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Ч

овек почнува да зборува од потребата да се
разбере со тие околу него. Да побара, да даде,
да покаже.
Животот потоа нé наведува да согледаме дека
има луѓе кои не го зборуваат истиот јазик.
На некои од нас ни е дадено да учиме туѓ јазик –
прво, за да се разбереме со луѓето. За да можеме да
имаме интеракција со нив. И ги запознаваме како
луѓе, нивниот начин на живот, нивното гледање на
светот. Но, зад секој од нив стои долга историја на
други луѓе, други доживувања што придонеле кон тоа
тие да бидат такви какви што се. Запознавањето ни е
ограничено и поради времето на располагање и поради ограничената комуникација. Но, ако отвориме
книга влегуваме во светот на сѐ она што било и на сѐ
она што е, но и на она што може да биде.
Потоа, ако тоа ви е вам предодредено, ви станува
жал што другите не можат да го доживеат тоа. И преведувате. Им донесувате на другите околу вас свет
што можеби нема да им биде дадено да го запознаат.
Ги бришете далечините, границите, времето и
сето тоа им го правите достапно и на тие околу вас.
Како што актерот се внесува и соживува со ликот
што го толкува на сцената, така преведувачот мора да
влезе во мислите и во душата на писателот, да ги одгатне неговите со збор искажани, но и неискажаните
мисли, чувства, стравови и радости, и тоа да го преточи во свој отпечаток, разбирлив и препознатлив за
луѓето со кој го споделува целниот јазикот.
Значи, преводот не е активност само на репродукција, туку на создавање што ги обединува и активира сите духовни сили на единката: интелектот,
интиуцијата, емоциите, фантазијата, волјата и меморијата. Како и секоја друга креативна активност,
упатува кон соживот на познатото и непознатото,
општото и единственото, свесното и несвесното,
искуството и истражувањето.
Преводот е порта низ која доаѓаат цивилизациските вредности на човештвото и креативна активност
која овозможува да се збогати и утврди јазикот на кој
се преведува.
Токму затоа, а и како поддршка на потребата да
им се отворат поголеми можности на младите кои
сакаат да придонесат кон збогатувањето на културната ризница преку литературен превод, во 2013
година Делегацијата на Европската унија во Маке-

донија и Здружението на преведувачи и толкувачи на
Република Македонија (ЗПРМ) ја востановија Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“, кој
годинава беше доделена веќе по трет пат. Оваа награда е единствена од таков вид, затоа што подразбира
оценување на преводи од повеќе изворни на повеќе
целни јазици, но со силен акцент врз младите. Наградата има за цел да ги поддржи и охрабри младите литературни преведувачи, кои се подготвуваат да станат
дејци во развојот, збогатувањето и зачувувањето на
јазичната култура во Република Македонија, а со тоа и
на културата воопшто.
Ова е единствена можност сите заедници кај нас
да се приклучат во обидот да им се даде можност на
младите креативни луѓе што се занимаваат со превод
да се потврдат себеси и тоа да се одбележи. Со тоа се
дава поттик кон збогатување на преводната литература на сите јазици што се зборуваат во Македонија.
Тоа ќе биде и збогатување на вкупната преводна ризница на Македонија.
Годинава на конкурсот се пријавија 8 млади преведувачи на 3 изворни јазици: англиски, француски,
шпански и 2 целни јазика: македонски и албански.
Добитници на првата награда за 2017 година се:
Сара Илиевска за преводот од шпански на македонски
на извадок од Билет за Тахити на Ева Гарсија Саенз
(Eva García Sáenz, Pasaje a Tahiti) и Ардита Зулфиу за
преводот од англиски на албански на извадок од книгата Коскени Часовници на Дејвид Мичел (David C.
Mitchell, The Bone Clocks). Делови од овие преводи се
објавени и во овој број на списанието „Културен
живот“, како дел од првата награда.
Конкурсот за Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“ не е значаен само поради победниците, туку поради сите учесници кои покажуваат волја
да ја стават на увид и тест својата креативна преведувачка работа. Сите тие заслужуваат да бидат споменати и истакнати како млади луѓе кои се на вистинскиот
пат и натаму достоинствено и храбро да вкрстуваат
копја со сите предизвици на преведувањето.

Авторот е професор по шпански,
Претседател на ЗПРМ и Претседател на
Организациониот одбор на наградата „Вавилон“
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Награда
„Вавилон“ 2017
превод од
шпански
на македонски
на Сара Илиевска

