
    

Naslov originala Diana Palmer ENAMORED

Nežno lice na uštirkanom belom jastuku bilo je bledo i nepomično. Dijego 

je posmatrao to lice sa očiglednim uzbuđenjem. Posle toliko godina, osećanja 

su  se  ponovo javila  u  njemu i  nije  uspevao da  ih  prikrije  čak ni  izrazom 

sažaljenja na licu. Nešto čudno se dešavalo sa Dijegom Laremosom.

Ta žena bledog, nepomičnog lica, nije za njega bila strankinja. Prošlo je pet 

godina otkako je nije video, a ona se nije uopšte izmenila,  niti  je ostarila. 

Trebalo bi da joj je dvadeset šest, pomislio je. Njemu je bilo četrdeset godina.

Kad su ga pozvali iz bolnice, gotovo da je odbio da dođe. Melisa Sterling ga 

je izneverila, pre pet godina . . . Međutim, ipak je istog trenutka spakovao 



stvari i požurio u južnu Arizonu. Sad je bio tu, zbunjen i uzbuđen. Ona je 

ležala pred njim, bespomoćna ali živa! Sve ove godine mislio je da je mrtva. 

Hladna praznina presekla ga je u grudima, sećanja su navirala i on nije mogao 

da ih zaustavi.

Okrenuo se prema prozoru i zraci sunca pali su na njegovu tamnu kosu u 

kojoj, je bilo dosta srebrnih vlasi. Nosio je brkove i to je uglavnom bilo jedino 

po čemu se razlikovao od onog Dijega pre pet godina.  Ipak, bilo  je tu još 

nešto. Sada je izgledao muževnije, zrelije, i to je njegovoj ionako privlačnoj 

ličnosti davalo poseban šarm. Okrenuo se i pogledao ženu u krevetu. Sad je 

tek primetio da joj je lice nekako izmučeno, ispijeno i da je mršava, što se 

videio ispod tankog bolničkog pokrivača. Ta žena, pomislio je s iznenadnom 

gorčinom, nagnala ga je da se njome oženi, a zatim ga je izneverila.

Melisa je bila visoka za ženu, mada je pored njega izgledala prilično sitna. 

Imala  je  dugu,  talasastu  plavu  kosu  koja  joj  je  nekad  dopirala  gotovo  do 

struka. Sad je bila znatno kraća i ličila je na zlatni oreol oko njenog nežnog, 

ovalnog lica. Oči su joj  bile plave, sa tamnim senkama, usne i nos gotovo 

savršeni,  ali  sada su iz njih virile  razne cevčice,  a njeno disanje i  reakcije 

beležili su monitori postavljeni uz krevet.

Avionska nesreća, rekao je lekar koji je juče s njim razgovarao. Preživelo je 

nekoliko putnika, među njima i Melisa. Avion se srušio u blizini Tuskona, u 

pustinji  i  svi  preživeli  prebačeni  su  u  ovu  bolnicu.  Na  osnovu  kasnije 

pronađenih  dokumenala  utvrđen  je  njihov  identitet.  Između  ostalog,  u 

Melisinim  dokumentima  je  nađena  i  venčanica  ispisana  na  španskom, 

izbleđelim mastilom. Tako je utvrđeno da je reč o supruzi Dijega Alehandra 

Rodrigeza Ruiza Laremosa iz  Gvatemale.  Dijego je  pozvan zato da bi  dao 

saglasnost za hitnu intervenciju koja bi Melasi mogla da spase život.

Dijego  nije  spavao  više  od dvadeset  četiri  sata.  Popušio je  za  to  vreme 

stotinu cigareta i osećao se kao u groznici.



Žena na krevetu se malo pomerila, a onda je iznenada otvorila oči i brzo ih 

zatvorila. Bile su gotovo sive. U tom trenutku hčile su na oči njene majke, 

Gvatemalke, koja je svojevremeno nanela veliki bol i veliku sramotu porodici 

Laremos.

Njegove tamne oči bile su prikovane za bledo lice na jastuku. Dijego ie 

posmatrao, pitajući se kako. su on i Melisa dospeli do svega ovoga ...

                                    •

Padala je dosadna kiša, ali Melisa je bilo svejedno. Pokisli su do gole kože, 

to je bila mala cena za dragocene trenutke uz Dijega Laremosa.

Dijegova porodica je živela na velikom imanju koje se graničilo sa imanjem 

njenog oca i tako nekoliko generacija unazad. Čak ni činjenica da je Melisina 

majka bila uzrok svađe među porodicama, nije sprečavala devojku da mašta o 

najmlađem  Laremosu  i  da  priželjkuje  njegovu  ljubav.  Dijego  izgleda  nije 

mario za njeno tako očigledno obožavanje, ali je bio dovoljno učtiv da joj se 

zbog toga ne ruga.

Sinoć je oluja besnela i Melisa je odjahala do kućice Mame Čavez da bi se 

uverila da je starica dobro, ali i da bi tamo eventualno srela Dijega. On je 

mnogo brinuo o svojoj nekadašnjoj dadilji. Melisa je rado odlazila u tu kućicu 

i širom otvorenih očiju i ušiju upijala svaku reč koja se odnosila na Dijega, na 

njegovo đetinjstvo i mladost. Naravno, Mama Čavez je znala i mnogo legendi 

o drevnim Majama i Melisa ih je rado slušala.

Dijego  je  već  bio  tamo.  Doneo je  starici  jednu lepu dinju  i  malo  ribe. 

Posođeli su neko vreme sa Mamom Savez, a zatim je Dijego otpratio Melisu 

kući.

Melisa ga je posmatrala kako jaše, kako se drži na konju i ponovo se divila 

njegovoj eleganciji i skladnim pokretima. Dijego nije bio arogantan mladić, 

ali je imao neku hladnu autoritativnost. Nikada nije podizala glas na poslugu; 



a Melisa ga je samo jednom videla u tuči. Bio je uvek ljubazan, miran, siguran 

u sebe, ali nekako tajanstven. Često bi jednostavno nestajao i ne bi ga bilo 

nedeljama, a zatim bi se isto tako iznenada pojavljivao, sa ožiljcima na licu, 

rukama, vratu. Melisa je bila strašno radoznala, ali nikad se nije usuđivala da 

ga pita kud odlazi i šta radi. Imala je dvadeset godina, ali je bila vrlo stidljiva 

u  muškom društvu,  a  pogotovu u  Dijegcvom.  Jednom je  pronašao  kad se 

izgubila u ruševinama neke drevne palate Maja i od tada ga ona tajno voli.

—          Pretpostavljam da će tvoja baka i tvoja sestra svisnuti od muke kad 

saznaju da smo bili zajedno — rekla je Melisa, sklanjajući rukom mokru kosu 

s lica.

—          Pa, činjenica je da one baš ne vole mnogo tvoju porodicu

—          rekao je Dijego. — Teško im je da zaborave kako je Edvard Sterling 

oteo nevestu mome ocu i na dan njihovog venčanja pobegao s. njom. Moja 

baka nikad nije prestala da optužuje tvoju porodicu zbog te uvrede.

—          Moj otac je voleo i ona je volela njega!-uzviknula je Melisa. — To

sa tvojim ocem je bio ugovoren brak, tu nije bilo ljubavi. Tvoj otac je 

bio mnogo stariji od nje i dugo je bio udovac.

—          Tvoj otac je Englez — rekao je Dijego hladno — i nikada neće moći 

da razume nas i naše poglede na život. Ovde je život isto što i čast.

Dijego je pogledom okrznuo Melisu i zaćutao. Nije dodao kako je njegov 

otac računao na bogatstvo njene majke i nadao se da će uz pomoć njenog 

novca povratiti nekadašnji sjaj svojoj porodici. Dijego je smatrao  da  je  to 

nešto što baca senku na ceo događaj, ali je ipak bio ubeđen da je 

njegov otac voleo Šilu Sterling na svoj, pomalo čudan način.

Jašući pored nje, Dijego nije mogao da se uzdrži i da, s vremena na vreme, 

iskusnim okom ne odmeri Melisu. Imala je na sebi farmerke i ružičastu bluzu 

otkopčanu taman toliko da su se mogle nazreti njene lepe, oble grudi. Ona ga 

je privlačila više nego što je želeo sebi da priana, ali jednostavno, nije mogao 



sebi  da  dopusti  da  se  upušta  u  vezu  sa  kćerkom žene  koja  je  osramotila 

njegovu porodicu.

—          Otac  ne  bi  trebalo  da  te  pušta  da  lutaš  sama  unaokolo-rekao  je 

neočekivano, a glas mu je bio mekši. — Ti znaš da se ovde dešavaju razne 

stvari,  da ima razbojnika čije bande švrljaju ovim krajevima i  da zato nije 

bezbedno da devojka sama jaše tako daleko od kuće.

—          Nisam razmišljala o tome — rekla je.

—          Ti to retko činiš, devojčice —uzdahnuo je on.

-Jednog dana će te uništiti sopstveni snovi. Ovo su opasna vremena.

—          Sva vremena su opasna — odvratila je ona sa osmehom na usnama. — 

Ali, ja se osećam tako sigurno uz tebe.

Njegov pogled je sevnuo.

—          To je upravo i najveća opasnost — promrmljao je. — Ali ti to kao da 

još ne shvataš. Hajde da malo požurimo.

—          Samo trenutak — rekla je i izvadila mali foto-aparat.

Uperila je objektiv ka njegovom nasmejanom licu. To u bile detinfarije 

koje joj je dopuštao, ne znajući kako da ih spreči.

— Znam,  pomislila  si  „zar  opet”,  ali  ja  zaista  ne  mogu tvoj  portret  da 

napravim samo po sećanju. Treba mi još profil. Molim te . . .

—          Taj  portret  se  radi  duže  od  Sikstinske  kapele,  devojčice  — 

promrmljao je. — Već osam meseci, a još ništa.

—          Ja sporo radim — rekla je ona. Zapravo, nijednu crtu nije mogla da 

povuče bez uzdaha. Fotografije su joj više služile za to da se povuče u svoju 

sobu i pati za originalom, nego što su joj pomagale pri pravljenju portreta. 

Snovi su bi'u jedino što je imala i što će imati od Dijega Laremosa i cna je to 

znala. Njegova porodica ne bi podnela čak ni spomen o tome da se Melisa 

useli u njihovu kuću, baš kao što su se protivili. i Đijegovorn prijateljstvu s 

njom.

—          Kad odlaziš u koledž? — upitao je on iznenada.



Ona je uzdahnula i spakovala aparat.

—          Uskoro, mislim. Molila sam oca da mi dopusti da ostanem s njim bar 

godinu dana. ali on uporno želi da me pošalje u Ameriku. Ja ne želim da idem 

tamo, Dijego. Želim da ostanem ovde.

—          Tvoj otac verovatno zna zašto to čini — promrmljao je Dijego. iako ni 

njemu nije bila draga pomisao da će jahati ovim prerijama bez šanse da sretne 

Melisu. Za muškarca sa njegovim iskustvom i njegovim ciničnim odnosom 

prema  životu,  ona  je  bila  poput  svežeg  prolećnog  daha.  Voleo  je  njeno 

neiskustvo,  njeno stidljivo obožavanje.  Sve više je postajao svestan i  njene 

ženstvenosti i plašio se eventualne šanse u kojoj bi mogao da izgubi kontrolu 

nad sobom. Bila je vitka, visoka i sve više poželjna, a nesvesna toga. Ne bi se 

moglo reći da je lepotica, ali imala je šarm i svežinu koju lepota ne bi mogla 

da  nadoknadi.  Bila  je,  jednostavno,  žena  na  koju  bi  svaki  muškarac  bio 

ponosan.

Zbog te misli Dijego se trgao. Ne bi trebalo da o Melisi misli na taj način. 

Ako se ikad bude oženio, uzeće Gvatemalku iz dobre porodice, a ne devojku 

čiji je otac osramotio ime Laremos.

—          U poslednje vreme si češće kod kuće — primetila je

Melisa dok su jahali dolinom. U daljini se plavio vrh ugašenog vulkana, 

a oko njih su iskrsavale ruševine stare civilizacije. Melisa je volela Gvatemalu, 

volela  je  tajnu  koju  su  skrivale  te  ruševine,  volela  je  belinu  malih  sela  i 

živopisne nošnje Indijanaca.

—          Imanje zahteva da mu posvetim više vremena otkako mi je otac umro 

— odgovorio je. — Pri tom, suviše sam star za način života i posao koji sam 

pre radio.

Ona ga je iznenađeno pogledala.

—          Nikad o tome nisi pričao. Šta si radio, kakav je to posao bio?

On se nasmejao.



—          Ali, pričaćemo jednom i o tome. Kako ide posao tvog oca? Voće je 

stradalo. Da li će mu kupac to nadoknaditi?

Tropska oluja gotovo je potpuno uništila plantaže banana koje je njen otac 

gajio po dogovoru sa jednom firmom koja je trgovala južnim voćem. To je bio 

veliki  gubitak,  ali  još  uvele  je  postojalo  veliko  stado  goveda,  kao  dodatni 

posao i eventualna sigurnost.

Ona je odmahnula glavom.

—          Ne znam. On o poslu nikad ne govori sa mnom. Pretpostavljam da 

misli da sam suviše glupa da bih sve to shvatila — rekla je smešeći se. — 

Znaš, tata se mnogo promenio od onog vremena kad je upoznao moju majku. 

U  njenom  dnevniku  pronašla  sam  zapis  o  tome  kako  je  Edvard  vrlo 

lakomislen i sklon avanturama.

—          Pretpostavljam da ga je njena smrt izmenila bar malo — rekao je on 

odsutne.

—          Možda — složila se ona, posmatrajući ga radoznalo. — Apolo mi je 

rekao da si ti bio najbolji u tom poslu — dodala je brzo. — I da ćeš mi možda 

jednog dana pričati o tome.

On je promrmljao nešto sebi u bradu, posmatrajući je.

—          Moja  prošlost  je  nešto  o  čemu  ni  sa  kim  nemam  nameru  da 

razgovaram. Apolo nije trebalo to da priča.

Njegov glas je bio leden, baš kao i izraz na njegovom licu.

—          Oh, on je tako drag. Pomogao je tati da sakup: stado za vreme oluje. 

Mora da je dobar radnik, inače ga ti ne bi držao.

—          Dobar  je  —  odgovorio  je,  razmišljajući  o  tome,  kako  treba  da 

porazgovara sa tim tamnoputim momkom. — Ali to mu ne daje pravo da sa

tobom priča o mojim stvarima.

—          Ne ljuti se na njega, molim te — zamolila ga je ona umiljato. — Ja 

sam kriva, jer sam ga zapitkivala. Ja znam da ti ne voliš da pričaš o svojim 



privatnim stvarima, ali brinula sani za tebe. jer si vrlo umoran dolazio sa tih 

putovanja.

