio. Bio je gore već nedelju dana
i osećao se mnogo bolje i hteo je svoje zube. A lik ne mo-
že da mu nađe zube. A on samo to vrti. Novi novcijati
zubi, lik ne može da mu nađe zube, gde su koji kurac
njegovi zubi, sada mu je dobro, hoće da jede, a nigde zu-
ba. Berk za to vreme spava. Mislim da spava. Oči su mu
zatvorene. Znam da nije mrtav.
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