Извадок од романот
Pasaje a Tahiti,
на Ева Гарсија Саенз

БИЛЕТ ЗА

ТАХИТИ
СЛИКАТА ШТО НЕ МОЖЕШЕ ДА БИДЕ НАЦРТАНА

ДЕНИС
Манакор, октомври 1929

Што, по ѓаволите, заговараат овие хиени?, помисли Денис вознемирено. Зошто баш сега?
Зошто на овој начин?
Неговите тројца браќа и сестри никогаш немаа стапнато во салата за
состаноци во администрацијата на фирмата „Имитација на бисери Уго
Фортуни“. Татко му, мајка му и тој беа оние што се бореа за тие стаклени
ампули покриени со мистериозна ориентална есенција. Тие тројца патуваа
низ цела Европа пред Големата војна, и низ другите континенти кога избувна
конфликтот, додека не успеаја „мајорканските бисери“ да се прочујат низ
цела планета. А неговите помали браќа и сестри, родени откако богатството
веќе беше во изобилие, решија да останат помеѓу Манакор и Палма и залудно
да го трошат семејното богатство, кое не престануваше да се зголемува благодарение на итрината на нивните родители – Уго Фортуни и Лаија Кејн –
како и на неговата. Тие беа непокорливо трио, усогласени, подготвени,
симпатични и искусни.
Денис Фортуни во тој момент го загрижуваше неочекуваната најава за
состанок во семејната фабрика во предградието на Манакор.
Пукна со јазикот од незадоволство додека неговиот стар шофер го
возеше низ штотуку асфалтираните улици. Ги протри рацете, заштитени од
ладното во неговите дебели ракавици од кожа од младо еленче, исто како
што правеше и мајка му, жена што никогаш не ги вадеше своите легендарни
калци чии манжетни беа составени од ред бисери од Манакор.
Денис беше облечен во сино одело од англиски твид од БАД, прекриено
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со волнен капут боја на сенф од Њу Лингвуд, кројачницата на Пикадили Аркејд каде што одеа
старите ученици од Итон, Старите Итонијанци. Денис ја нарачуваше својата облека по мерка во
Лондон, по четири кошули одеднаш.. Неговите мерки на врат, тело, рамена и зглобови беа запишани кај најекслузивните шивачи во градот. Беше тип на човек што веднаш забележуваше дали
соговорникот со кој е на деловна вечера е облечен во обичен костум од конфекциската индустрија Ла Бел Жардиниер, големите магацини во Париз. И не само што го забележуваше тоа, туку и
разработуваше цела деловна стратегија врз основа на тој податок.
Црниот крајслер се упати кон централниот павилјон на огромната фабрика за бетон, што
водеше кон канцелариите. Две минути подоцна ја отвори вратата на луксузната сала за состаноци, уредена во зелена и златна боја, опремена со мебел за да се импресионираат соработниците, набавувачите, клиентите и извозниците.
Таму го чекаа Алехо, Аурора и Ада, братот и двете сестри. Близнаците и малата самовила.
Тројцата црномурести, со темни очи и не многу високи. Копии во различни верзии на нивниот
татко, Уго. Не како него, неприродно висок меѓу мноштвото ниски, со светло кафеава коса и
бистри очи што имаа видено многу повеќе од сите нив заедно. Првородениот, вечен придружник
на парот основач. Повиканиот да ги наследи на чело на фабриката, сега кога штотуку го закопаа
татко му и кога мајка му, старица, но сѐ уште активна, почна да се заморува од толку пат и толку
деловни бројки. Алехо ги зеде уздите во свои раце како што и се очекуваше.
- Седни, брат, те чекавме. - Ниту добар ден, ниту најмала братска учтивост. Директно на
темата. Тоа беше Алехо, навикнат да го наметнува својот одлучен глас и своите најбанални
желби.
Таков беше лесниот живот што Алехо го познаваше. Зошто би го менувал? За што да се
труди, кога имал сè уште од колевка? Сликите од неговото раѓање во весниците „Ел Корео де
Мајорка“1 и „Ултима ора“2, крштевката во катедралата во Палма, првата дрвена пушка на три
години. Оттогаш беа поминати неколку декади, сега неговиот живот се вртеше околу натпреварите во олимписко стрелаштво, а неговиот најголем потфат беше формирањето Здружение за
стрелаштво на Балеарските Острови, за да ги наполни со терени за стрелање за невоспитани
како него.
Види види, децата сакаат да си играат бизнис. Сега кога татко почива под земја и мајка
веќе не е тоа што беше, помисли Денис.
Седна спроти нив, тројца против еден, околу огромната маса за состаноци, цврста и блескава, таму каде што се одлучуваше за судбината на бисерите, на школките, а сега и на штотуку
осакатеното семејство. Цврсто и сјајно, такво беше семејството Фортуни.
Масата беше направена од дрво од калифорниска секвоја, најскапата на пазарот. Илјада и
петстотини пезети за метар квадратен, цело богатство. „Влог“, кажа Уго Фортуни. „Трошоци за
репрезентација“, одлучи Лаија Кејн без да се вознемири кога пристигна фактурата.
Извади една цигара од табакерата од седеф и полека ја запали со кибритчето што го извади
од кутијата за кибрит, исто така од седеф. Не можеше да поднесе предмети што не се во пар. Го
издиша чадот и погледна во таванот, насмевнувајќи се. Колку пати го направил тоа, да ја преразгледува таа бела површина и нејзините четири агли. Тоа го релаксираше и му помагаше да донесува одлуки. А тука беа и двата мали бисера што секогаш ги носеше со себе во левиот џеб од
панталоните. Еден бел, имитација, од неговата сопствена фабика. Другиот, црн, или подобро
кажано јаглен сив. И двете минијатурни од едвај осум милиметри, идентични по големина,
еднакви на допир.
Денис не се сеќаваше како стигна до него тој темен бисер. Во фабриката уште не беа успеале да ги имитираат црните бисери од Јужните Мориња3, имаа доволно работа правејќи ги совршени триесетте слоеви од ориенталната есенција – смеса од крлушки од риба и желатин – и
трудејќи се да ја направат најдобрата имитација на бели бисери на луксузниот пазар.
Му текна дека ја најде во џебот на своите панталони уште кога беше дете, можеби еден од
1