On je samo oštro pogledao. Nije mogao da joj govori o svojoj prošlosti, nije 

smeo da joj prizna da je bio plaćenik, da je, to podrazumevalo uništavanje 

nekih mesta, a katkad i ljudi i da je bilo  neverovatno  dobro plaćeno. Nije 

mogao da joj kaže da je jedina stvar koju je rizikovao u tom poslu bio njegov 

sopstveni život. On o svemu tome nije pričao ni kod kuće. Samo su nadležni 

ljudi u vladi znali da on radi takav posao. A za prijatelje i rođake zauvek će 

ostati tajna način na koji je Dijego ponovo vratio stari sjaj i bogatstvo svojoj 

porodici.

Ravnodušno je slegnuo ramenima.

—          Nije važno — rekao je i svojim tamnim pogledom prosto pomilovao 

Melisu od glave do pete. — Treba da se uđeš - rekao je neočekivano. —- 

Vreme je da tvoj otac priredi svadbu, devojčice. Ili bar da te obeća nekome.

—          Ja ću sama odabrati sebi muža — rekla je ona ponosno. — Ne želim 

da se udam za nekog starkelju samo zato da bih spasla porodično imanje.

Dijego se nasmejao njenoj naivnosti.

—          Idealizam mladosti, devojčice — rekao je. — Ali, u mojim godinama 

ćeš zaboraviti na to. Ljubav kratko traje nije dobra osnova za brak. Pogotovu 

nije kad su ljudi siromašni.

—          Tako  si  bezosećajan  —  promrmljala  je  ona.  —  Zar  ne  veruješ  u 

ljubav?

— Ne znam šta je to — odgovorio je hladno. — I ne zanima me!

Melisa je zadrhtala od iznenadne hladnoće koja joj  se obavila oko srca. 

Ona je uvek mislila da je Dijego romantičan kao i ona, ali sad se definitivno 

uverila da je bila u zabludi. Sa takvim stavom, on se sigurno neće protiviti 

nekom korisnom braku koji će uvećati njegovo bogatstvo. Njegova baka će 

čak  insistirati  na  tome.  jer  ona  veoma  poštuje  tradiciju.  Melisa  je  mrzela 

pomisao na to da se Dijego oženi nekom drugom devojkom, ali njemu je već 



trideset pet godina i vreme je da misli na brak. Buljila je odsutno u jabuku 

njegovog sedla, dok su joj se kapi kiše slivale niz lice.

—          To je vrlo ciničan stav — rekla je.

On je pogledao, podigavši obrvu.

—          Nas dvoje smo dva sveta, zar ti to nije jasno? — rekao je. — Uprkos 

tvom gvatemalskom državljanstvu i tvom perfektnom španskom izgledu, ti 

izgledaš pomalo i anglosaksonski

—          Možda imam mnogo više majčinog nego što ti misliš - primetila je 

ona. — Bila je Španjolka, ali je pobegla sa najboljim muškarcem i odabrala ga 

za muža.

—          S tim se ne treba šaliti.

—          Ne ljuti se, Dijego — rekla je ljupko. — Nisam želela da te povredim. 

Ja sam takođe vrlo sklona tradiciji, znaš!

On je pažljivo pogledao, a njegove cme oči zadržale su se nešto duže na 

njenima.

—          U to ne sumnjam — rekao je. — Čak i moja baka često kaže da te otac 

drži veoma strogo. Imaš već dvadeset godina, a još nikada nisi sama izašla s 

muikaroem.

—          Pa, nisu me mnogo ni pozivali — slegnula je ramenima. — Nisam 

bogata udavača, a nisam ni lepa.

—          Lepota je prolazna, a ono što je u nama traje. Meni se sviđaš takva 

kakva si,  malecka.  A uskoro će doći i  drugi kojima se sviđaš,  sa cvećem i 

bračnom ponudom, veruj mi. Nema potrebe da očajavaš i da žuriš.

—          Tako ti misliš — rekla je ona tiho. — Ja znam da ću ceo život provesti 

sama.

—          Samoća je vatra na kojoj  se i  gvožđe savija  — rekao je Dijego.  — 

Iskoristi je, dodaj svojoj ženstvenosti malo ozbiljnosti i bićeš neodoljiva.

Ona s-a je ispitivački pogledala.

—          Kladim se da ti do sada nisi hio sam — rekla je.



'On  slegao ramenima.

—          Ne sasvim, možda — rekao je zagonetno. — Ali, godi mi da sam s 

vremena na vreme sam. Takođe volim miris drveta kafe. hlad palmi prerijski 

vetar  na svom licu,  drevne ruševine Maja i  vulkane u daljim.  To je  moja 

sudbina.  I tvoja.  Jednog  dana  ćeš  o  ovim  vremenima  misliti  kao  o 

najsrećnijim godinama svog života. Zato nemoj da ih gubiš uzalud.

Mogućno, pomislila je. Iako je zadrhtala, svesna Dijegove blizine, visokog 

neba nad njima i široke prerije kojom su jahali. Da, zaista je ovo srećno doba, 

ispunjeno ljubavlju i ona ni za šta na svetu ne bi želela da ga zamena za nešto 

drugo.

Do  kuće  su  došli  sa  dvorišne  strane.  Ispred  travnjaka  pred  kuhinjom 

Melisa je sjahala i on je prihvatio. Na trenutak se u njemu javila snažna želja 

da je privije zia svoje grudi, ali to je zaista bio samo trenutak. Pogledao ie da 

bi se uverio kako ona i ne sluti borbu koja se vodi u njemu i pred sobom je 

video  samo  devjčicu  koju  poznaje  od  rođenja,  a  ne  mladu  ženu  čije  je 

privlačnosti sve vreme puta bio izuzetno svestan. 

—          Ja ću povesti tvoju mazgu u staju — rekao je ljubazno. — Ovih dana 

ostani kod kuće, nemoj izlaziti sama. To bi ti verovatno i otac rekao. Znaš da 

u ovim krajevima nije bezbeđno.

—          Kako  vi  kažete,  senjor  Laremose  —  promrmljala  je  i  učtivo  se 

naklonila.

U  prvi  mah  je  poželeo  da  se  nasmeje  tom  detinjastom  gestu,  a  onda, 

iznenada,  krv  je  jače  prostrujala  njegovim  žilama.  a  njegove  tamne  oči 

zaustavile su se na njenim oblim, čvrstim grudima.

—          Do viđenja — promrmljao je zatim i naglo se okrenuo.

Melisa je gledala za njim, dok joj se srce penjalo do grla. Uprkos svojoj 

nevinosti, ona je jasno viđela želju u Dijegovom pogledu, u načinu na koji se 

tako žurno okrenuo od nje.



Estrela je već bila postavila sto za večeru. Piletina u sosu od paprike bio je 

njen specijalitet, a pirinač koji je uz to poslužila bio je izvanredan. Dinja sa 

konjakom na kraju takođe je bila izvrsna.

—          Sve je bilo divno — rekla je Melisa, smešeći se punačkoj ženi.

—          Zaista? — upitala je Estrela sa osmehom. — Ja sam uvek tvrdila da je 

meso iguane najbolje.

—          Ali... zar to nije bila piletina? — zbunjeno je upitala Melisa.

—          Nije.

—          Oh! Zavitlavaš me. Estrela!

—          Ne. nikako. Jela si iguanu... Ali zato ne treba na mene da vičeš. To je 

bila zamisao tvog oca.

—          Moj otac to nikad ne bi uradio!

—          Ti njega ne poznaješ -— nasmejala se žena, dok su joj oči svetlucale 

od zadovoljstva. - A sad izlazi odavde i pusti me da radim. Idi vežbaj klavir, 

jer će seniora Lopez biti očajna kad čuje kako sviraš.

Melisa je uzdahnula.

—          Da li je tata telefonirao? — upitala je.

—          Nije — odgovorila  je Estrela  i  prostrelila devojku pogledom svojih 

kao noć tamnih očiju. — On ne bi voleo da zna da si jahala sa gospodinom 

Laremosom.

—          Otkud znaš da sam bila s njim? — uzviknula je Melisa.

—          To je moja mala tajna. A sad me ostavi na miru i idi vežbaj.

Melisa je izašia, nadajući se da Estrela neće ništa reći njenom ocu.

To,  međutim,  nije  ni  bilo  potrebno.  Edvard  Sterling  se  vratio  s  puta  i 

odmah se uputio svojoj kćerki.

—          Luis  Martinez  te  je  video  kako jašeš  sa  Dijegom Lare-  mosom — 

rekao je pre nego što se uopšte pozdravio s njom.

—          Mislim da smo o tome već razgovarali.

Melisa je pustila da joj ruke sa dirki padnu u krilo.



—          Nadam se da ti u to ne veruješ — rekla je.

—          Verujem — odgovorio je on, na njeno iznenađenje. — čak i razuman. 

Ah ono što ne razumem jeste zašto te Laremos ohrabruje. On nije čovek za 

brak,  Melisa,  a pri  tom vrlo dobro zna kako će meni biti  ako se ti  budeš 

kompromitovala. To me zapravo najviše uznemirava. Svi Laremosi će uživati 

tada.

—          Valjda ne misliš da Dijego ima neke zadnje namete! Tebi ne pada na 

pamet da mu,se ja možda sviđam.

—- Ja mislim da se  njemu sviđa tvoja zaljubljenost  — rekao je Edvard 

tvrdim tonom, šetajući gore-dole po sebi. — Slušaj, dušo, mislim da je vreme 

da saznaš istinu o tvom heroju. To je duga i ni male lepa priča. Nadao sam se 

da ćeš otići u koledž i da neću imati ovakvih briga. Ali, tvoj san o heroju te je 

zaustavio. Da li znaš šta je radio Dijego Laremos do pre dve godine?

Ona je odmahnula glavom.

—          Neki veliki posao, pretpostavljam... Laremosovi imaju novca i ...

— Laremosovi nemaju ništa ili, bolje rečeno, nisu imali ništa — prekinuo 

je grubo. — Dijegov otac se nadao da će se oženiti Šilom i prigrabiti novac 

koji je navodno imala njena porodica. Ono što on nije znao, jeste da je Šilin 

otac sve izgubio i da se nadao da će udajom moći da stavi šapu na imanje 

Laromosovih. Bio je to skup komičnih grešaka, a onda sam se ja zaljubio u 

tvoju majku, i sve to prekinuo. Od tog dana niko iz familije tvoje majke ne 

govori sa mnom, a Laremosovi to čine samo iz uctivosti. A ironija je u tome 

što niko od njih ne zna istinu o onom drugom. Tu nikad nije bilo nikakvih 

para, već je postojao samo san o njima.

— Pa... ako Laremosovi nisu imali ništa — upitala je Melisa — kako su aad 

tako bogati?

—          Zato što je tvoj dragi Dijego sve svoje bogatstvo zaradio na obaraču 

automata — rekao je Edvard Sterling grubo.

-— On je bio profesionalni vojnik, legionar.



Melisa se ukočila. Nije mogla ni neč da progovori, same je tupo zurila u 

oca.

—          On nije dovoljno snažan da radi takav posao.

—          Ne zavaravaj se — odvratio je on. — Zar ti nikad nije palo na pamet 

da su i ljudi koji mu rade na imanju to isto? A Polo Blejn, zatim Semson, pa 

Drago... svi su oni bivši plaćenici. Oni nemaju drugu budućnost sem ove na 

Dijegovom imanju, na kome rade za svog bivšeg komandanta.

Melisa je osetila kako drhti. Sela je i duboko udahnula vazduh. Sad je sve 

ono što joj se činilo čudnim i Dijegovim postupcima dobijalo neki smisao. 

Neki stravičan smisao.

—          Vidim da si shvatila — rekao je otac, a glas mu je bio vrlo tih. — 

Znaš, ja o njemu ne mislim gore zbog toga. Ali, takva prošlost može biti teška 

za ženu koja će biti uz njega. Zbog takve prošlosti, on je manje ranjiv i samim 

tim manje osetijiv i senzibilan od nekog drugog muškarca, Njegova osećanja 

skrivena su iza ironije. To bi roogio da povredi tako neiskusnu devojku kao 

što si  ti,  Melisa.  Pri  tom, on verovatno uopšte ne misli  na tebe. On će se 

oženiti Gvatemalkom, ako se uopšte oženi. S tobom se sigurno neće oženiti, a 

ono što se dogodilo među našim porodicama samo potvrđuje i učvršćuje moje 

mišljenje.

Njene oči bile su pune suza. Naravno, otac je bio u pravu, ali nju je to 

svejedno veoma bolelo. Pokušala je da se osmehne i suze su naprosto grunulp.

—          Dušo — rekao je otac, nežno je uzimajući u naručje. 

— Nisam znao da je tako ozbiljno, ali. veruj mi, nema nikakve budućnosti sa 

Dijegom Laremosom. Biće bolje da što pre odeš odavde. Što pre, to bolje.

Melisa je klimnula glavom.

—          U pravu si — promrmljala je. — Dijego mi nikad nije pričao o svojoj 

prošlosti. Pretpostavljam da je to čuvao kao poslednji argument. Kad znam šta 

je mislio kad je rekao đa ne zna šta je ljubav. Shvatam da on sebi jednostavno 

nije mogao da dopusti da se zaljubi, zbog posla koji je obavljao.



—          Ne znam, dušo — rekao je Edvard, milujući je po kosi. — Bar da ti je 

majka živa. Ona bi znala šta da kaže u ovakvoj situaciji.

—          Pa, nisi ni ti to tako loše izveo, tata — rekla je Melisa. — Sigurna sam 

da ću zaboraviti. Dijega, jednog dana.

—          Jednog dana — zamišljeno je potvrdio Edvard. — Tako je najbolje, 

Meli. Tvoj svet i njegov svet jednostavno se ne dotiču.

—          Dijego to isto kaže.

—          Znači, on to shvata. To je dobre.

Melisa je sledećih dana pokušavala da zaboravi to popodne. sve ono što je 

čula od oca, a naročito se trudila da zaboravi onaj Dijegov pogled. Možda on 

nije znao šta je ljubav, pomislila je, ali nešto u njemu je reagovalo na nju na 

neki nov. drugačiji način nego do tada. A sada ona mora da ode, pre nego što 

sazna šta je pokrenulo takvu njegovu reakciju.

Možda je otac u pravu, razmišljala je Melisa. Možda Dijego reaguje samo 

fizički,  bez emocija.  Pri tom, njegova prošlost  je bukvalno šokirala.  Zar je 

takav muškarac uopšte mogao nekoga da voli ?

                                                 II

Melisa nije mogla da spava. Snovi su joj bili konfuzni i a njima je Dijego 

uvek imao glavnu ulogu. Bio je vrlo okrutan u tim snovima, uvek naoružan 

do zuba.

Za vreme doručka saznala je da otac mora da se vrati u grad da bi završio 

započete poslove.

—          Ostani  kod  kuće  —  rekao  je  polazeći.  —  Nema  više  tusreta  sa 

Dijegom Laremosom.

—          Vežbaću klavir — rekla je ona odsutno i poljubila ga u obraz, prateći 

ga do vrata. — I ti se čuvaj.

Vratila se zatim u svoju sobu i sela za klavir. Sibelijus je samo potencirao 

njenu tugu što mora da ode da napusti Gvatemalu i Dijega. Ali više nije bilo 



nade i ne treba se zavaravati. Kako je uopšte mogla i da pomisli da bi neko 

kao Dijego Laremos mogao da se zaljubi u nju!

Nije više mogla da svira. Zaklopila je klavir i prišla radnom stolu svog oca. 

Mahinalno, bez razmišljanja, napisala je poruku za Dijega. Zamolila ga je da 

se nađu te veieri u džungli. Tu će mu ona pokazati koliko ga voli i šta je sve u 

stanju da učini zbog njega.

Nasmejala se kad je pročitala tu poruku. Naslovila je vrlo formalno: 

gospodinu Dijegu Laremosu. Odjednom je osetila da je guše zidovi sopstvenog 

doma i da više ni trenutak ne može da ostane među njima. Uprkos očevoj 

zabrani, ona više ne može da čeka.

Osedlala  je  mazgu  i  praćena  Estrelinim  pretnjama  odjahala  u  dolinu. 

Usporila je tek kad je divljina počela da osvaja predeo, kad su se grane drveća 

spustale tako da ie jedva mogla da prođe i kad je osetila prvu ogrebotinu na 

ramenu. Onda je mazga iznenada zastala kao ukopana, a Melisa je ugledala 

trojicu jahača kako joj se u galopu približavaju. Bili su naoružani, i to je videla 

samo trenutak pre nego što je prepoznala jednog od njih. Dijego!

Nije mogla da veruje sopstvenim očima. Znači, sve te priče su ipak bile 

istinite, pomislila je. Bande zaista kruže ovuda, čim su tu i plaćenici. Srce joj 

je divlje udaralo. Zašto nije slušala očeva i Dijegova upozorenja? A onda je 

osetila  kako neka ledena ruka  obavija  njeno srce.  Trojica  jahača  nisu  bila 

zajedno! Dvojica od njih .su otvorila paljbu na onog trećeg Dijego!

—          Dijego!  — kriknula  je  i  nekoliko  sledećih  trenutaka  nije  više  bila 

svesna šta se oko nje događa.

—          Za ime sveta... da li si ranjena? — čula je Dijegov glas i otvorila oči.

—          Ne, ja se osećam ... Dijego .. .

—. Pst! — rekao je naglo i stavio joj ruku na us+a. Jedan od bandita zastao 

je na nekoliko koraka od njih, pomno osluškujući. -Zatim je Melisa samo čula 

snažan pucanj pored svog uha i videla kako bandit pada u travu.



Kad su konačno bili izvan opasnosti, Melisa je počela da drhti. Tek tada je 

shvatila šta se dogodilo i šta je sve moglo da se dogodi da Dijego nije naišao.

—          Dijego, da li smo sad sigurni? — upitala je, gledajući ga s poverenjem 

i nadom.

—          Za sada jesmo — rekao je on. — Dok ne dovedu pojačanje. Melisa zar 

ti nisam rekao da ne izlaziš sama?

Oči su mu bile tamne, duboke i Melisa je u tom trenutku pomislila kako je 

ovo prvi  put  da  ona  zapravo vidi  Dijega.  Da vidi  pravog Dijega,  bez  one 

ironične maske, bez lepih manira i elegancije Ovaj muškarac pored nje bio je 

stranac za nju. Plaćenik, kako je rekao njen otac. Čovek bez maske.

—          Gde su tvoji ljudi? — upitala je ona u trenutku kad su njegovi prsti sa 

»ramena kliznuli prema njenim grudima i počeli da otkopčavaju dugmad na 

njenoj bluzi. — Dijego, ne! — uzviknula je panično.

On je začuđeno pogledao.

—          Krvarenje se mora zaustaviti — rekao je i ona je tek tad videla krv na 

svojoj bluzi. Od uzbuđenja nije ni shvatila da je metak okrznuo. — Ovog puta 

nema stida. Budi mirna.

On je nežno i strpljivo odmaknuo njene ruke stegnute na grudima i polako 

otkopčao preostala dugmad. Zatim je brižljivo, trudeći se da je ne povredi još 

više, odvojio bluzu od rane ¿oja je krvarila na njenom ramenu.

—          Odsečeni smo — istovremeno je govorio. — Apolo i Se-mson su u 

kući i pokušavaju da dovedu pomoć, ali to isto čine i banditi. Ja sam kriv što 

sam se odvojio od svojih ljudi, misleći da sve mogu sam.

Ona  ga  je  slušala,  dok  je  on  nežno  stavljao  maramicu  na  njenu  ranu, 

obavljajući  sve  to  vrlo  spretno.  Ništa  u  njegovom  pogledu  nije  odavalo 

eventualna osećanja ili bar divljenje prema tom lepom i poželjnom mladom 

elu, koje je podrhtavalo pred njim. Pa ipak, u Dijegovim grudima vodila se 

prava borba. Iskušenje je bilo preveliko. Posmatrao je njene obnažene, oble i 

čvrste grudi kako se ubrzano dižu i spuštaju, njenu glatku i meku kožu čiji ga 



je miris naprosto opijao i trudio se da misli o Melisi kao o devojčici. Međutim, 

to mu više nije polazilo za rukom. Od one večeri kad su se rastali pred kućom 

njenog oca i kad je on shvatio da pred sobom ima izuzetno privlačnu mladu 

ženu koja ga pri tom neskriveno želi, Dijego je shvatio da više nikada neće 

moći o Melisi da razmišlja kao o devojčici.

—          Moramo dublje u džunglu — rekao je on kad je završio previjanje. — 

I to brzo. Ja sam ih malo zaplašio, ali mislim da će se oni ubrzo vratiti. Možeš 

li da hodaš?

—          Naravno! — rekla je nestrpljivo, posmatrajući krišom automat koji je 

visio na Dijegovim bedrima.

On je uhvatio taj njen pogled.

—          Običan automat,  ali  vrlo  dragocen,  Dobw je što  sam poslušao svoj 

instinkt i pneo ga sa sobom. Bez njega bi sigurno već bio mrtav. Zao mi je što 

si sve to morala da vidiš, ali da ja nisam pucao, on bi nas sigurno otkrio ...

—          Znam — rekla je ona tiho, prekinuvši ga. — Dijego, otac mi je rekao 

šta si do nedavno radio.

On je naglo zastao i okrenuo je prema sebi.

—          Da bi te obeshrabrio, pretpostavljam, za bilo kakav dublji odnos sa 

mnom?

Ona je pocrvenela, zbog neočekivanog pitanja.

—          Pretpostavljam da me je bilo lako pročitati — rekla je sa izvesnom 

gorčinom. — Nisam znala da baš svi vide kakvu budalu od sebe pravim.

—          Ja imam trideset pet godina — rekao je on tiho. — Oprosti mi što ću 

ti te reći, ali imam izvesno  iskustvo sa ženama. Tvoje je lice vrlo izražajno, 

Melisa, a tvoje neiskustvo te čini preosjetljivom. Međutim, ne bih rekao da si 

bila budala . .. zato što si pokazala šta osećaš. No, nije vreme za to. Hajde, 

malecka, morama bolje da se sakrijemo. Imamo vrlo malo vremena.

Bilo je teško ići kroz džunglu i Melisa se saplitala na svakom koraku. Da 

nije bilo Dijegove snažne ruke o koju je bila oslonjena, pala i već sto pita. 



Ovako, ona je išla napred, svesna njegove zaštite, svesna snage i iskustva koje 

taj  čovek  poseduje.  To  je  uzbuđivalo  i  oelom  tom  događaju  davalo  neki 

romantičan  okvir.  S  vremena  na  vreme pogledala  bi  ka  Dijegu,  diveći  se 

čvrstini  njegovih  mišica,  spretnosti  njegovog  vitkog  tela,  pronicljivosti  i 

hrabrosti tog čovaka bez kojeg nije mogla da zamisli svoj život.

On je u jednom trenutku zastao i osvrnuo se oko sebe, kao da nešto traži.

—          Tu u blizini  su ruševine  — promrmljao  je.  — Ako budemo imali 

sreće, stići ćemo do njih pre mraka. — Pogledao je prema nebu i uzdahnuo. 

— Počinje kiša. Bićemo mokri do kože kad stignemo tamo. Tvoj otac nije kod 

kuće, pretpostavljam.

—          Nije — odgovorila je. — Inače bi brinuo. I bio bi ljut.

—          Razjaren,  rekao  bih  — odvratio  jo  Dijego,  ne  bez  ironije.  — Oh, 

Melisa, u kakvu nas je to glupu situaciju dovela tvoja nesmotrenost.

 — Žao mi je — promrmljala je ona. — Zaista mi je žao.

On je spustio pogled prema njoj i zagledao se u njene oči.

—          Zaista ti je žao? — upitao je, kao da je izaziva. — Zaista ti je žao što 

smo ovako sami? Zaista, draga? — glas mu je bio mek poput somota, nežan i 

uzbuđen.

Ona je otvorila usta da mu odgovori, ali glas nije izlazio.

—          Nije  pošteno pitanje  — promrmljao je  on.  — Pogotovu kad znam 

odgovor. Dođi!

 Okrenuo  se  naglo,  osećajući  kako  ga  preplavljuje  želja  da  je  uzme  u 

naručje  i  prekrije  njeno  lice  poljupcima.  Dijego  Larevnos  je  bio  iskusan 

muškarac  i  mogao  je  da  zna  šta  mu  se  događa.  On  je  jednostavno  bio 

fasciniran njenim neiskustvom i njenim izgledom tek probuđene žene. Plašio 

se da u jednom trenutku ipak neće moći da odoli iskušenju koje je bivalo sve 

jače, a to bi bilo pogubno za oboje. Pogotovu u cvo.i situaciji.

Kiša je počela da pada i uskoro su oboje bili mokri do gole kože. Melisa je 

osećala kako su joj i jahačke čizme mokre, o farmerkama i da se ne govori.



—          Stigli smo — rekao je Dijego iznenada i tek tada je Melisa ugledala 

obrise ruševina nekog starog hrama. Krova nije bilo, sem na jednom malom 

delu zida. Dijego je poveo tamo. Zadrhtala je od straha pred tim mračnim, 

nepoznatim prostorom, koji je mirisao na vlagu. Ali, Dijego je bio s njom, i to 

je bilo naivažnije.

—          Dobićemo upalu pluća — rekla je.

—          Ne brini, devojčice — rekao je on i slabašno se os- mehnuo.

Kad su bili pod krovom, Melisa je pogledala Dijega. Kapi kiše slivale su se 

niz njegovu kosu. niz lice i odeću i ona je sasvim mahmalno pružila ruku i 

pomilovala ga po obrazu. Oboje su zadrhtali od tog dodira.

—          Idem da donesem granja — rekao je on i naglo se okrenuo.

Kad se on udaljio,  Melisa  je skinula bluzu i  iscedila je.  Neće to mnogo 

pomoći, pomislila je, ali ipak je bilo bolje. Isto tako je iscedila kosu i obrisala 

lice, nadajući se pri tom da ne izgleda baš kao strašilo.

Dijego se brzo vratio sa granjem i palminim lišćem u naramku.

—          Mislim da našim goniocima ovo vreme neće ići na ruku — rekao je 

spuštajući granje na mokru zemlju Upaljačem je pokušao da zapali granje, ali 

sve što je postigao bilo je lagano dimljenje. Tu i tamo pojavio bi se plamičak i 

Melisa bi uhvatila Dijegov pogled prikovan za njene grudi.

Mada je bluza bila sad nešto manje mokra, ona je  znala  da se  kroz  tanku 

tkaninu njene grudi još uvek vide.

—          Nadam se — rekla je ona odsutno.

—          Smeta li ti što te gledam, devojčice? — upitao je on.

—          Ja baš nemam mnogo iskustva... — zamucala je i pocrvenela.

On  je  snažno  povukao  dim  cigarete,  ne  bi  li  nekako  povratio 

hladnokrvnost. Međutim, sve što je u tom trenutku istinski želeo bilo je da je 

uzme u naručje i miluje.

Melisa  je  bila  zbunjena  njegovim  pogledom  u  kome  je naslućivala  nešto 

opasno i nepoznato.



—          Zašto si postao plaćenik? — upitala je, nadajući se da će se on trgnuti.

On je samo slegnuo ramenima.

—          Zbog  novca  —  odgovorio  je  nešto  kasnije.  —  Moj  otac  je  teško 

podnosio propadanje imanje, ali ništa ni.je činio da ga zaustavi. Ja sam bio 

drugačiji, borbeniji. Kad sam izašao iz vojske, okupio sam oko sebe nekolicinu 

svojih drugara koje sam tamo upoznao i krenuli smo u tai posao. Bilo je vrlo

zanimljivo — dodao je sarkastično — Neki su u međuvremenu odustali, ali 

ja sam bio uporan. To me je nekoliko puta zamalo koštalo života. Kad sam 

shvatio da više ne moram to da radim, vratio sam se kući.

—          Da li ti sad nedostaje ta vrsta uzbuđenja?

—          S  vremena na  vreme.  Bila  su  to,  ipak,  dobra  vremena Posebno je 

drugarstvo  bilo  snažno,  kako  samo  može  da  bude  među  ljudima  koji 

svakodnevno gledaju smrti u oči.

Zaćutali su oboje i svako je utonuo u svoje misli.

—          Svetlost  se  vidi  pre  nego  što  se  čuje  pucanj  — rekao  je  iznenada 

Dijego, osvrćući se oko sebe. — Oni koji umiru često nemaju prilike da čuju 

zvuk metka.

—          Strašno — rekla je Melisa tiho. — Zar nemaš neke lepše priče za ovu 

priliku?

—          Nemam — rekao je tiho, a zatim je pružio ruke prema njoj. Melisa 

nije uzmaknula, niti se pobunila kad je počeo da joj otkopčava bluzu.

—          Želim da vidim da li ti rana još krvari — rekao je on. Maramica koju 

joj je stavio bila je krvava, ali je krvarenje ubrzo prestalo. — To će kasnije biti 

ožiljak, mislim. Šteta za tako lepu. glatku kožu.

Dah joj je zastao u grlu kad je videla kako se on naginje prema njoj.