Локален весник во Мајорка

2

Локален весник во Мајорка

3

Име со кое бил наречен Тихиот Океан во времето на првите шпански истражувања во Америка.
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првите спомени од Манакор. Му ја покажа на татка си, прашувајќи го за тоа минијатурно црно топче, мало
и тркалезно како црн свет, а Уго без збор му го грабна од раката. Денови подоцна, чепкајќи во канцеларијата на татка си, Денис ја најде на дното на една фиока, заедно со пиштолот со златна рачка што му се
допаѓаше уште од мал. Го стави во џебот и веќе никогаш никому не му ја покажа својата мала тајна. Подоцна се навикна да ги користи двата бисера амајлии. Секогаш кога се брзаше да донесе одлука, ќе ја
пикнеше раката во џебот од панталоните и вадеше еден: црниот значеше да, белиот не. Затоа што понекогаш, тоа го научи со својот инстинкт на млад лисец, одлуката не беше важна, важното беше да се донесе
брзо, да превтаса. Да биде првиот. Да или не. Англија или Германија. 622 на Петата Авенија или 298 на
Седмата.
- Добро, да завршиме со ова. На што се должи оваа слатка заседа? – мирно праша, шетајќи со погледот
по очите на неговите браќа и сестри.
- Треба да зборуваме за наследството – прошепоти Аурора, задржувајќи му го погледот.
Аурора беше студена и совршена како споменик од алабастер и зрачеше со некоја лукавост. Нејзините
темни локни никогаш не се поместуваа од место, а шминката, дискретна во Манакор, нешто посмела во
Палма, секогаш стоеше непроменета, како и самата таа. Не беше баш убава, но мажите тоа не го забележуваа, затоа што беше доволен само еден нејзин поглед на Медуза за да ги фасцинира и да ги зароби.
Денис се насмевна. Таа ли ќе е мозокот во сенка? Ќе да ги нас’скала близнакот и непредвидливата
Ада додека да ги донесе на состаноков, на ова предавство?
Можеби, помисли Денис. Можеби.
Аурора, прекрстена од обичните луѓе со сиромашна фантазија во „Белата Вдовица“. Дваесет и четири
години ѝ беа доволно за да се омажи два пати и два пати да стане вдовица од двајца стари и скандалозно
богати мажи. Два неочекувани срцеви удара, две богатства во банка. Зошто да не оди на трето?
Премногу за делење, размисли Денис и ја сокри насмевката.
Се наоѓаш во воена зона, однесувај се убаво, си пререче.
Да беше Аурора буцкалото, ќе го болеше малку повеќе отколку да беше Алехо. Само малку повеќе.
Денис беше тој што требаше да ги моли локалните медиуми да престанат со гласините низ Мајорка по
смртта на нејзиниот втор сопруг.
Белата Вдовица повторно напаѓа.
Кој ќе биде следниот?
Така гласеше одвратниот наслов што никогаш не се објави и што го чинеше илјадници пезети. Работничките на бисери шепотеа страшни приказни кога поминуваше таа, велеа дека ги отрула со бисерен прав
и арсен, измешани со морската чорба што ја подготвуваше Аурора во неделите. „Белиот отров со рибата, а
црвениот со месото. Така велеа семејството Борџија4“, се сетија работничките. Кој по ѓаволите им ја кажал
таа талкачка приказна.
- Очигледно дојдовте да зборуваме за наследството. Инаку зошто би се удостоиле да стапнете во
фабриката?
Уште еден дим.
Не трчај, Денис. Остави ги да зборуваат.
- Просветлете ме, бидејќи не ми е јасно. Зошто сето ова брзање? Телото на нашиот добар татко уште е
топло.
- Татко веќе е минато, Денис – продолжи слаткиот глас на Аурора. – Сите го сакавме, но тој веќе е
минато, колку и да те боли. – Се поправи. – Нѐ боли. Но, мајка е таа што нѐ загрижува, нејзините напади се
сè почести, секој ден сè повеќе ги губи своите умствени способности.
- Глупости, мајка е добро. Цел живот има удари и никогаш не ѝ настрадал мозокот, тоа е само измислица на лекарите. Таа е посилна од сето тоа ѓубре.
Аурора одрекуваше со главата и ги скрсти рацете. Денис ѝ го фати погледот кога бараше помош од
Алехо, којшто стана од својот стол, влечејќи ги ногарките и се разлеа звук што ги вознемири четворицата.
- Денис, ти одбиваш да го видиш падот на нашата мајка зашто поминуваш многу време со неа, нормално е. Но ние што... – Алехо го бараше соодветниот збор, најневиниот – што не ја гледаме толку, ние сме
многу посвесни од тебе дека е дојден моментот.
Борџија биле европско папско семејство од шпанско и италијанско потекло. Покрај тоа што биле моќно и влијателно семејство, тие биле познати и
обвинети за различни кривични дела: прељуба, кражба, силување, поткуп, инцест, убиства (особено убиства со труење).
4
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И еве ја бомбата, помисли Денис. Внимавај,
брат, одбери добро кому ќе му ја фрли бомбата.
Можно е шрапнелот да те уништи.
- Моментот за што, Алехо? - повтори Денис, како
да е уморен.
Под око забележа многу мал гест на лицето на
Аурора, усните се бореа да не испуштат победничка
насмевка. Аурора беше итра, знаеше дека сè уште е
рано. За разлика од неа, Ада, малата Ада, до неа, подголтна и се загледа во турскиот килим што го покриваше паркетот. Ада беше толку совршена што и
најпознатиот вајар на Мајорка ја молеше да му биде
модел за неговите девици. Имаше ренесансна убавина,
како музите на Ботичели...но малку повеќе. Таа беше
на насловните страници на списанијата за познатите,
бистата на која се изложуваше најубавиот накит. И
никогаш не посакаа да ја остави таа улога.
- Моментот правно да ја онеспособиме нашата
мајка. Се консултиравме на повеќе места и имаме
доволно докази за да ни одобри судијата. Важно е сите
четворица да бидеме согласни, особено ти, кој најмногу време помина со мама и со тато. Твоето сведоштво ќе биде најважно. Сè е подготвено, брат - му
кажа подавајќи му некои документи. - Само треба да
потпишеш тука и тука.
Денис ја изгаси цигарата, без да го тргне погледот
од Алехо, тоа арогантно дете. Ги игнорираше документите што му ги подаде, потиснувајќи го нагонот да ги
запали.
Големи рамења, мал мозок, секогаш го мислеше
тоа за него. Можеби требаше да ги преиспита своите
предрасуди за сестрите и братот, затоа што ги имаше
повеќе. Претчувството му беше како на како елен во
шума што претчувствува пожар што се наближува.
Тука има уште планови, уште предавства, ова само што
не почнало, но подобро да почне да ги освојува една
по една сите битки што му ги имаа подготвено. Тие беа
во предност, го знаеја следниот чекор, тој не.
- Нема ни да ви кажувам колку подло ми изгледа
тоа што се обидувате да ја онеспособите својата мајка,
таа што ви ја плати облеката што ја носите на себе,
образованието што не го почитувате, земјиштата на
кои живеете како кралеви на овој остров. - Денис
зборуваше свесно полека, знаеше каков ефект предизвикуваат нијансите на неговиот глас. Беше момент
да го наметне својот авторитет. - Претпоставувам дека
ќе продолжите со ова и без мене. Ќе сведочам против
вашето тврдење, и што е најважно, мајка ќе зборува
пред судијата, ќе докаже дека е совршено свесна за
својата возраст, и таа и јас ќе продолжиме да раководиме со фабриката како и до сега. Не ни помисливте
на скандалот што може да го предизвика вашата мала
лага во јавноста. - Воздивна за себе. - Како ќе ве задр-