—- Nemam nikakav melem ovde, maleeka. Ali zato mogu da poljubim to 

što boli ...



Pre nego što je završio rečenicu, Melisa je osetila vrelinu njegovih usana 

na  svom  ramenu.  Pekle  su  je  poput  žeravice  i  ona  je  samo  nemoćno 

uzdahnula.

Dijego nije očekivao tako strastan uzdah od jedne tako neiskusne devoike 

kakva je bila Melisa. Taj njen uzdah kao da je pokrenuo nešto u njemu i on je 

znao da ako sad ne stane, neće to moći da učini uopšte. I krenuo je tim putem 

bez povratka,  zagrlio  je  Melisu  i  obasuo njeno lice poljupcima,  mahnito i 

nežno u isti mah, zadihano dečački i strasno muški. Ona je u njemu budila 

takva  protivrečna  osećanja,  jer  je  i  sama  bila  u  protivrečnostima.  Strasna 

devica, pomislio je.

—           Ovo će biti naša tajna . .. niko neće saznati ...— mrmljao je milujući 

njene obnažene dojke koje su mu se prosto nudile, nabrekle, oble, čvrste. — 

Kako imaš lepe grudi — uzdisao je. 

— Tako si slatka, tako poželjna, tako meka..

Njegove usne spustile su se na njene nabrekle grudi i Melisa je jeknula od 

bolnog zadovoljstva koje je tom prilikom osetila. U zanosu je obavila ruke 

oko njegovog snažnog vrata i kad su se konačno njihove usne srele. ona ie 

pomislila kako je spremna da umre. Njen životni san bio je ispunjen. bila je u 

Dijegovom naručju. Više ništa na svetu nije bilo važno.

Osetila  je  kake  njegovi  prsti  spretno  otkopčavaju  dugme  na  njenim 

farmerkama, bila je savršeno svesma kad ja spustio patent-zatvarsč i kad joj je 

konačno skinuo farmerke. Zatim je to isto uradio sebi. Stajali su tako jedno 

naspram drugog,  nagi,  drhteći  više  od  strasti  nego  od  hladnoće  i  vlage. 

Polako, ne žureći, Dijego ju je privukao sebi, podigao njeno lice prema svome 

i spustio nežan poljubac na njene uzdrhtale usne. Ona ga je zagrlila i privila 

se  uz  njega,  nesvesno praveći  pokrete  koji  su  u njemu razbuktavali  neku 

nepoznatu strast,  za  koju je  mislio  da nije  sposoban.  Mrmljao  je  nešto na 

španskom  dok  su  se  polako  spuštali  na  mokru  odeću  i  dok  je  ona  nešto 

pokušavala da se pobuni.



—          Pst! — rekao je on tiho. — Ja ću ti reći kako će to biti. Tvoje telo i 

moje, sjedinjeni ovde. usred džungle, u drevnom hramu Maja. Kao prvi čovek 

i  prva žena,  na samom početku sveta.  Samo će džungla čuti  tvoje  krike i 

osetiti moj zanos tvojom lepotom, samo će ove stare zidine znati kakva nas je 

to luda energija privukla jedno drugom.

Njegov tihi glas dopirao je do nje poput milovanja. Da, ona je to želela, ona 

je želela njega, njegovu divlju strast usred ovog mističnog mesta.

—          Devica... — mrmljao je on. — Bićeš moja, cela. Moja žena. 

Osetila je zatim oštar bol u stomaku i kriknula, a odmah potom se opustila 

i prepustila njegovim nežnostima.

—          Drži me čvrsto — prošaputala je.

—          Hoću,  mila  — rekao  je  on  muklim glasom.  — Uskoro  ćeš  osetiti 

strast.. . obožavana ... i videćeš ... Oh, Melisa . ..

Nešto kasnije ležali su čvrsto zagrljeni na gomili vlažne ođeće, prekriveni 

samo njenom bluzom i njegovom košuljom, dok je oko njih bio mrak, a zvuci 

džungle nekako potpmuli i preteći.

On bi je s vremena na vreme poljubio.  Usine su mu bile meke, osmeh 

nežan. Na trenutak, nisu mislili ni na prošlost, ni na budućnost. Postojalo je 

samo sada.

Onda je to sada dobilo i neko drugačije značenje. Prvo su se oglasili konji, 

a  nekoliko treiiutaka potom pred njima je stajao visok muškarac,  okružen 

nekolicinom jahača. Bio je to Melisin otac. Stajao je i buljio u njih dvoje, kao 

da ne veruie svojim očima.

—          Proklet da si. Laremose — rekao je. — Proklet da si zbog ovog što si 

uradio.

                                                              III



Melisa je znala da će se celog života sa stidom sećati te noći. Ljudi su na 

Edvardov znak brzo napustili  ruševine,  ali  bili  su tu dovoljno dugo da bi 

shvatili šta se dogodilo Edvard je pošao za njima, da bi ostavio vremena Melisi 

i  Dijegu  da  se  obuku.  Dijego  nije  progovorio  ni  reč.  Dok  su  se  oblačili 

okrenuo joj je leđa, a kad su izlazili iz ruševina, učtivo je propustio ispred 

sebe.  Želeo  je  da  joj  nešto  kaže,  ali  ponos  inu  to  nije  dozvoljavao.  Pred 

svetom,  on  je  zaveo  neiskusnu  kćer  neprijatelja  svoje  porodice!  Teško  se 

savlađivao i to se videlo po tome kako je stiskao vilice i sevao očima.

Tražeći ohrabrenje u njegovim očima, Melisa je naišla samo na hladnoću i 

to je uznemirilo. Više se nije usudila da ga pogleda.

Otac  je  bio  napolju,  a  njegovi  ljudi  na  pristojnoj  udaljenosti.  Kiša  je 

prestala da pada.

—          Nije samo Dijego kriv — počela je Melisa.

—          Da, znam — rekao je otac hladno. — Pronašao sam pesme koje si mu 

pisala i poruku da se nađete noćas, da bi mu ti, kako si rekla, dokazala svoju 

ljubav.

Dijego je pogledao u nju, a pogled mu je bio optužujući i hladan poput 

leda.

— Ti  si  ovo  planirala...  — rekao  je  zapanjeno.  — Zaboga,  ja  sam kao 

budala uleteo u zamku.

—          Kako sam mogla da planiram tvoju poteru za banditima? — upitala je 

Melisa, trudeći se da unese malo razuma u novonastalu, situaciju.

— Verovatno ih je iskoristila dobro — kroz zube je promrmljao Edvard 

Sterling. — Estrela joj je rekla da ne ide,  da je opasno, a ona je baš tamo 

odjurila tražeći opasnost i... tebe.

— Nisam ni  čula  Estrelu,  a  one pesme i  ona poruka...to  je  samo moje 

maštanje.

—          Skupo maštanje — odvratio je njen otac. Zatim je pogledao Dijega. — 

Nijedan častan čovek u ovakvoj situaciji ne bi odbio da se oženi.



—          Šta vi znate o oasti?— planuo je Dijego. — Vi,  što ste zaveli ženu 

mog oca uoči njihovog venčanja!

Edvard Sterling se očito uzdržavao da mu ne uzvrati istom merom.

—          To nema nikakve veze s ovom situacijom. Ja ne branim svoju kćer, ali 

priznaćete, gospodine Laremose, da ona u ovakvu situaciju ne bi dospela bez 

vaše dragocene pomoći.

Dijego  je  prebledeo,  ako  je  to  uopšte  još  bilo  mogućno.  Našao  se  pred 

optužbom na koju nije imao odgovora. On je zaista bio bar isto onoliko kriv 

koliko i Melisa za ovu glupost. Zapravo, bilo mu je jasno da izbora nema. Zar 

da porodici priredi još jedan skandal?

—          Ja ne poričem svoju odgovornost, senjor — rekao je Dijego. — Budite 

uvereni da vaša kći neće ostati osramoćena.

Melisa  je zaustila  da kaže nešto,  ali  su muškarci bili  suviše  zaokupljeni 

njenom sudbinom da bi mogli da čuju i njen glas.

U  tom  trenutku  začuo  se  topot  kopita  i  uskoro  je  nekolicina  jahača, 

naoružanih do zuba, na čelu sa Apolom,prišla ruševinama.

—          Kod kuće je  sve u redu,  šefe  — rekao je  Apolo prilazeći  Dijegu i 

značajno mu se osmehujući. — Drago mi je što te vidim. I vas, gospođice 

Sterling.

—          Hvala — prošaputala je Melisa izgubljeno,

—          Sa vašim dopuštenjem, ja bih se pridružio svojim ljudima — rekao je 

Dijego Edvardu. — Ja ću učiniti sve da ispunim svoju dužnost.

—          Očekujemo da nam se uskoro javite, senjor — rekao je Edvard suvc. 

Mahnuo je zatim rukama i po jahao prema, preriji, ispred Melise.

—           Pretpostavljam da nema svrhe da bilo šta objašnjavam — rekla je ona 

sustižući ga.

—          Nema — odvratio je njen otac. — Nadam se da voliš Laremosa. To će 

ti pomoći da prebrodiš sve ovo. On će nas oboje mrzeti, ali ja ne mogu da 

dozvolim da budeš javno osramoćena čak i ako je to samo tvoja greška.



Suze su se slivale niz njeno lice. Ona je volela Dijega, ali nije želela  da  ga 

dobije na takav način. Bolje nikako nego ovako. Čudno,  imala  je  utisak  da 

joj se sudbina narugala.

Dobila je Dijega, ali... Setila se jedne stare izreke: budi pažljiv u 

svojim željama, mogle bi i da ti se ispune. Tek sada je shvatila pravo 

značenje ove izreke.

                                           *

Narednih nedelja Melisa je davala prijem za prijemom, smešila se i primala 

čestitanja. Uz nju su uvek stajale Dijegova baka i sestra, ukočene i hladne kao 

i Dijego koji se od one večeri potpuno promenio prema njoj.

Uglavnom  nije  uopšte  razgovarao  s  njom,,  sem  kad  je  to  bilo  baš 

neophodne.  U  njegovom  pogledu  osećala  je  mržnju  i  što  se  veličanje 

približavalo, ona je sve više žalila šio nije onog dana poslušala oca i ostala kod 

kuće.

Venčanje je biio pompozno, kako i priliči dvema uglednim porodicama. 

Sve je bilo onako kako tradicija i  običaji  zahtevaju, jer je Dijegova baka o 

tome veoma vodila računa. Melisa nikada neće zaboraviti taj dan i Dijegov 

ironični osmeh kad joj je stavljao burmu na ruku. Zatim joj je podigao veo i 

poljubio je, samo formalno. Usne su mu bile hladne kao i pogled.

Nakon venčanja, njih dvoje su se vrlo kratko zadržali na proslavi a onda je 

Dijego rekao da on i njegova nevesta moraju kući. Odmah joj je rekao da neće 

ići na medeni mesec, jer on ima mnogo posla i nema vremena za putovanje: 

Odveo je svojoj kući, predao je svojoj baki i svojoj sestri Huani i otputovao u 

Evropu hitno.

Melisi je nedostajao otac, a morala je da prizna, i Estrela. Nedostajala joj je 

toplina njenog doma, ali  najviše joj je nedostajao muškarac kojeg je nekad 

volela. koji je nekad uživao da jaše s njom po preriji, da se smeje zajedno s 

njom, muškarac za kojeg se udala i koji je sad za niu potpuni stranac.



Prošlo  je  oko  šest  nedelja  od  venčanja  kad  je  Melisa  shvatila  da  je  u 

drugom stanju. Ujutro joj je bilo muka i ona se trudila da to sakrije od Dijega i 

njegove baks i sestre, mada je znala da će to vremenom biti sve teže.

Vreme je provodila muvajući se po ogromnoj kući, nesrećna što nema šta 

da radi. Ona nije učestvovala u porodičnom životu, nije sedela, nije čak ni jela 

sa  ostalima,  jer  su  senjora  i  senjorita  svaki  dan  menjale  vreme  obroka. 

Izbegavale  su  je  i  nisu  krile  da  je  ne  vole,  a  ona  nije  imaia  ni  snage,  ni 

iskustva,  ni  zrelosti  da  se  nosi  s  takvom  situacijom.  Veliki  deo  vremena 

provodila je plačući. Dijego je uglavnom bio van kuće.

—          Zar  vam  je  toliko  teško  da  me  prihvatite?  —  upitala  je  jednom 

senioru Laremos kad je Huana izašla iz dnevne sobe, a lijena baka se spremala 

da je sledi.

Senjora Laremos joj je uputila tako hladan pogled, da se Melisa uplašila.

—          Ti ovde nisi dobrodošla, i to si verovatno shvatila — rekla je starica. 

— Moj unuk nije želeo da se oženi tobom, a to niko od nas takođe nije želeo. 

Ti si nas osramotila kao što je to učinila i tvoja majka pre mnogo godina.

—          Ali . .. nisam samo ja kriva — rekla je Melisa drhtavim glasom.

—          Da tvoj otac nije insistirao na braku, ti bi prošla kao i ostale devojke u 

čijim je čarima moj unuk uživao. Naravno, dobila bi neku satisfakciju . ..

—          Kakvu? — upitala je Melisa, jedva se držeći na nogama. Tako se gube 

iluzije,  pomislila  je.  — Novac?  Kola?  Bundu?  Oh,  nastavite  samo,  senjora 

Laremos. samo nastavite da me izbegavate. Ništa neće izmeniti stvarnost. Ja 

sam Dijegova žena!

Starica je očigledno bila ljuta.

—          Ti ..  .  bezobraznice!  — promrmljala  je.  — Zar tvoja  porodica nije 

dovoljno  zla  učinila  Laremosovima?  Zar  si  nam  još  i  ti  bila  potrebna? 

Prezirem te.

Melisa nije ni trepnula.



—          Svakako. Na vašem mestu i ja bih se tako ponašala. Samo bih se prvo 

raspitala o tome šta je istina u onome što se priča.

Senjora je pocrvenela i besno izašla iz sobe. Od tog trenutka nije uopšte 

primećivala Melisu.

Melisa  je  mnogo puta poželela  da ode do oca.  ali  znala  je  da bi on po 

njenom licu odmah shvatio kakva je situacija u kući Laremosovih. Zato mu se 

uglavnom javljala telefonom i veselim glasom ga uveravala kako je srećna. 

Nadala  se  da  će  Dijego  ipak  pronaći  način  da  joj  život  u  toj  kući  bude 

prihvatljivih i nestrpljivo je čekala da se on vrati. U međuvremenu, mučnina 

je postajala sve češća, ponavljala se svakog jutra i Melisa se pitala kako će to 

uspeti da prikrije. Tz dana u dan bila je sve bleđa i slabija, tako da je Huana 

jedne večeri rizi kovala grdnju svoje bake i došla u Melisinu sobu.

—          Izvoli — rekla je hladno Melisa. zapanjena što je vidi.

         Huana je nemoćno raširila ruke i nesigurno joj se osmehnula.

—          Tako si bleda, Melisa. Znaš, ja bih želela da je sve ovo

drugačije,  ali..  moja  baka i  Dijego..  ubili  bi  me da  znaju da razgovaram s 

tobom.

—          Shvatam — rekla je Melisa i prisilila sebe na osmeh.

—          Ja te ne osuđujem zbog toga, Huana.

Huana je uzdahnula.

—          Mogu li nešto da učinim za tebe? — upitala je.

Melisa joj je toplo slegnula ruku.

—          Ne, ali ipak ti hvala — rekla je.

Huana je otvorila vrata i nekoliko trenutaka oklevajući stajala.

—          Moja  baka  ti  to  ne  bi  rekla.  ..  ali,  zvao  je  Dijego.  Sutra  se  vraća. 

Mislim da bi volela to da znaš.

Zatim je otišla isto onako brzo kao što je i došla. Melisa se okrenula oko 

sebe. Soba u kojoj se nalazila sasvim sigurno nije bila njegova spavaća soba. 



Pitala se hoće li Dijego hteti da i u kući sačuva privid srećnog braka ih je to 

namenjeno samo javnosti. No, uskoro će dobiti odgovor.

—          Senjora Laremos, nadam se da ste dobro — rekao je Dijego, Melisi, a 

pogled mu je bio hladan, osmeh ironičan.

Znači, ništa se nije izmenilo, pomislila je Melisa. On je još uvek mrzi. Kako 

da mu kaže da nosi njegovo dete?

—          Dobro došli kući, senjor — odgovorila je istim tonom i sela za sto, 

nešto dalje od ostalih. Bila je mršava i bleda i Dijego je csetio bol u grudima 

zbog toga. Međutim, ona mu je postavila zamku, iskoristila ga je i on zbog nje 

ne treba da oseća nikakvu krivicu.

Ipak,  pomislio  je,  ona vrlo loše izgleda.  Tako je  apatična  i  ćutljiva.  što 

uopšte nije ličilo na onu Melisu . ..

Senjora Laremos je takođe sve to pnmetila, ah je primorala sebe da na to ne 

obraća pažnju. Devojka je ista kao i njena mati i ona jo.i nikad neće moći da 

oprosti to što je učinila. Na tako skandalozan način dočepala se njenog unuka.

—          Mi smo već jeli — rekla je ona. — Ali, Karisa može da ti donese nešto 

ako želiš.

—          Ne želim ništa sem kafe, hvala, senjora— rekla je i sama sebi natočila 

šoljicu kafe. Ruke su joj drhtale i Dijego je bio vrlo potresen i zbunjen njenim 

izgledom i ponašanjem. Pogledao je zatim svoju sestru, pa baku i upitao se na 

kakav je prijem naišla njegova žena u porodici. Bio je šokiran kad je video da 

je um-esto dobrodošlice, možda uzdržane, naišla na hladnoću koja je bila gora 

od njegove.

—          Smršavila si — rekao je neočekivano. — Da li imaš apetit?

—          Dobro sam, senjor — odgovorila je ona, podigavši prema njemu svoj 

ugašeni  pogled.  Zatim  je  ponovo  svu  pažnju  obratila  na  šolju  kafe  pred 

sobom. To je bilo lakše nego podneti njegov pogled.

—          Možda bi radije legla, Melisa — iznenada je rekla senjora — Tako si 

bleda.



Melisa se nije bunila. Bilo je tako jasno da ona ovde nije dobrodošla.

—          Kako vi kažete, senjora — rekla je ravnim tonem. Ustala je i izašla iz 

sobe, ne gledajući nikog.

Dijego je bio van sebe. Nije čuo šta mu je baka govorila, jer njegove misli 

bile su uz Melisu.

—          Koliko dugo je ona ovakva, bako? — upitao je. —- Zar je kuća uopšte 

ne zanima?

Huana je htela nešto da kaže, ali starica je sprečila.

—          Dočekale smo je lepo, s obzirom na sve okolnosti. Ali, ona je dovoljna 

sama sebi.

—- Izvinite me — naglo je rekla Huana i gotovo istrčala iz sobe.

Dijego je popio kafu, a onda je pošao do Melisine sobe. Pred vratima je 

zastao  oklevajući.  Sve  je  tako  loše  krenulo.  On  nije  želeo  da  joj  otežava 

situaciju. Duboko je udahnuo vazduh, okrenuo se i pošao natrag. Biće kasnije 

vremena za razgovor.

Međutim,  poslovi  su  ga  svakodnevno  sve  više  odvlačili  od  kuće  i  od 

Melise. U retkim trenucima kad bi se sreli, samo bi klimnuli glavom jedno 

drugom, i  to je bilo sve.  Melisa je osećala kako sve emocije u njoj  polako 

umiru i  kako umire i  ona sama.  Čak joj  je i  sopstvena trudnoća izgledala 

nestvarnom.

Bilo  je  olujno  veče  kad  je  Dijego  konačno  došao  do  nje.  Izgledao  je 

umorno, jer se upravo vratio iz prerije gde je sakupljao stoku pred oluju. U 

crnim čizmama i raskopčanoj beloj košulji delovao je tako tipično španski, 

tako opasno privlačno, dok mu je crna kosa, vlažna od prvih kapi kiše, padala 

po čelu.

—          Zar nećeš učiniti  čak ni takav napor da nam se pridružiš dole? — 

upitao je bez uvoda. — Moja baka kaže da je tvoje ponašanje prevršilo svaku 

meru.



—          Tvoja baka mene mrzi — rekla je ona, ali tiho, bez ljutnje, pogleda 

uperenog nekud u daljinu, kioz prozor. — Baš kao što me i ti mrziš.

Dijegovo lice se ukočilo.

-Posle svega sto se dogodilo, zar si očekivala nežnog muža ?

Ona je samo uzdahnula.

—          Ne znam šta sam očekivala — rekla je posle izvesnog vremena. — 

Živela sam u snovima. Sad su ti snovi postali stvarnost, a ja sam naučila da su 

to ipak dve različite stvari. Trebalo je da odem u Ameriku. Nije trebalo da... 

Trebalo je da te zaustavim.

On je obećao kako bes raste u njemu.

—          Da me zaustaviš! — uzviknuo je on. — Gde ti je onda bio stid? Da si 

ga imala, ne bismo sad bili u ovakvoj situaciji.

Ona je konačno podigla lice prema njemu.

— I da si ti uspeo da se kontrolišeš — rekla je, a u glasu joj je bila optužba 

— Ja te ni na šta nisam primorala.

Dijego je pobesneo. On nije želeo da se seća te večeri.

Promrmljao  je  nekoliko  psovki  na  španskom,  a  onda  nastavio  na 

engleskom.

—          U redu!  — rekla  je  ona  ustajući  — u  redu,  za  sve  sam  ja  kriva. 

Planirala sam da te dovedem u klopku, i to sam učinila. Sad oboje plaćamo za 

moje greške.  Ja nemam dovoljno reči da te molim za oproštaj,  ali,  Dijego, 

razvod je nemoguć, znaš i sam. Mi moramo ovo stanje učiniti podnošljivim.

—          Zaista, moramo li? — upitao je on ironično.

Ona mu je prišla sasvim blizu u poslednjem očajničkom naporu da dopre 

do njegovih emoaija i do njegovog razuma. Oči su im se skele. Ona je bila 

tako  zanosna,  pomislio  je  Dijego.  osećajući  kako  ga  draži  miris  njenog 

parfema  i  toplina  njenog  mladog  tela.  Sva  sećanja  na  onu  noć  medu 

ruševinama  navrla  su,  a  srce  je  počelo  besomučno  da  lupa  u  njegovim 

grudima.



Ona je videla u kakvom je on stanju, i to joj je dalo hrabrosti da učini i 

sledeći korak. Podigla je ruke i obavila ih oko njegovog vrata

-— Dijego,  mi  smo venčani  — rekla  je  tihim glasom,  pokušavajući  da 

prikrije  drhtanje  svog  tela.  —  Možemo  li  da  zaboravimo  prošlost  i  da 

počnemo od početka? Večeras?

On je jeknuo u sebi ..  .  Ne, on ne sme ponovo da dozvoli  da podlegne 

čarima njene mladosti i lepote.

Uhvatio je za ruke i skinuo ih sa svoga vrata. Lice mu je bilo bezizražajno, 

a pogled hladan.

—          Ne podnosim da me dodirujete, senjora Laremos — rekao je ledenim 

tonom. — Radije ću spavati sam do kraja života nego što ću sa vama deliti 

bračnu postelju.

Ona ga je gledala kao da ne shvata o čemu on to govori, a onda su suze 

ispunile njene oči i ona to više nije mogla da podnese. Baka, sestra, a sad i 

Dijego ... to je zaista bile previše. Ona je nosila njegovo dete. a on nju ne 

podnosi. Stavila je ruku na usta da ne bi kriknula.

—          Ja ovo više ne mogu ... — prošaputala je i istrčala iz sobe. Pojurila je 

niz stepenice, i to je poslednje čega se seća. Utonula je u mrak i nije čula 

zabrinute i uplašene Dijegove povike za sobom.

Probudila se u bolnici, okružena ljudima u belim mantilima. Dežurni lekar 

je bio Amerikanac, plavook i plavokos, visok i sa lepim osmebom na licu.

—          Konačno ste se probudili — rekao je. — Ne brinite za bebu, gotovo 

sam siguran da će sve biti u redu.

—          Trudna sam? — upitala je slabim glasom.

—          Oko dva i po meseca — potvrdio je on. — Da li je to za vas lepa vest?

—          Volela bih da je tako — rekla je s uzdahom — Molim vas, nemojte 

reći mom mužu. Brinuće za oboje — dodala je. Nije želela da Dijego zna za 

dete.



—          Žao mi je, ali sam mu već rekao da postoje vrlo male šanse za dete — 

rekao je lekar kao da se izvinjava. — Bili ste u prilično lošem stanju i pravo je 

čudo  što  niste  izgubili  dete.  Ja  još  uvek  jedva  verujem da  se  takvo  čudo 

dogodilo.

Melisa je osetila da će zaplakati.

—          Ja ne bih želela da  on zna da sam još uvek trudna -  rekla je.  — 

Molim vas, nemojte mu to reći. Molim vas. Ja ne smem dopustiti da on sazna 

za to dete... on i njegovi. Uzeće mi ga. Oh. kad biste znali kako me mrze. ..

Lekar je uzdahnuo.

—          Ja ne smem da lažem — rekao je.

—Ja to od vas i ne tražim. Ako me pustite sutra ujutro i ako ne razgovarate 

s njim, ja ću mu reći da deteta neće biti.

— Ja ne mogu da lažem — ponovio je mladi lekar zbunjeno.

Ona je teško uzdahnula i još jednom pokušala da ga ubedi.

—          Samo nemojte da razgovarate s njim. Dobro?

—          Ako budem uspeo da ga izbegnem ... Ali, ako me bude pitao, ja ću 

morati da mu kažem istinu. Moraću.

—          Zar vas lekarska etika ne obavezuje na ćutanje o bolesti pacijenta? — 

pokušala je ona s malo humora.

—          Svakako, ali laž je nešto drugo. A ja pri tom ne umem da lažem.

Ona je nemoćno klonula na jastuk.

—          U redu, doktore — rekla je. — Nije važno.

Nekoliko trenutaka on je oklevaopored  njenog  kreveta, a  zatim je  rekao 

sestri da joj da nešto za umirenje.

—          Kako si? — čula je kao iz  daljine  Dijegov  glas,  a  zatim  videla 

kako stoji uz njeno uzglavlje.

—          Kažu da sam se izvukla — rekla je ona i , okrenula glavu od njega. 

Suze su joj se slivale niz lice.



On je zabio ruke duboko u džepove, zbunjen poput dečaka, ne znajući šta 

da kaže. Melisa nije mogla da vidi beskrajnu tugu u njegovim očima.

—          Meni je ... žao zbog deteta — promucao je. —Jedna  od  sestara 

mi je rekla . . .

—          Pa,  nemaš  više  brige  zbog  toga  —  rekla  je  ona.  —  Sudbina  se 

pobrinula  da  klopka  u  koju  sam te  dovela  ne  bude  potpuno  neznadežna.

Mrzeo bi me još više zbog tog deteta . . .

Odjednom, Dijego je video kao nesrećno dete, očajno i usamljeno i osetio 

se krivim zbog toga.

—          Zaboga, zašto mi nisi rekla, Melisa? — upitao je iznenada.

—          Nisam znala — slagala je ona hladno. — Sad ionako nije važno. Više 

ništa nije važno . . . Tako sam umorna. Molim te, ostavi me samu, Dijego. 

Jedino što želim jeste da spavam.

On je ćuteći gledao. Tako se izmenila, pomislio je. Moraće je poslati na 

Barbados da se malo oporavi.

Te noći nije spavao. Razmišljao je o tome šta da radi. U međuvremenu, ona 

je sama resila taj problem. Otišla je . ..

Kao da su se spojile prošlost i budućnost, Dijego je pogledao u Melisme oči 

koje su se upravo otvorile. Prošlo je već pet godina od tada. a tuga iz njenih 

očiju još nije iščezla. U tim očima nije bilo radosti što ga vidi. baš kao što ni u 

njegovom pogledu te radosti nije bilo. Prošlost je još uvek bila među njima.

                                                                IV

Pre nego što je napustio njenu bolničku sobu, Dijego je pomislio kako se 

Melisa nije probudila iz sna već je upala u strahovitu moru.

Kad je Melisa ponovo otvorila oči, pred njom je stajao muškarac u belom 

mantilu.



—          Dobro . . . vrlo dobro — rekao je muški glas. — Mislim da ćemo sad 

brže napredovati.

Melisa je pokušala da pomeri ruku.

—          Molim vas — rekla je slabašnim glasom. — Ja . . . moram . . . kući.

—          Još ne bojim se — ljubazno je odvratio lekar.

Usne su joj bile suve i ona ih je malo ovlažila.

—          Metju  —  rekla  je  zatim.  —  Moj  dečko.  Kod  susetke  je.  Oni  ne 

znaju . . .

Doktor je oklevao.

—          Odmorite se. gospođo Laremos. Imali ste tešku noć i...

—          Nemojte ... me tako zvati — rekla je. — Ja sam Melisa Sterling.

Doktor je hteo da doda kako je njen muž pred vratima u hodniku, ali na 

ove njene reči odustao je od toga. Promrmljao je nešto sestri i izašao iz sobe.