жи тоа..? Без да сметаме на несигурниот економски
момент што ни се навестува. Штотуку се вратив од
САД, берзата на Њујорк се распадна минатиот четврток, но ова не е само уште една флуктуација на пазарот. Ова е нешто многу полошо, видов искусни
инвеститори како паничат како деца, цел свет е во
исчекување, чека да ја види реакцијата на банките. И
многу ми е страв дека последиците од тоа што се случи
ќе стигнат и во Европа. Време е да ги зајакнеме нашите места и да го издржиме тоа што ни доаѓа, а не да
даваме слика на братоубиствена борба.
Не му се допаднаа погледите што си ги разменија тројцата, она глуво тогаш нема што да се
прави, што ја исполни салата. Помисли на татка си. Уго
би ги згазил, би им го одзел наследството, би ги оставил без ништо. Неговата фабрика за бисери, најсветото нешто, недопирливото. Би било брзо како
мозочниот удар што заврши со него.
Алехо повторно ја презеде ситуацијата.
- Тогаш, дојден е моментот да ти кажеме зошто те
викнавме денес тука. Викнавме еден експерт од Париз,
господин Лоб. Многу е зафатен, така што ќе биде само
неколку часа во Мајорка. Ќе ни посвети време за да се
обидеме да разјасниме една енигма што ја најдовме и
многу нѐ заинтригира.
Пјер Лоб, познатиот трговец на уметнички дела?,
се зачуди Денис. Тоа навистина е изненадување.
Децата стануваат возрасни. Брзо учат, кој би рекол,
мораше горделиво да признае. Добро за нив.
Алехо побрза, ја отвори страничната врата што
водеше кон салата за чекање и го повика да влезе. Пјер
Лоб беше човек поголем и од легенда за него. Непристапна, методична и неподмитлива, галеријата Пјер на
број 13 на улицата Наполеон беше
легендарна, а нејзиниот сопственик беше нешто
како институција на светскиот пазар на уметноста.
Познат по своите прескапи хирови, особено по својата
колекција на еротски џебни часовници. Пред неколку
години, на една гала вечера во Екцелзиор во Париз,
Лоб лично му го покажа на Денис Фортуни своето
омилено парче. Часовникот сам по себе беше привлечен: парот минијатурни златни стрелки претставуваа
егзотична куртизана и џентлмен со шешир што ритмички се напаѓаа секогаш кога стрелките ќе означеа
точно дванаесет. Колку сладок потсетник.
Лоб влезе со својот шешир, со своето луле и со
нешто што личеше на мало платно завиткано под рака.
Беше човек на возраст на Денис, околу триесетина.
Имаше издолжено лице во облик на превртен триаголник, и црни предолги прамени коса што му пречеа
секогаш кога ќе му се пикнеа во око.
Денис стана од столчето и се приближи за да му
посака добредојде со љубезен гест:
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- Драг Пјер, какво пријатно изненадување да си со нас на нашиот остров. Сместен сте во
Гранд Хотел во Палма, така? Ќе се обидам да не Ви се налутам, пријателе, затоа што не ме известивте за Вашата посета. Знаете дека бев искрен кога Ви кажав дека имате куќа на Мајорка со која
целосно може да располагате.
- Ќе бидам кратко време овде, немаше потреба да ви создавам потешкотии – се подзакашла
Лоб, како да му е непријатно.
Што се случува овде?, се праша Денис. Забележа нешто во неговиот затскриен поглед, можеби предавство? Значи утрово и твојата цена ќе ја дознаам?
-Вашите сестри и брат ме повикаа да дојдам за да дадам свое мислење во врска со оваа
слика. Не би доаѓал до овде да не беа специфичните карактеристики на ова дело. Погледнете го и
Вие самиот, многу ме интересира Вашата реакција.
-Мојата реакција? Знаете дека уметноста не е мој терен, - одговори Денис, трудејќи се да
остане рамнодушен кога всушност беше премногу заинтригиран за да признае.
Особено поради ова.
Лоб го одвитка платното со исклучителна претпазливост и внимателно го остави на масата од
секвоја. Четворицата браќа и сестри се наведнаа врз платното без да бидат свесни за тоа.
Денис внимателно ја гледаше сликата и ја мрдна веѓата. Невозможно, помисли, вчудовиден.
Се доближи и кога препозна една од прикажаните фигури почувствува удар во стомакот Се сврте,
губејќи манири, губејќи ја својата легендарна присебност, се соочи со братот и сестрите.
- Каква детска игра играте? Што по ѓаволите ви значи ова исмевање? - извика, во мака. Му
излезе некој вознемирен глас што не го познаваше. - Ова е сè што имате? Колку треба да сте очајни
за да заговарате некоја ваква глупост...
Смири се, мораш. Смири се.
- Мислам дека оваа слика му припаѓа на Пол Гоген - се вмеша трговецот на уметнички дела, со
неговиот нотарски глас. - Како што може да забележите на неа, би требало да му
припаѓа на неговиот период на Тахити. Тука, во десниот долен агол може да го
прочитате насловот на делото напишан од самиот Гоген, покрај неговиот потпис. „П
Гоген“, во овој случај. Не знам што значат овие зборови, Утуафаре та’охи, но веќе им
наредив на моите асистенти во Париз да истражат.
Семејство од Тахити, преведе Денис во главата. И овој доказ го стаписа на
место, неподвижен за секунда, додека да успее да се соземе и да прикрие колку е
потресен од сознанието дека се сеќава на некои зборови на тахитски.
И навистина беше семеен портрет. Врамени во портокалово небо и црвени и
зелени лисја, една старица и еден човек, Маори, се одмораа седнати на тревата.
Но фигурата што штрчеше покрај нив, облечена само во тенко зелено платно,
припаѓаше на бел човек. Еден висок човек, со светла коса. Ист Денис.
- Но...ова е невозможно, Пјер - шепна Денис, чувствувајќи го пулсот во
слепоочниците. - Тој лудак Гоген умре пред десетици години, така?
- Пред дваесет и шест години, да бидеме поточни. Во 1903, на
Островот Маркиз, најдивиот агол на Француска Полинезија. Болен,
сиромав и огорчен. Како просјак со сифилис, ако сакате подетален
опис.
- Јас се родив во 1900-та - му објасни Денис, - и иако е точно
дека првите години ги поминав на Тахити, тој не можел да ме
нацрта со сегашниот изглед. Освен ако уште е жив.
- На осумдесет години, скриен од светот и активен?
Невозможно, неговиот гроб во Атуона денес е цел на многу
екскурзии. Дури и другар ми Матис планира да оди
наредна година на Тахити за да го посети.
Денис се насмевна на момент присетувајќи се на
Анри Матис, кого го беше запознал во Париз на еден ручек
во амбасадата и оттогаш се имаа сретнато неколку пати.
Многу се почитуваа и покрај разликата во годините и
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различноста на нивните професии.
- Тогаш оваа слика не можела да била насликана - заклучи Денис, ставајќи ја раката во џебот од
пантоланите и стискајќи ги во тупаница двата мали
бисера додека не му се забодеа во кожата.
- Видете, од моја гледна точка имаме две
опции. Првата би била дека оваа слика е одлична
копија, или ниту тоа. Тоа подразбира некој фалсификатор на сликата на Гоген да успеал да го имитира
неговиот стил и да Ве нацртал Вас, и да направи
композиција во слика измислена од самиот него. И
самата помисла на тоа ме фасцинира, иако е малку
веројатно. Друга опција е слика, што уште не е
евидентирана...
- Можно е тоа? - го прекина Денис. - Не се познати
сите дела на Гоген?
- Има проекти да се направи образложен каталог,
но ќе ни треба многу труд. Мислиме дека Гоген има
нацртано околу шестотини дела, но самиот тој призна
само тристотини во едно од неговите последни писма
за неговиот трговец и се откажа од сто, затоа што мислеше дека тие му се ученички дела. Така што, имаме
двестотини дела што не се евидентирани ниту пронајдени. Според тоа, ваков спектакуларен пронајдок како
овој е можен - рече Лоб, собирајќи ги рамената, - но
инсистирам на монетарната вредност на оваа слика.
Видете, во уметноста, реткоста е тоа што се наплаќа.
- За паричната вредност ќе зборуваме малку
подоцна - ги прекина Алехо -. Сакавте да ни ја кажете
и втората опција, што сите ја имаме на ум, но јас ќе го
направам тоа.
-Чувај си го здивот, Алехо - го предупреди Денис
со ладен гест,- На раб си да ја преминеш линијата.
- Некој мора да има храброст да зборува в лице,
Денис - продолжи Алехо, - Она што г-дин Лоб не се
осмелува да ти го каже, при сета логика на светот, а
затоа што не сака да се меша во семејни драми, е дека
еден човек толку идентичен со тебе насликан на Тахити од самиот Пол Гоген пред триесет години може да
биде само татко ти.
- Ме...нарекуваш...копиле...- рече Денис.
Го изговори ова полека, со погледот во портретот
на Уго Фортуни во триумфална поза што господареше
со салата.
Тато, излези од гробот и помогни
ми со ова, го преколнуваше Денис
во себе.
- Ми се слуша како ехо
она што секогаш го велеа
жените на островот, дека
си идентичен со братот на
тато. Дека двајца сосема
спротивни браќа, еден

русокос, друг црномурест, пред четириесет години
тргнале од Манакор накај Јужните Мориња и дека се
вратиле еден маж и жена со едно дете што премногу
личи на братот што останал таму. Колку пати го
игнорираше тоа што го шепотеа старите, дека си ист
како чичко Бастијан?
- Ме нарекуваш копиле - повтори Денис, соџвакувајќи ги зборовите што му гореа како лава во грлото. Премногу години избегнуваше да ги изговори, сега
им го почувствува вкусот и печеа. - Ја навредуваш мајка. А тој чичко Бастијан бил некаков дивјак што се будел крај домородките, како што кажуваше тато. Убиец
кој убил многу луѓе, кој бунтовен и распуштен се прибрал во својата колиба на крајот на светот затоа што не
бил способен да живее како цивилизиран Европеец.
- Да, сите ја познававме таа братска љубов што
ги спојуваше - се вмеша Аурора со кисел тон во гласот.
На Денис тогаш му се причини дека сестра му му намигна на Пјер Лоб и дека овој го прими тоа како аванс.
- Тоа што се обидуваме да ти го кажеме е дека ако не
соработуваш за правното онеспособување на нашата
мајка, подготвени сме да ги истражиме еднаш засекогаш гласините за тоа кој ти е вистински татко. Ако не
си првороденчето на нашиот татко, можеш да заборавиш на наследството и на тоа дека ќе продолжиш да
управуваш со фирмата. Тестаментот ќе се чита за
дваесет и четири недели. Имаш толку време да ни
покажеш дека си син на Уго Фортуни Бонтемпс, во
спротивно ќе те оставиме без ништо.
Значи нема враќање, значи ќе име војна до
смрт, помисли Денис. Од овој момент сè е дозволено.
Му требаше време додека да стане од столчето,
веќе не се брзаше, иако четири пара очи го набљудуваа
во исчекување. Потоа го нагрна капутот, нежно ги
допре копчињата од седеф и од џебот извади само
една ракавица, оставајќи ја без брат другата ракавица.
Ја фрли на најскапата маса на островот пред уплашениот поглед на Алехо и Ада. Потоа тивко се сврте и ја
напушти салата за состаноци без да ја затвори вратата
зад себе. Беше добро истрениран војник.
Многу добро знаеше што треба да направи
следно.
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Награда
„Вавилон“ 2017
превод од превод
од англиски
на албански на
Ardita Zulfiu

NJERËZ TË
PËRKOHSHËM
Ekstrakt nga romani The
Bone Clocks, përkthyer
nga David Mitchell

30 Qershor
I HAP ME VRULL PERDET E DHOMËS SË GJUMIT, dhe shoh qiellin e etur dhe
lumin e gjërë plot me barka e gjësende, por mua tani më shkon mendja te sytë si
çokollatë të Vinit, shampoja nëpër shpinen e Vinit, rruazat e djerses në supet e
Vinit, dhe e qeshura e djallëzuar e Vinit, dhe sa nuk më tërbohet zemra dhe,
perendi, do të kisha dashur të zgjohesha te Vini ne Pikok Strit dhe jo ne dhomën
time kote. Mbrëmë, fjalët u thanë vetvetiu, “Krisht, të dua me të vërtetë, Vin” dhe
Vini nxorri një mjegull tymi dhe e bëri zërin si të Princ Çarlit: Njeriu mund të
thotë se është tejmase i dhënë edhe pas teje, Holli Sajks,” dhe unë sa nuk u shkula
së qeshuri, edhepse isha pak e mërzitur se ai nuk ma ktheu me një “Edhe unë të
dua.” Të them të drejtën. Por, dashnorët sillen si të krisur për të fshehur ca gjëra,
ta thotë çdo revistë këtë. Sa do të doja ta merrja në telefon në këtë çast. Do të doja
të shpiknin telefonë me të cilët mund të flasësh me këdo, kudo, kurdo qoftë. Ai do
të jetë duke vajtur në punë në Roçester me motoçikletën e tij Norton në këto
çaste, me xhaketën e tij nga lëkura ku është shkruar LED ZEP me sumbulla të
argjendta. Eja shtator, të mbush 16 vjeç, e të më merrë ai me vete në Nortonin e tij.
Dikush e përplas derën e bufesë poshtë.
Mami. Asnjëri s’do të guxonte ta përplaste derën në atë mënyrë.
Çfarë nëse ajo e ka kuptuar? thotë një zë i ndrydhur
Jo, kemi qenë mjaft të vëmendshëm, Vini dhe unë.
Ajo është në menopauzë, është mami pra. Kjo duhet të jetë.
FIËR OF MJUZIK e grupit Toking Heds po luan në gramafonin tim, prandaj e
ul gjilpërën e gramafonit. Vini ma bleu këtë disk të shtunën e dytë që u takuam në
Mexhik Bas Rekords. Është një pllakë e mrekullueshme. Më pëlqen “Hevën” dhe
“Memoris Kent Ueit”, por nuk është se ka ndonjë këngë të keqe në të. Vini ka qenë
në Nju Jork dhe në fakt i ka parë Toking Heds, për së gjalli. Shoku i tij Deni ishte
pjesë e sigurimit dhe e çoi në prapaskenë pas shfaqjes, dhe ai u njoftua me David
Bërnin dhe bendin. Nëse shkon prapë vitin e ardhshëm, do të më merrë edhe mua.
Po vishem, duke gjetur të mavijosurat e dashurisë në trup me dëshirën për të
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shkuar te Vini sonte, por ai do të takohet me disa miq në
Dovër. Meshkujt e urrejnë kur femrat bëhen xheloze,
prandaj unë shtirem se nuk jam e tillë. Shoqja ime më e
mirë Stella ka vajtur në Londër në kërkim të rrobave të
dorës së dytë në Kemden Market. Mami mendon se jam
akoma e re për të shkuar në Londër pa një të rritur, andaj
Stella e mori Ali Xhezopin. Ngazëllimi më i madh për sot
do të jetë fshirja e lokalit për t’i fituar tri sterlina para
xhepi. Urra! Më pas, duhet të përsëris për provimet e
javës së ardhshme. Desh sa nuk i dorrëzova fletat e
zbrazëta dhe ti tregoja shkollës ku ti fusin trekëndëshat e
Pitagorës dhe Zotin e mizave dhe ciklin e jetës së
krimbave. Do ta bëja, që ç’ke me të!
Po po! Edhe atë si.
POSHTË NË kuzhinë atmosfera është si në
Antarktidë. “Mirmëngjës,” them unë, por vetëm Xhako e
ngrit shikimin nga karrigja pranë dritares ku po vizaton.
Sheroni ndodhet në dhomën e ditës, duke shikuar një
film vizatimor. Babai është poshtë në korridor, duke
biseduar me postierin–kamioni nga birraria po gumëzhin
përpara lokalit. Mami po pret molla në kube, duke mos
ma varur veshin mua. Duhet të them: “Çfarë ka që nuk
shkon mami, çfarë kam bërë?” Por nuk ia vlen bara
qeranë. Me sa duket e ka vërejtur se mbrëmë u ktheva
vonë, por po e lë atë ta hapë këtë temë. Hedh pak
qumësht në drithrat e mija Uitabiks, dhe i vendos mbi
tavolinë. Mami e përplas kapakun mbi tenxhere, dhe më
afrohet. “Në rregull. Si e arsyeton ti sjelljen tënde?”
“Mirëmëngjes edhe ty, mami. Edhe një ditë e
nxehtë.”
“Si e arsyeton sjelljen tënde, zonjushë?”
Nëse je në mëdyshje, hiqu sikur nuk di gjë. “Cilën
sjellje më saktësisht?”
Sytë e saj po bëhen fare gjarpërues. “Në ç’kohë u
ktheve në shtëpi?”
“Mirë, mirë, epo erdha pak vonë, më vjen keq.”
“Dy orë nuk është ‘pak vonë.’ Ku ishe?”
Po e përtyp Uitabiksin tim. “Te Stella. E humba
ndjesinë e kohës.”
“Epo, kjo tani me të vërtetë është e çuditshme. Në
ora dhjetë e mora në telefon nënën e Stellës të kuptoja ku
dreqin ishe ti, dhe e di çfarë? Ti kishe ikur përpara orës
tetë. Pra, kush është gënjeshtari në mesin tonë, Holli? Ti
ose ajo?”
Se ç’më gjeti. “Pasi ika nga shtëpia e Stellës, dola për
shëtitje.”
“Dhe ku të çoi shëtitja ty?”
E theksoj mirë çdo fjalë. “Përgjatë lumit, në rregull?”
“Në pjesën e sipërme ose të poshtme, ishte, kjo
shëtitja e shkurtër?”
I lë vend heshtjes pak. “Ç’lidhje ka kjo.”
Dëgjohen ca shpërthime në filmin vizatimor në
televizor. Mami i thotë motrës sime, “Fike atë gjënë dhe
mbylle derën kur të dalësh, Sheron.”