—          Kako  je  ona?  —  upitao  ga  je  Dijego  koji  je  stajao  u  hodniku  i 

nervozno pušio.

—          Ne moga još ništa da vam kažem — odgovorio je lekar. — Ima jedan 

problem ... — Lekar nije znao  šta da kaže. Pitao se da li je dečak kojeg je 

Melisa spominjala dete gospodina Laremosa ili  .  .   — Vaša žena je veoma 

zabrinuta za svog sina — ipak je rekao.

 — On je kod susetke

Dete! Dijego je osetio bol u stomaku. Srce je zamalo prestalo da mu kuca. 

Dete!  Zatim se  setio  da  je  Melisa  izgubila  dete  i  to  nikako ne  može  biti 

njegovo. Znači,  imala ie drugog muškarca.  Mrzeo je u tom trenutku svim 

svojim srcem. Ako je želela da mu se osveti, uspela je, pomislio je.

—          Ako možete da saznate gde je dete,  ja ću se pobrinuti za njega — 

rekae je iznenada lekaru. — Da li će ona biti dobro ?

—          Mislim da hoće. Bilo je nekih unutrašnjih krvarenja, pa se još uvek 

plašimo posledica. Na nozi je povredila ligamente, i to će osećati bar još



mesec dana. Jedan jajnik smo joj operisali,  ali ona će moći da ima još 

dece.

Odjednom, Dijego je osetio kako neki tračak nade prolazi kroz njegove 

grudi. Oh, gluposti, pomislio je.

—          Dečak — promrmljao je. — Znate li koliko je star?

— Ne. Zar je to važno?

 Dijego je odmahnuo glavom.

—          Pokušaću  da  nađem  neka  dokumenta  —  rekao  je  lekar,  videvši 

zbunjenost na Dijegovom licu. — A sad, bolje idite. Mislim da će se ona sutra 

mnogo bolje osećati j da ćete moći da razgovarate s njom.

Dijego je hteo da mu kaže da ona tad sigurno neće že-

        leti ni da ga vidi, ali ipak to nije učinio. Samo je klimnuo glavom   i   pošao

        u  svoj hotel.

Odmorio  se  malo  u  svom udobnom hotelu  dok  je  napolju  padala  kiša. 

Zatim, sat kasnije, bio je u dnevnoj sobi Henrijete Gredi, nedaleko od bolnice 

u kojoj je ležala Melisa i pio kafu sa domaćicom. Slušao je kako gospođa Gredi 

priča o Melisi i Metjuu. Neprestano je hvalila Melisu.

—          Tako divna žena — rekla je. — Metju je isto dobar i nikad s njim 

nema nikakvih problema.

 Siguran  sam da  ste  vi  Melisi  bili  od velike  pomoći  ——rekao je 

Dijego. — Dečak .. .

—          Oh, evo ga. Zdravo, dušo.

U sobu je ušao dečak od oko četiri godine, visok, tamnoput, crne kose i 

očiju. Bio je u pižami i bilo je očito da se upravo probudio.

—          Ko si ti? — upitao je Dijega.

Dijego je buljio u dete. Ma ko da je bio otac ovom dečak u, morao je imati 

bar malo latinske krvi, pomislio je.

- Ja sam Metju — nastavio je dečak. — Moja mama nije tu. Da li si ti moj 

otac?



Dijego u prvi mah nije uspeo da progovori.

-Ja sam muž tvoje mame—  rekao  je  na  kraju,  ne  baš siguran  da  će 

gospođa Gredi i ovo dete razumeti tako kommplikovanu situaciju. — Mama 

je dobro i uskoro će se pratiti kući.

Dečak je netremice gledao Dijega.

- Ti  i mama ćete živeti sa mnom — nastavio je Dijego.

—          Ali u međuvremenu, mislim da bi bilo dobro da ti ostaneš ovde Da  li 

je to izvodljivo? — upitao je, okrenuvši se gospođi Gredi. — Ja ću veliki deo 

dana provoditi  u bolnici  sve dok se Melisa ne vrati  kući.  Zato neću moći 

toliko da brinem o dečaku.

- Naravno, ja ću rado pomoći, a Metju je dobar i ne smeta mi.

—          Ja ću vam ostaviti brojeve telefona u mom hotelu i u bolnici, tako da 

me u svako doba možete pozvati — rekao je Dijego Izvadio je zatim ček i 

pružio joj ga. — Molim vas, primite ovo. Da nema vas. morali bismo iznajmiti 

nekoga da čuva Metjua. Zato insistiram da uzmete ovo.

Žena se zbunila, protivila se neko vreme, a na kraju je ipak prihvatila ček.

—          Ja bih to uradila i bez novca — rekla je.

—          Da, shvatio sam to.

—          Hoće  ii  Met  živeti  sa  tobom  i  sa  mamom?  —  upitao  je  dečak 

iznenada. U očima inu je bila tuga i samo po tome ličio je na Melisu.

—          Da! — odgovorio je Dijego i nežno ga pogladio po kosi.

 — U budućnosti.

—          Mogu li da idem da vidim mamu? Sigurno me traži. Mogao bih da je 

poljubim i ona bi odmah ozdravila.

Bilo je tako dirljivo posmatrati ta dva velika, tužna oka u kojima je na 

trenutak zaiskrila nada.

—          Doktori se zasad dobro brinuo o tvojoj mami — odgovorio je Dijego. 

— Ali, uskoro ćeš moći da je posetiš. Obećavam ti.

Na malom licu se ukazao osmeh.



—          Ja mnogo volim mamu. Ona mi uvek dopušta da spavam s njom kad 

loše sanjam — rekao je Metju.

—          Šta misliš o crtanom filmu pre večere? — upitala je gospođa Gredi 

dečaka i  on je istog trenutka skočio i  odabrao film o Vini  Puu.  Zatim se 

namestio u udobnu fotelju i zagledao u ekran.

—          Hvala vam — rekao je Dijego, pozdravljajući se sa ženom. — Reći ću 

Melisi da se vrlo lepo brinete o njenom sinu.

Gospođa Gredi ga je zapanjeno pogledala.

—          Oprostite, gospodine, ali zar Metju nije i vaš sin?

 Njegov pogled bio je povod da se žena upita kako je Melisa mogla da se 

uda za tako hladnog i arogantnog čoveka.

—          Hm. .. nadam se da će sa Melisom biti sve u najboljem redu — rekla 

je, kao da se izvinjava.

—          Da,  ne  brinite  —  rekao  je  odsutno  Dijego,  još  jednom  pogledao 

dečaka za koga u tom trenutku ništa sem crtanih filmova nije postojalo.

                                                               V

Visok,  elegantan  i  hladan  ušao  je  u  sobu  u  koioj  je  ležala  Melisa.  Iza 

prividne mirnoće nosio je konfuziju u glavi, bezbroj pitanja na koja nije imao 

odgovora. Jedino što je pouzdano znao bilo je da više nikada neće moći da joj 

veruje. Kad bi i hteo da zaboravi sve što mu je učinila, Metju je bio tu da ga 

podseća na njeno neverstvo.

Dijegov ulazak u njenu sobu bio je za nju povratak u prošlost, koju je želela 

da zaboravi. Pet godina nije mnogo, ali katkad može da bude večnost. Da li je 

prošlo samo ili  već pet  godina otkake.  se ona bukvalno bacila  Dijegu ako 

vrata, pitala se. znajući da bi isto to uradila i sada kad n? bi bila sigurna da će 

je odbiti. Ona je bila siromašna i bespomoćna, a Dijego bogat i moćan, ali nije 

ih samo to razdvajalo. Njih je razdvajala njegova mržnja i Melisa je toga bila 



potpuno svesna. Toliko svesna da je znala da mu nikada ne srne reći da je 

Metju njegov sin.

—           Melisa — rekao je on, a ona je osetila kako joj jeza prolazi niz telo. 

Niko nije tako izgovarao njeno ime: kao pesmu.

Nije  smela  da  ga  pogleda  u oči.  Prikovala  je  zato  pogled za dugme na 

njegovom sakou.

—          Dijego — prošaputala je.

—          Kako se osećaš?

Pitala se kako je našao, otkud on u bolnici ...

—          Bila ie avionska nesreća — rekla je i drhtavom rukom dotakla povez 

na glavi.

—          Ne smeš da misliš više na to — rekao je i stao uz njeno uzglavlje.

Odjednom, ona kao da se nečeg setila.

—          Metju! Oh, ne! Metju!

—          Smiri se — rekao je on nežno. — Tvoj sin je dobro. Bio sam da ga 

vidim.

Oh, ne!Samo to ne!Pogledala ga je kao da nešto očekuje, ali . ..ništa. Čekala 

je da čuje bilo kakav komentar o detetu, ali ... zaista, ništa.

—          Zamolio sam gospođu Gredi da ga pričuva dok ti ne ozdraviš.

—          Vrlo ljubazno od tebe — rekla je ona.

Pogledao  je  pažljivije  nego  do  tada,  kao  da  ne  želi  da  mu  bilo  kakva 

promena na njenom licu promakne.

—          Ti  nećeš  moći  da  radiš  još  najmanje  šest  nedelja  —rekao  je,  ne

skidajući pogled s njenog lica. — A gospođa Gredi mi je rekla da nisi

baš u najboljoj finansijskoj situaciji.

Ona je zatvorila oči i duboko uzdahnula.

—          Proletos sam imala upalu pluća, pa nisam mogla da radim ...

—          Da li  ti  čuješ  šta  ti  ja  govorim,  senjora  Laremos?  — upitao  je  on 

povišenim tonom, namerno je nazivajući imenom za koje je znao da ne voli. 



— Ti nisi sposobna za rad. Dok to ponovo ne budeš, ti i dete ćete živeti kod 

mene.

Ona ga je zapanjeno pogledala.

Ne! — uzviknula je.

—          Ja sam tako odlučio — odvratio je on.

Ona je osetila ježu ispod pokrivača.

—          Ja  ne  želim  da  idem  u  Gvatemalu,  Dijego  —  rekla  je.—  Ni  pod 

kakvim okolnostima.

On je iznenađeno pogledao. Zar su uspomene koje nosi iz njegovog doma 

tako strašne, upitao se.

—          Ne u Gvatemalu. U Čikago — odgovorio je. — Ono tamo počelo je da 

me zamara.  Novac  mi  više  nije  potreban,  ali  Apolo  mi  je  ponudio  mesto 

savetnika i tako sam prešao u Čikago. Tamo imam stan i uglavnom vreme 

provodim u njemu. Bio sam samo nekoliko dana u posetd kući, kad su me 

pozvali iz bolnice.

Apolo. To ime joj je bilo poznato. Onda se setila.

- Zar on nije imao nekih problema sa zakonom? — upitala je.

—          Samo kratko vreme. Dobio je spor i sad ima unosan posao i mnogo 

namještenika. On je jedini neoženjen od nas. Čak se i Širt oženio.

Ona je uzdahnula.

—          Zar se Širt oženio?

Dijego se osmehnuo.

—          Sa jedinim ljupkom udovicom. Pre tri godine bio sam im na venčanju 

u Teksasu.

Da li Dijegovi drugovi uopšte znaju da je i on oženjen, upitala se Melisa.

—          Drago mi je zbog njih — rekla je. — Lepo je kad se ljubav završi 

brakom, ako taj brak znači početak, a ne smrt te ljubavi.

Njegovo lice se smrknulo.



—          Nije  vreme  da  mislimo  o  prošlosti.  Treba  da  vidimo  šta  ćemo 

ubuduće.  Uostalom, gospođa Gredi neće moći još dugo da izigrava dadilju 

tvom sinu.

—          A ti ćeš moći? — upitala je ona s ironijom.

—          To je pitanje časti — odgovorio je.

—          Da, svakako,čast. Nadam se da će Metju shvatiti kako čast i ponos 

nisu važniji od ljubavi. To je nešto šio želim da ga naučim.

Njegov pogled je na trenutak sevnuo.

—          Ko je Metjuov otac, Melisa? — upitao je. Nije imao na- meru da je to 

pita, ali su mu reči prosto izletele. — Čije je on dete?

Ona je odvratila pogled.

—          On je moje dete — odgovorila je. — Ostalo nije tvoja stvar. Ti 

nemaš više nikakva prava na mene.  Ti  me  nisi  želeo,  ali  neko  drugi

možda jeste. Odbacio si me... — rekla je i više nije mogla da nastavi.

         Ali, on nju nije odbacio! Zar bi mogao da učini tako nešto ?

—          Mi  ne  možemo  da  izmenimo  prošlost  —  rekao  je  gledajući  kroz 

prozor.

Prepoznavši neke duboke emocije u njegovom glasu. Melisa  je 

ponovo osetila onu davnašnju glad za njegovom ljubavlju.  On  to, 

međutim, nikada ne srne da sazna.

—          Zašto su tebe pozvali u bolnicu? — upitala je, menjajući temu.

—          Zato što je naša venčanica bila u tvojoj tašni.

—          Oh!

—          Čudi  me što si  je  nosila  uz  sebe  — rekao je.  — Kad siodlazila  iz 

Gvatemale ti si me mrzela. 

—          Ne više nego što si ti mrzeo mene, Dijego — odgovorila je.

On je uzdahnuo i dublje zavukao ruke u džepove.

—          Nisam mislila da ti je stalo do mene. Pogotovo kad sam izgubila dete 

— rekla je, primoravajući sebe na tu laž.



—          To bi bilo jedino što bi te eventualno zadržalo uz mene.

Dijego  je  bio  potresen  njenim  recima.  Koliko  je  samo  gorčine  u  njoj, 

pomislio je.

—          Ti si bila moja žena — rekao je. — Ja sam bio odgovoran za tebe.

—          Da — složila se ona.  — Samo to.  Jedna neugodna dužnost.  Ti  me 

nikad nisi želeo, samo jednom. Sem na jedan način. Posle venčanja, čak ni 

tako.

To nije  bilo  istina,  bunilo  se  sve u njemu.  Ona nije  znala  koliko ga  je 

samokontrole stajalo da ne uđe u njenu sobu, da je ne uzme u naručje. Nešto 

jače držalo ga je daleko od nje. Možda ona čežnja za slobodom i pomisao da je 

ta sloboda izgubljena prevarom.

—          Sloboda je ža mene bila više od religije — rekao je, kao da govori sebi. 

— Ja nikad nisam razmišljao o braku.

—          Da, to sam shvatila — rekla je ona. — Šta su uradili doktori? Ništa 

neće da mi kažu.

—          Operisali su te, da bi zaustavili unutrašnje krvarenje— rekao je on. — 

Povređen ti je ligament, a imaš i nekoliko nagnječenja. Sto se tiče... tvojih ...

No, imala si neku intervenciju na jajniku, ali kažu da ćeš moći da imaš

još dece.