“Kjo nuk është e drejtë! Holli është ajo që po
qortohet.”
“Menjëherë,Sheron. Edhe ti Xhako, dua–“ Por Xhako
veçse ia ka mbathur. Kur Sheroni del, mami nis sulmin
prapë: “Krejt e vetme, po shëtisje ti?”
Mos ajo po më zë në grackë me këtë hamendësim
ngacmues? “Po.”
“Atëherë deri ku shkove ashtu krejt e vetme duke
shëtitur?”
“Çfarë–mos do të dish miljet apo kilometrat?”
“Epo, mbase shëtitja yte e vockël të çoi në Pikok
Strit, te dikush me emrin Vinsent Kostello?” Më duket
sikur kuzhina po më vjen vërdallë, dhe nga dritarja, në
bregun Eseks të lumit, një njeri i imët thatanik, e ngrit
biçikletën e tij nga trageti. “Krejt papritmas nuk po i gjen
dot fjalët? Lermë të ta zgjoj kujtesën: mbrëmë ora dhjetë,
duke i mbyllur grilat, dritarja e përparme, e veshur me
një këmishë dhe pothuajse asgjë tjetër.”
Po, shkova poshtë t’ia çoja Vinit një birrë. Po, i
lëshova grilat në dhomën e përparme, po, dikush kaloi aty
pranë. Qetësohu, i pata thënë vetes. Cilat janë mundësitë
që një i panjohur të më ketë njohur? Mami pret që unë ta
ul kokën por unë nuk e bëj.
“Po humb kohë duke punuar si banakiere, mami.
Duhet të merresh me agjentët e MI5-ës.”
Mami me jep një shikim aq të rreptë si vetëm ajo di.
“Sa vjeç është ai?”
Në këtë pikë i kryqëzoj krahët. “S’ka ç’të të duhet
ty.”
Sytë e mamit ngrysen. “Njëzet-e-katër, me sa duket.”
“Nëse e di, pse po pyet pra?”
“Sepse kur një njëzet-e-katër vjeçar ngatërrohet me
një vajzë pesëmbëdhjetë vjeçe është e kundërligjshme.
Mund të futet në burg.”
“Unë do të mbush gjashtëmbëdhjetë vjeç në shtator,
dhe ma merr mendja se policia e Kentit ka punë më të
mençur për të bërë. Jam mjaftueshëm e rritur sa për të
sjellur vendime për lidhjet e mia.”
Mami e ndez një Marlboro të kuqe. Vdes për një të
tillë.
“Kur t’ia them babait, ai do ta rrjepë këtë tipin,
Kostellon, të gjallë.”
Patjetër, babai duhet t’i dëbojë pijanecat nga lokali
kohë pas kohe, të gjithë pronarët e bëjnë këtë, por ai nuk
është soji që mund të rrjepë dikë të gjallë. “Brendani ishte
vetëm pesëmbëdhjetë vjeç kur dilte me Mendi Frajin, dhe
nëse kujton se vetëm kapeshin për dore teksa luhateshin,
e ke gabim. Nuk më kujtohet se atij iu tërhoq vëmendja
me ‘mund të përfundosh në burg’.”
Ajo ma germëzon sikur jam ndonjë tarallake:
“Është-më-ndryshe-për-djemtë.”
Unë e lëshoj një gërhitje të tipit nuk-mund-tu-besojveshëve.
“Po ta them vetëm njëherë, Holli, ti do të takohesh
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prapë me këtë shitësin e veturave, vetëm mbi
trupin tim të vdekur.”
“Në fakt, mami, do të takohem, me kë
dreqin të dua!”
“Rregulla të reja.” Mami e fik cigaren. “Unë do
të të dërgoj në shkollë dhe do të të marr që aty me
furgon. Nuk ke për të shkelur përjashta në mos
me mua, babin tënd, Brendanin, ose Ruthin.
Nëse më zënë sytë atë të degjeneruarin këtu
pari, do të ngre padi në polici–do ta bëj andaj
Zoti më ndihmoftë. Dhe-dhe-do ta marr në
telefon punëdhënësin e tij, që ta dinë se ai josh
nxënëse të shkollës.”
Sekondat e tejzgjatura ecin shtruar teksa e
gjithë kjo më përshkon. Lotsjellësi im fillon të
dridhet por në asnjë mënyrë nuk do t’ia jap znj.
Hitler kënaqësinë. “Kjo nuk është Arabia
Saudite! Nuk mund të më mbyllësh brenda!”
“Jeton nën çatinë tonë, duhet t’u bindesh
rregullave tona. Unë kur isha në moshën
tënde–“
“Po, po, sigurisht, ti kishe njëzet vëllezër,
tridhjetë motra, dyzet gjyshër, dhe pesëdhjetë
akre tokë për të gërmuar, sepse ashtu ishte jeta në
Irlandën e ndyrë të dikurshme, por kjo është Anglia
mami, Anglia! Dhe janë vitet e 80-ta, dhe nëse jeta ishte
aq dreq e lavdishme në atë moçalin e Korkut Perendimor,
pse të keqen e more mundimin të vish–“
Fshikullim! Një shuplakë në anën e majtë të fytyrës
sime.
Shikojmë njëra-tjetrën: unë duke u dridhur nga
tronditja, dhe mami më e inatosur se kurrë, dhe– ma
merr mendja–e vetëdijshme se sapo ka prishur diçka që
nuk ndreqet më. Unë dal nga dhoma pa thënë asnjë fjalë,
sikur sapo kam dalur fituese nga një zënkë.
Unë qaj vetëm pak, dhe është një e qarë e tronditur,
e jo me zë të lartë, dhe kur mbaroj së qari dal para
pasqyrës. Sytë e mi janë pak të enjtur, por pak laps për
sytë e zgjidh problemin ... Një çik buzëkuq, pak hijëzim
për mollëza ... E ujdisur.Vajza në pasqyrë është një grua,
me flokët e saj të prera të zeza, me bluzën e saj me
mbishkrimin Quadrophena, me xhinset e saj të zeza. “Kam
ca lajme për ty,” thotë ajo. “Sot do të shpërngulesh te
Vini.” Filloj të numëroj arsyet pse nuk është e mundur,
dhe ndaloj. “Po,” pajtohem, e rrëmbyer dhe e qetë në të
njëjtën kohë. Do ta lë edhe shkollën. Që tani. Pushimet
verore do te vijnë sa hap e mbyll sytë, dhe unë do të
mbush gjashtëmbëdhjetë vjeç në shtator, dhe pastaj ik
mbushu ti shkollë e Uindmill Hillit. Po a jam e
guximshme?
Si nuk jam. Atëherë, mblidhi plaçkat. Po çfarë?
Çfarëdo që mund ta nxerë në çantën e shpinës. Rroba të
brendshme, sutjena, bluza, pallton time; çantën e
kozmetikës, dhe kutinë Okso me byzylikë dhe gjerdane
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brenda. Brushën e dhëmbëve dhe një grusht
tamponë–periodat më janë vonuar pak,
prandaj mund të vijnë në çdo çast. Të holla. I
numëroj 13.85 sterlina, të kursyera në banknota
dhe monedha. Kam edhe 80 sterlina në librezën e
kursimit. Nuk është se Vini do të më kërkojë para
për qeranë, dhe si ashtu do të kërkoj punë që
javën e ardhshme. Punë si dado, në market,
kamariere: Ka kushedi sa mënyra për të fituar
ca qindarka. Si t’ia bëj me disqet e mia? Nuk
mund ta mbart tërë koleksionin në Pikok Strit
tani, dhe mami është mjaft e zonja t’i flak te
dyqani Oksfem thjesht nga inati, prandaj e marr
vetëm Fiër of Mjuzik, duke e mbështjellur me kujdes
me pallton time dhe e vendos në çantë që të mos
lakohet. I fsheh të tjerat nën dërrasën e
pangjitur të dyshemesë, vetëm përkohësisht,
por teksa e shtroj qilimin në vend, e përjetoj
frikën më të madhe të jetës: Xhako po më
shikon nga pragu i derës. Ai është ende i veshur
me pizhamat e tij Thanderbërd dhe me pantofla.
I them, “Zotëri, sapo më shkaktove sulm në
zemër. “Ti po shkon,” Xhako e ka një zë që tingëllon si të
mos jetë tamam këtu.
“Le të ngelë në mes nesh, po, po shkoj. Por jo shumë
larg, mos u merakos.”
“Të kam bërë një dhuratë, që të më mbash mend.”
Xhako më jep një rreth kartoni–një kuti djathi Deirili e
rrafshuar, me një labirinth të vizatuar në të. Ai është i
marrë pas labirintheve, është Xhako pra; janë gjithë ato
libra Birrucat dhe Dragonjtë që ai dhe Sheroni i lexojnë.
Labirinthi që e ka vizatuar Xhako është në fakt krejt i
thjeshtë sipas parimeve të tij, e përbërë nga tetë ose
nëntë qarqe brenda njëra tjetrës. “Merre,” më thotë.
“Është i lig.”
“Nuk më duket aq i keq mua.”
“ ‘I lig’ do të thotë satanik motërzë.”
“Pse është atëherë aq satanik labirinthi yt? ”
“Sepse Muzgu të përndjek teksa ec nëpër të. Nëse të
prek, ti pushon së ekzistuari, pra një kthesë e gabuar në
një rrugë pa dalje, dhe ky është fundi yt. Kjo është arsyeja
se pse duhet ta mësosh labirinthin përmendësh.”
“Krisht, nuk e kam aspak të trullosur vëllaçkon. “E
vërtetë. Epo, faleminderit, Xhako. Shiko, kam ca gjëra të–
“
Xhako më kap për kyçin e dorës. Mësoje këtë
labirinth, Holli, bëja qejfin vëllaçkos tënd të trullosur. Të
lutem.”
Kjo më shkund pak. “Zotëri ti po sillesh fare
çuditshëm.”
“Më premto se do të mësosh përmendsh rruginën
nëpër të, që nëse ndonjëherë ke nevojë të mund ta
manovrosh në errësirë. Të lutem.”
Vëllezërit e vegjël të shoqeve të mia, të gjithë merren
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me lodra Skalekstrik, BMX ose Tap Tramp-pse vallë mua
më bie të kem një që e bën këtë dhe thotë fjalë si
“manovrim” dhe “i lig?” Zoti e di se si do të mbijetojë në
Grejvsend nëse është gej. Ia shpupuris flokët. “Në rregull,
të premtoj se do ta mësoj përmendësh labirinthin tënd.”
Pastaj Xhako më përqafon, që është e çuditshme sepse
Xhako nuk është i dhënë pas përqafimeve. “Hej. Nuk
shkoj larg ... Do ta kuptosh kur të rritesh, dhe–“
“Do të shpërngulesh tek i dashuri yt?”
Në këtë pikë s’duhet as të befasohem. “Po.”
“Kujdesu për veten, Holli.”
“Vini është i mirë. Sapo mami të mësohet me idenë,
do të mund ta takojmë njëri-tjetrin-dua të them, ne prapë
u takuam me Brendanin edhe pasi ai u martua me
Ruthin, apo jo?”
Por Xhako thjesht e fut kapakun e kartonit me
labirinthin e tij thellë në çantën time të shpinës, më hedh
një shikim për herë të fundit, dhe zhduket.
...
MAMI SHFAQET ME koshin me qilimat e lokalit në
katin e parë, a thua se ajo nuk po rrinte në pritje. “Nuk po
tallem. Je e dënuar. Ngjitu lart përsëri. Ke provime javën e
ardhshme. Është koha ti përveshësh krahët dhe të bësh
një përsëritje siç duhet.”
Kapem për parmakun e shkallës. “ ‘Oxhaku jonë
rregullat tona’, the ti. Mirë. Unë nuk i dua rregullat tua,
oxhakun tënd, apo të më godasësh sa herë që nxehesh. Ti
nuk do ta duroje atë. Apo jo?”
Fytyra e mamit disi nis të dridhet, dhe nëse ajo e
thotë gjënë e duhur tani, do të mërremi vesh. Por jo, ajo
vetëm ma merr çantën e shpinës dhe më përqesh sikur
nuk i besohet sa budallaqe që jam. “Ti kishe tru, dikur.”
Kështu unë vazhdoj shkallëve për kah kati
përdhesë.
Sipër meje, zëri i saj tendoset. “Si do t’ia bësh
me shkollën?”
“Shko ti atëherë, nëse shkolla qenka aq e
rëndësishme!”
“Mua kurrë nuk mu dha mundësia e mallkuar,
Holli. Çdoherë e kam pasur lokalin për ta
udhëhequr, dhe ty dhe Brendanin, Sheronin e
Xhakon për t’ju ushqyer, për t’ju veshur, dhe t’ju
dërgoj në shkollë që të mos detyroheni ta kaloni
jetën duke pastruar banjo, duke derdhur tavlla
duhani, dhe duke e këputur shpinën tuaj, pa mos
pasur kurrë një natë të qetë.”
S’më bëhet vonë. Vazhdoj tatëpjetë shkallëve.
“Por vazhdo atëherë. Shko. Mëso nga gabimet.
Të jap tri ditë kohë, përpara se Romeoja të të hedh
në rrugë. Ajo që meshkujve u intereson nuk është
personaliteti xixëllues i vajzave, Holli. S’ka si dreqin
të jetë ashtu.”
Nuk ia var veshin. Nga korridori duket
Sheroni prapa banakut pranë rafteve të lëngjeve të