On je bio zbunjen, a ona je pocrvenela.

—          Ja ne želim više dece.

—          Zar zato što te je ljubavnik ostavio na cedilu?- upitao je on pakosno.

Poželela je da ga udari. Oči su joj besmo sevnule, a krv se sjurila u glavu.

— Oh, kako te mrzim — rekla je s mukom.

On kao da to nije primećivao.

 — Treba li ii nešto? — upitao je.

—          Meni  ne  — rekla  je.  — Ali  ...  Metjuove  stvari  su  u  mom  stanu. 

Trebaće mu nešto toplije.

—          Gde je ključ? — upitao je.



—          U mojoj tašni.

Nije joj se sviđala ideja da Dijego ode u njen stan, ali nije imala izbora. 

Doduše, tamo nije imao šta da vidi, ali mogao je ipak da pronađe nešto što bi 

ga navelo na trag da je Metju njegov sin.

Dijego  je  znao  da  je  Melisin  otac  bankrotirao,  ali  ipak je  bio zapanjen 

skromnošću  stana  u  koji  je  ušao.  Potražio  je  neku  tašnu  i  u  nju  potrpao 

Metjuove stvari, a zatim ]e pomislio da bi možda trebalo nešto da ponese i 

Melisi. Otvorio je ormar sa njenom odećom. Nije imala mnogo,a i to što je 

imala, nije bilo osobitog kvaliteta. Izvukao je jedan pulover i u tom trenutku 

kraj njegovih nogu pala je jedna fotografija. Podigao je i kad je shvatio šta je 

na njoj, ruka mu je zadrhtala. Na slici je bio on, na konju, nasmejan. Nije bilo 

datuma na poleđini, ali to je bila jedna od mnogobrojnih slika koje je Melisa 

svojevremeno napravila, pod izgovorom da su

joj  potrebna za  njegov portret.  Pogledao  je  na mesto odakle  je  fotografija 

ispala i pronašao malu svesku. Radoznalost je nadjačala pristojnost. Otvorio je 

svesku i  uspomene su ga preplavile.  U njoj  je bilo skica,  cveća koje je on 

povremeno darovao Melisi pisamca koja joj je s vremena na vreroe pisao. I ta 

sveska bila je poklon koji joj je on dao za jedan rođendan. Bila je uvezana u 

crvenu kožu, sa zlatnim ukrasima. Zašto ona to čuva?

Pažljivo je sve vratio na mesto, pokupio nekoliko stvari i pošao. Sledećeg 

jutra pošao je u kupovinu. Znao je Melisine mere, a gospođu Gredi je pitao za 

Metjuove. I sam se čudio što kupuje odeću za dete nepoznatog muškarca, ali 

je ipak osetio zadovoljstvo kad je s punim rukama paketa ušao kod gospođe 

Gredi. Zadovoljstvo je bilo još veće kad je ugledao Metjuovo lice razvučeno u 

osmeh.

—          Jadno  dete,  tako  nema  šta  da  obuče  — kukala  je  gospođa  Gredi, 

smešeći se dok je Metju probao novu odeću. —- Ni Meli nema ništa.

—          Moram da idem, da joj  odnesem nešto odeće u bolnicu -  rekao je 

Dijego. Osećao se nelagodno pod posmatračkim pogledom gospođe Gredi.



—          Kako je ona?

—          Mnogo bolje hvala. Doktor kaže da će za koji dan kući. Metju će sa 

nama u  Čikago.  Znam da  ćete  mu nedostajati.  Melisa  i  ja  smo vam vrlo 

zahvalni što ste se brinuli o njemu.

—          Bilo mi je zadovoljstva.

—          Hvala vam, gospodine — rekao je iznenada Metju i prišao Dijegu, koji 

se zbunio, nespreman na tu vrstu emocija. Brzo je ustao i pošao, ostavljajući 

zbunjeno dete za sobom.

Melisa je gledala u stvari koje joj je doneo. Znala je da su to vrlo skupe 

stvari,  kupljene  u  najboljim  radnjama,  a  ne  u  robnim  kućama  na 

rasprodajama.

—          Nije trebalo ... — počela je zbunjeno.

—          Moraćeš nešto da obučeš kad iađeš — rekao je on. —

Metju je dobio nekoliko sitnica. Mislim da se obradovao.

 — Hvala ti  — rekla je ona zbunjeno. — To nije tvoja dužnost.  Ja nisam 

mogla mnogo da mu pružim. Nismo bsš imali novca za takve stvari.

Ležeći naslonjena na jastuk, delovala je tako ljupko, tako bespomoćno, da 

se Dijegu srce stegnuto. Ne može je pustiti tek talio, mora se brinuti za nju.

—          Zar nisi mogao da pronađeš moje stvari? — upitala je i iznenada je 

uhvatila  panika.  Setila  se  kakve  usponv-ne  čuva  u  svojim  ormarima. 

Zbunjeno ga je pogledala, ali njegovo lice bilo je mimo

—          Jedan pogled bio mi je dovoljan da shvatim da tamo nema baš mnogo 

stvari, pa sam odlučio da ti kupim nešto. Zar ti se ne dopada?

—          Vrlo su lepe — rekla je. Sve je bilo od čiste svile, a ona je sebi jedva 

mogla da dopusti pamuk. Naravno da joj se dopadaju, ali ona odavno nije bila 

tako  ekstravagantna.

—           Da li je tako otkako si ovde, u Americi? — upitao je on. 

— Zar si uvek bila u stisci s parama?

Ona je uzdahnula.



—          Novac nije sve — rekla je.

—          Nije sve, ali je mnogo — odvratio je. — Zar... detetov otac nije mogao 

da ti pomogne finansijski?

Ona je stisnula zube. Ovo postaje nepodnošljivo.

—          Ne, njega to nije zanimalo — rekla je. — I nemoj da izigravaš nekog 

pravednika,  Dijego.  Sumnjam da si  ti  ovih pet godina proveo izbegavajući 

žene.

On nije odgovorio.

—          Da li je Metju nekad video svog oca? — upitao je.

Melisa je ćutala, a bes je u njoj rastao. Odakle mu pravo .. ?

—          Ti  verovatno  mrziš  Metjua,  ali  ja  te  molim  da  našu  mržnju  ne 

prenosiš na njega.

—          Kako mogli da mrzim dete? — upitao je on.

—          Oh, pa ni ja nisam bila suviše odrasla kad sam upoznala hladnoću i 

odbijanje u tvojoj porodici.

—          Da — rekao je on i zamišljeno klimnuo glavom. — Kad si otišla, moja 

baka je skoro poludela. Ispričala mi je kako se ponašala prema tebi. Ja sam bio 

šokiran. Nisam verovao da bi ona mogla svoju osvetu da sprovede na tebi. 

Možda je trebalo to da pređosetim, ali ja sam se onda osećao uhvaćenim u 

zamku.

Pre nego što je Melisa uspela bilo šta da odgovori, ušla je bolničarka sa 

večerom na taeni.

—          Tako si malo jela — rekao je Dijego kad je ona odložila tacnu.

—          Nisam baš gladna — odgovorila je.

— Zar ne bi rado pojela stejk u sosu od luka, devojčice?-upitao je, dok je 

njegov tamni pogled milovao njeno bledo lice. — I pržene krom pire i...

—          Prestani! — uzviknula je smejući se.

On se ta kode nasmejao.



—          Kako vidim, u pitanju je bolnička hrana. Moraću da se pobrinem da 

dobro jedeš kad izađeš odavde.

Ona se zamislila i odsutno ga pogledala.

—           Ne želim da ti budem na tereta — rekla je. — Zahvalna sam ti za sve 

što činiš, ali ne želim da se vraćam u taj brak.

—          Ni ja to ne želim, Melisa — rekao je,  trudeći se da mu glas zvuči 

ravnodušno. — Ali mislim da nemamo izbora. Ti ne možeš natrag na posao, 

bar ne još, a što se. razvoda tiče, to ... ne dolazi u obzir. Možda možemo da 

živimo razdvojeno,  ali  o  tome ćemo kad ti  bude bolje.  Naravno,  ja  ću se 

starati o tebi i detetu.

—          Ne dolazi u obzir! — uzviknula je ona.  — Ovo nije Gvatemala. U 

Americi su žene ravnopravne s muškarcima. Mi nismo ničije vlasništvo i ja 

sam savršeno sposobna da se brinem o Metjuu i sebi.

On je nabrao obrve i mrko je pogledao.

—          Zaista? — upitao je. — Zar zato živiš u onakvom stanu? Zar zato tvoj 

sin nosi garderobu kupljenu u okasion radnjama?

Poželela je da ustane iz kreveta i da ga zadavi. Njen pogled mu je to rekao.

—          Ne želim da živim s tobom.

On je slegnuo ramenima.

—          A šta želiš, devojčiee? — upitao je.

Osetila je kako joj suze naviru. Od besa ili od samosa- žaljenja?

—          Ne znam — priznala je.

—          To će biti samo privremeno — podsetio je. — Samo dok tebi ponovo 

ne bude dobro. Mislim da će ti se Čikago dopasti — dodao je. — Tamo ima 

jezero sa lepim plažama, i sve ostalo Sto vole mali dećaci.

Ona je napravila grimasu.

—          Met  i  ja  bismo  umrli  od  upale  pluća  kad  bismo  morali  tamo  da 

provedemo zimu — rekla je. — Ni on ni ja nismo bili severnije od Južne 

Arizone u poslednjih pe... tri godine — ispravila se brzo.



On  nije  ni  primetio  njenu  zabunu.  Posmatrao  je  njeno  mršavo  telo  i 

pomislio kako je možda u pravu.

—          Sad je proleće — rekao je. — Do zime svašta može da se dogodi.

—          Ja ne želim u Gvatemalu, Dijego — rekla je ona, pretpostavljajući na 

šta on misli. — I ne želim da živim sa tvojom bakom i sa tvojom sestrom, ni 

pod kakvim uslovima.

On je provukao prste kroz kosu.

—          Moja baka živi na Barbadosu sa svojom sestrom — rekao je, — Još 

uvek pati za praunukom kojeg je mogla imati da nije bila tako surova prema 

tebi. Moja sestra se udala i živi u Meksiko Sitiju.

—          Da li one znaju da si ti ovde? — upitala je Melisa.

—          Sinoć sam im telefonirao. Žele ti brzo ozdravljenje. Nadaju se da će 

jednom imati priliku da zatraže oproštaj za svoje ponašanje.

—          Huana se trudila da bude ljubazna — Tekla je ona. — Baka, međutim, 

nije. Mogu da pretpostavim kako joj je bilo, ali to mi nikako nije olakšavalo 

boravak u toj kući.

—          I mene osuđuješ što sam te prepustio njoj, zar ne?

—          Da, zapravo. Nisi mi dopustio da ti objasnim, već si me ostavio njenoj 

osveti. Ostavio si me da plaćam za nešto što si mislio da sam skrivila. I ja sam 

platila — rekla je na kraju ledenim tonom. — Platila sam tako da ti to ne 

mogu čak ni ispričati.

—          Ali, ti si imala svoju osvetu! Rodila si dete s drugim Sovekom.

Ona je usiljeno razvukla svoje blede usne u osmeh.

—          Vrlo spremno izvlačiš zaključke, Dijego — rekla je. — Seeam se da si 

uvek umeo da mi čitaš misli.

- Žao mi je što to nisam uspeo onog dana kad si otišla – rekao

        je on. — Tog dana desile su se još neke tužne stvari  

       Gvatemali.  Bila je saobraćajna nesreća. Poginulo je nekoliko 

       ljudi, a jedno  tedo nikad nije identifikovano. Telo mlade, 



       plavokose žene...

—          ... ti si mislio da sam to ja? — upitala je zapanjeno.

—          Da — odgovorio je rnuklim glasam. — Mislio sam da si ti.

                                                            VI

Dijegovo priznanje zaustavilo je Melisin dah.

- Zar te je to tako pogodilo? — upitala je.

—          Pogodilo?! Kad bi znala kako je ta žena izgledala...

—          Ne znam, ali nikad ne, bih mogla da pomislim da je tebi stalo. Kako si 

saznao da sam ipak živa?

—          Tvoj otac mi je rekao. Bilo je to u vreme kad si otišla za Ameriku i 

kad su svi moji pokušaji da te pronađem bili uzaludni.

Poželela je da mu postavi još mnogo pitanja, ali jedno je bilo najvažnije: 

kako zaštititi Metjua od svega ovoga?

—          Neću s tobom, Dijego — rekla je. — Možda i bih da se ipak nisam 

toliko izmenila u poslednjih pet godina. Nisam više ona devojika koju si ti 

poznavao.

—          Izmenio sam se i ja — rekao je on. — Možda je tako i bolje. Možda si 

sad spremnija da se suočiš sa muškarcem od krvi i mesa, a ne sa iluzijama. 

Vratiću se, odoh da preuzmem Metjua.

—          Reci mu da ga volim i da ćemo se uskoro videti.

—          Svakako. Mnogo mu nedostaješ.

Suze su joj potekle niz lice. Dijego je izvadio maramicu i nežno ih obrisao. 

Ruka mu je podrhtavala, a srce ludo udaralo.

—          Ljubljena  —  rekao  je  tihim,  promuklim  glasom  prepunim 

neočekivane nežnosti. — Kad bi samo znala kako mi je prazan život...

Ulazak medicinske sestre bio je poput revolverskog hica. Dijego se trgnuo i 

ustao, a Melisa je odahnula. Nije bila spremna na ovakve situacije, nije im se 



nadala. Ipak, bilo joj je drago što je shvatila da je on još uvek želi. Sem ako 

nije pogrešno protumačila onaj njegov pogled. On je ne voli i ne veruje joj, ali 

je ipak želi. Njoj bi to možda i bilo dovoljno, ali Metju sigurno ne bi. Detetu 

je bio potreban otac, a ne staratelj. A kako da Dijegu kaže istinu? On bi joj 

oduzeo Metjua i njen život više ne bi imao smisla.

Nakon nekoliko dana Melisa je izašla iz bolnice i na  Dijegovo insistiranje 

prešla je u njegov hotel, zajedno sa detetom. Prvi susret sa Metjuom bio je 

dirljiv. Dete joj se bacilo oko vrata i ona je jedva zadržala suze.

—          Zar nije divan, mama? — upitao je Metju, pokazujući joj medveda 

koji hoda. Lice mu je bilo ushićeno. — Kupio mi ga je gospodin ... ovaj ... čika 

...

—          Dijego -  rekla je ona.

—          Dijego  — prihvatilo  je  dete  s  olakšanjem.  Pogledao  je  Dijega,  ne 

znajući da li mu se sviđa taj smrknuti čovek ili ne. Međutim, bio je siguran da 

se on Dijegu ne sviđa.