frutave. Ajo po e ndihmon babain të bëjë furnizimin, por
me sa duket ajo ka dëgjuar. Ia bëj me dorë dhe ajo ma
kthen, pak me shqetësim. Nga qepeni i qilarit po jehon
zëri i babait, që po e këndon nën zë ”Feri ‘Kros dhë
Mërzi.” Më mirë nuk po e ngatërroj atë në këtë çështje. Në
sy të mamit, ai do ta marrë anën e saj. Përpara klientëve
të rregullt do të thotë “Duhet një idiot më i madh se unë
të hyjë ndërmjet pulave çukitëse” dhe ata të gjithë do të
tundin kokën dhe do të murmuritin, “Mjaft e drejtë kjo,
Dejv.” Për më tepër, më mirë të mos jem e pranishme kur
ai ta merr vesh për Vinin. Nuk është se turpërohem, por
më mirë të mos ndodhem aty. Njuki po dremit në koshin e
tij. “Ti je qeni më kundërmues në mbarë Kentin.” I them
që të pushoj së qari, “ti pirg i vjetër mbeturinash.” Ia
përkëdhel qafën, i heq shulin derës anësore, dhe dal në
Marlou Alli. Prapa meje, dera përplaset.
UEST STRITI ËSHTË shumë i ndritshëm dhe shumë i
errët, si një televizor që shkrepëtin, prandaj i vë syzet e
diellit dhe ata ma bëjnë botën si në ëndërr, gjallëruese
dhe më reale. Fyti më dhemb dhe po dridhem pak.
Askush nga lokali nuk rend pas meje. Mirë. Një kamion
çimentoje po lëviz rëndë dhe shpërthimi i tij i tymosur e
bën drurin e gështenjës pak të lëkundet dhe të
shushurijë. Thith aromën e katranit të ngrohtë, patateve
të skuqura, dhe plehrave të para një jave që derdhen nga
konteineri–mbledhësit e mbeturinave janë në grevë
përsëri.
Shumë zogj të vegjël e të vrullshëm sillen e
rrotullohen si fyshkëllyeset me lidhëse që fëmijët i marrin
për ditëlindje, ose i merrnin, dhe një bandë djemsh që
luajnë kukafshehtas në parkun rreth kishës te Kruk Llejn.
Kape! Prapa drurit! Më lësho! Fëmijë. Stella thotë që
burrat më të vjetër janë dashnorë më të mirë; me
djemtë e moshës sonë, thotë ajo, akullorja
shkrihet posa të marrësh në dorë konin.
Vetëm Stella e di për Vinin–ajo ishte me ne të
Shtunën e parë në Mexhik Bas, por ajo mund
të mbajë fshehtësi. Kur ajo më mësontë të
pija duhan dhe unë vetëm vjellja, ajo nuk
qeshte dhe nuk i tregoi askujt, dhe ajo më ka
treguar gjithçka që duhet të di për djemtë.
Lirisht mund të thuhet, Stella është vajza më
madhështorë e gjeneratës sonë në shkollë.
Krukid Llejn merr kthesë sipër lumit, dhe që
aty kthej në Kuan Strit lart, ku sa nuk më
shkel Xhuli Uallkoti që po shtyn karrocën e
fëmijës. Foshnja e saj sa nuk bie poshtë së
qari dhe ajo duket e raskapitur. Ajo e la
shkollën kur mbeti shtazënë. Unë dhe Vini jemi
mjaft të kujdesshëm, dhe vetëm njëherë kemi
bërë seks pa mbrojtje, herën tonë të parë, dhe
është fakt shkencor që vajzat e virgjëra nuk
mund të ngelen shtatzënë. Ma tha Stella
këtë.
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