—          Tako si bled, mili — rekla je Melisa i pomilovala dete po hladnom 

obrazu. — Treba da ideš na vazduh.

—          Mogla bi devojka da ga izvede u park — predložio je Dijego.

—          Ne,  ako  Metju  bude  išao  nekud,  biće  to  sa  mnom — protivila  se 

Melisa.

— Ali, ti si još vrlo slaba — primetio je Dijego. — Ne možeš ni da hodaš.

—          Ja ću te držati, mama. Ja sam vrlo jak — rekao je dečak.

—          Jesi,  dušo — rekla je ona. U njenom glasu je bilo toliko nežnosti i 

topline da je Dijego osetio snažan ubod ljubomore.  Toliko nežnosti  prema 

detetu drugog muškarca!

Kad je Dijego pošao da telefonira i da poi'uči vsčeru, Metju je sasvim prišao 

Melisi.

—          Ovaj gospodin me ne voli — rekao je. — Zar on nema dece?

Melisa je pdželela da krikne. Nadala se da Dijego to nije čuo.



 Dok su posle večere Melisa i Dijego pili kafu, Metju je sedeo i klatio nogama.

—          Kupio sam Metju svesku za bojenje — rekao je.

Metju je ćutao.

       — Zar ne želiš svesku za bojenje? — upitala ga je Melisa.

       — Ne. On me ne voli — ponovilo je dete.

Dijego se namrštio pod plimom iznenadnih sećanja. Metju ga je ganuo više 

nego što je sebi hteo da prizna. Setio se sebe iz tog doba, kad je bio usamljeni 

dečak, uplašen i tužan. Njegovo detinjstvo je bilo nesrećno, jer njegov otac 

nikad istinski nije voleo njegovu majku. Ona je to znala i patila je zbog toga. 

Umrla je mlada, a onda je otac sreo Šilu i zaljubio se u nju. Ona je unela život 

u njihovu kuću, ali nakratko. Zahvaljujući upravo Melisinom ocu.

Ali, ovaj dečak, to ipak nije njegov problem. ..

Spustio je sveku i boje na sofu, a Melisi je pružio ženski magazin koji joj je 

tog dana kupio ... Zatim se vratio u svoju fotelju i nastavio da puši cigaretu.

—          Ja ću malo da čitam, Metju. Zašto ne uzmeš bolje - rekla je Melisa.

—          Misliš ii da je to u redu? — upitao je Metju.

- Mislim da jeste — odgovorila je ona s osmehom.

 Metju je  uzdahnuo,  legao na pod i  počeo da šara  po svesci.  Dijego ga je 

smešeći se posmatrao. Meiisa je posmatrala njega i pomislila kako je zamalo 

zaboravila koliko je on u stanju da bude nežan i pažljiv.

Rano  su  legli,  ali  Melisa  nije  mogla  da  zaspi  celu  noć.  Sutra  ujutru 

otputovali su u Čikago. 

Bio  je  to  prostran  stan  preko  puta  parka,  Melisa  je  odabrala  jeanu  od. 

gostinskih, soba za sebe i dete, a onda je Dijego predstavio domaćici gospođi 

Olbrajt. Bila je to ljubazna sredo-večna žena koja je Melisu odmah smestila u 

krevet i skuvala joj čaj, a onda je povela Metjua sa sobom u kuhinju.

Za to vreme Dijego je nekome telefonirao, a pola sata nakon tog razgovora, 

na vratima se pojavio Apolo sa mladom crnornanjustom ženom.



—          Ovo je Apolo Blejn — rekao je Dijego, predstavljajući ga Melisi. — 

Možda ga se sećaš. A ovo je Džojs Latam, njegova sekretarica.

—          Privremeno — požurio je da doda Apolo.

—          Tačno, privremeno — rekla je Džojs. — Sve dok ne nađem nekog 

veoma hrabrog da me zameni.

Apolo je besno pogledao.

—          Ili nekog ko će uspeti da nauči telefonske brojeve i ko je dovoljno 

pismen da ume da piše poslovna pisma.

—          A ja ću možda naći šefa koji ume da čita.

—          Dosta! — uzviknuo je Dijego smejući se i stao između njih. — Melisi 

je dosta gužve. Jadnica, pretrpela je dovoljno.

—          Oprostite, ja sam kriv — rekao je Apolo i uputio jedan dosta rečit 

pogled svojoj sekretarici.

—          I ja — rekla je pokajnički Džojs. Bila je prilično neukusno odevena, 

ali je imala prekrasne oči, duboke i tamne, lepu figuru koja se na žalost nije 

baš dobro videla pod širokim i nabranom haljinom.

Drago mi je što smo se upoznale — rekla je Melisa  pružajući ruku. — 

Apola poznajem odavno. Da li dugo radite kod njega?

—          Dve nedelje, dakle, vrlo dugo — odgovorila je devojka.

—          Tačno, previše dugo — odvratio je Apolo. — Dač i Dži Di će doći 

malo kasnije, a Širt i njegova gospođa će doći da vas posete sledece sedmice.

Zatim su njih dvojica krenuli u uspomene, što su dve žene sa zanimanjem 

slušale.

—          Mama, dođi da vidiš moje crteže rekao je Metju, ulazeći u sobu. — 

Nacrtao sam psa i pčelu. Dođi!

Kasnije. Metju — rekao je Dijego, ali ne strogo — Mama će doći kad gosti 

odu. Dobro?

Dobro — složio se dečak i otišao u svoju sobu.



On je isti na tebe — rekao je Apolo i tek kad je susreo Dijegov pogled, 

shvatio je đa nije trebalo to da kaže. Ko zna zašto. — Mi...  nećemo dugo. 

Samo piće i odlazimo — zbunjeno je nastavio.

—          Da, ali odvojenim kolima — rekla je Džojs. — Njegov način vožnje je 

prilično zanimljiv, ali ...

—          Samo kad ti ne bi neprestano držala ruke na očima.

—          Molim za milost, to je sve.

Kad su otišli, Dijego i Melisa su se pogledali.

—          Zar nisu divan par? — upitala je Melisa.— Pitam se  da  li  su 

osigurali svoje živote . ..

Dijego se od srca nasmejao.

—          Zanimljiva opaska, senjora Laremos. Pa, ako ti više nisam potreban, 

povukao bih se da malo radim.

Ona, bleda u licu, potražila je nešto u njegovim očima, ali tamo nije bilo 

ničega sem hladnog sjaja.

—          Čuo si kad je Apolo rekao ono o sličnosti — rekla je tiho.

Izraz na njegovom licu nije se promenio.

—          Dečakov otac je verovatno imao španske krvi — primetio je ledenim 

tonom. — Ti ne želiš ni sada da otkrije njegov identitet?

—          Zašto  bi  to  tebe  zanimalo?  —  upitala  je.  — Kad  sam  odlazila  iz 

Gvatemale, bila sam ubeđena da ćeš biti srećan ako me više nikad ne budeš 

video.

—          Dok si bila tamo, pokušavao sam nešto da ti kažem, ali moja osećanja 

nisu uticala na tebe.

—          Zar ti uopšte imaš osećanja? Moj otac je jednom rekao da ako ih i 

imaš, potrebno je upotrebiti dinamit da bi se do njih došlo.

Stajao je i gledao je nemo, uspravan, visok, otmenog držanja i ovog puta sa 

nekom čudnom vatrom u očima.



—          Zar je to čudno, Melisa, s obzirom na posao kojim sam se bavio? Ja 

sebi nisam mogao dopustiti taj luksuz da svuda sejem svoja osećanja. No, ako 

se tako može reći, ovih pet godina bez tebe donelo mi je mnoga saznanja. 

Nešto sam naučio o sebi, nakon one slatke zamke koju si mi postavila . ..

—          To nije bila zamka! Napisala sam ti  bezbroj pisama, ali  sam ih sve 

uništila.  Shvatila  sam da moje objašnjenje  tebe ne zanima.  Volela  sam te, 

Dijego! Volela sam te više nego život svoj, a otac je hteo da me pošalje u 

koledž. Znala sam da te više nikad neću videti i  zato mi je svaki trenutak 

proveden  s  tobom bio  dragocen.  Pošla  sam prema  tebi  ...  ali  to  nije  bila 

planirana zamka. Tek posle venčanja, shvatila sam da su uzaludni svi moji 

napori  da  privučem tvoju  pažnju.  Shvatila  sam da  sam živela  u  snovima. 

Otišla sam, i to je bila jedina pametna stvar koju sam uradila.

Osećao se kao da mu je udarila šamar.

—          Zar hoćeš da mi kažeš da nisi imala venčanje na umu?

—          Naravno da jesam, ali nisam želela da te prisilim na to! — uzviknula 

je, a suze su joj grunule. — Volela sam te, ti si bio sav moj svet, Dijego.

Njegovo vitko telo zanjihalo se, a neka čudna jeza prošla mu je kroz kičmu.

 — Tvoj otac mi ništa nije rekao, samo da si živa i da ne želiš više da me vidiš 

— rekao je on potištenim glasom. — Odlučio sam da te pronađem i da to 

čujem od tebe, ali nisam uspeo.

-—  Promenila  sam  ime  -—  rekla  je  ona  zamišljeno.  —  Mada  nisam 

verovala da ćeš me tražiti, ipak za svaki slučaj . . . Ovde ću ostati dok se ne 

oporavim, ali to je sve, Dijego. Tebi više nema mesta u mom životu i u mom 

srcu.

—          A Metju? — upitao je on.

—          Metju te se ne tiče. On. misli da ga ti mrziš i možda je i upravu.  Što 

pre odemo od tebe, to bolje za sve nas.

—          Zar si  očekivala  da ga tek tako prihvatim? Da si  me zaista  volela, 

Melisa, nikad to ne bi učinila s drugim čovekom. Nikad!



On i ne sanja koliko je u pravu, pomislila je gorko Melisa.

Ali da on nju voli, znao bi šta je istina ...

—          Neću da se svađam, Dijego. Umorna sam — rekla je. Bila je zaista 

veoma bleda.

—          Znam — rekao je on i klimnuo glavom. — Pričaćemo kad se odmoriš.

—          Nadam se da od mene ne očekuješ onu poslušnost  i  pokornost  kao 

nekada?

— Oh, ne, malecka. Sviđaš mi se takva kakva si. Žena sa vatrom u venama 

mnogo je privlačnija od neiskusne devojčice.

—          Ti više nikakvu vatru u meni ne možeš da zapališ, senjor Laremose — 

rekla je ona.

—          Da li si ubeđena u to? — upitao je on i koraknuo prema njoj. Osetila 

je  najpre njegov vreli  dah  na  svom licu,  a  onda su  njegove  usne  prekrile 

njene. Melisa je osetila kako tone, dok joj je on, na španskom, šaputao nežne 

ljubavne reči.

—          Ne! Oh, nemoj! — povikala je iznenada i odgurnula ga svom snagom 

koja joj je preostala.

—          Čemu toliko žustrine?— nasmejao se  on i  odmaknuo se  od nje.— 

Tvoja čednost je u mom prisustvu sigurna, ne brini.

Samo sam hteo da probam. Izgubio sam želju za tobom onog trenutka kad 

sam saznao da si žurila da mi se osvetiš.

Ona mu je bila zahvalna za taj bes. Da nije njega, možda bi popustila . .

—          Čovek koji je zauzeo moje mesto u tvom srcu, Melisa Metjuov otac . .. 

gde je on sada? — upitao je Dijego.

Ona je zatvorila oči, kao da moli milost. I milost je došla u vidu

Metjua, koji je upao u sobu sa svim svojim crtežima.

Ne pogledavši Dijega, Melisa je zajedno s detetom pošla u njegovu sobu.

Te večeri gospođa Olbrajt je okupala Metjua i odvela ga u postelju, da bi 

Melisa i Dijego mogli da se pripreme za svoje goste. Melisa se malo odmorila, 



a zatim se okupala i obukla. Bila je pred ogledalom kad je Dijego došao da je 

povede u dnevnu sobu.

Zastao je na vratima, a prizor koji je ugledao oduzeo mu je dah. Melisa je 

izgledala divno u bledoplavoj svilenoj haljini, uprkos tome što je bila mršavija 

nego pre. Ta haljina isticala je lepotu njene plave kose i njenih očiju i otmenu 

belinu njenog tena.

Dijego je bio u crnom smokingu koji mu je savršeno stajao, ističući još više 

njegovu otmenost i dostojanstveno držanje.

Samo što su njih dvoje ušli u dnevnu sobu, zazvonilo je na vratima. Apolo 

je ponovo bio u pratnji svoje sekretarice, a za njima je ušao prvo jedan plav, 

vitak muškarac koji je izgledao poput filmske zvezde, a zatim jedna gromada 

od čoveka, tamne, kovrčave kose.

Dijego ih je predstavio: Erik, zvani Dač, van Mer i Arčer, poznatiji kao Dži 

Di Bretman. Melisu je predstavio kao svoju ženu, i to je goste očito veoma 

zbunilo. Ipak, nisu komentarisali.

Džojs se trudila da bude u Melisinoj blizini cele te večeri.

—          Osećam se kao bela vrana ovde — rekla je u jednom trenutku.

—          I  ja  —  nasmejala  se  Melisa,  i  to  kao  da  je  bio  početak  jednog 

prijateljstva.

Džojs je opet bila odevena prilično nemarno i Melisa je pomislila kako bi 

uz malo dobrog ukusa mogla da izgleda fantastično.

Kad  su  gosti  odlazili,  Melisa  je  primetila  kako  je  Dži  Di  neko  vreme 

radoznalo posmatra.

—          Zašto me je gospodin Bretman tako gledao? — upitala je Dijega nešto 

kasnije, kad su ostali sami.

On je slegnuo ramenima.

—          On zna da je u mom životu postojala neka zena. Šaputalo se da me je 

ona, nekad davno, povredila . . . Posluga mora nešto da priča, znaš. Tako su 

pričali da sam te ja gurnuo niz stepenice one noći.



—          Ali, to nije istina!

Pogledi su im se sreli.

—          Nije?  Zbog  mene  si  onako  bezglavo  krenula  dole.  Ja  se  osećam 

odgovornim.

Ona je spustila pogled.

—          Žao mi je što ljudi tako misle o tebi.

—          Nije važno — rekao je on. — Bilo je to ionako veoma davno.

—          Moram da obiđem Metjua — rekla je ona zbunjeno. 

— Gospođa Olbrajt je otišla.

On je pošao za njom u dečju sobu. Metju je spavao. Ćutali su, nagnuti nad 

detetom.

—          On tako malo liči na tebe —prošaputao je Dijego. —

Izuzev kose. Da li je njegov otac bio Španac, Melisa?

Ona je pocrvenela. Pokušala je nešto da kaže, ali reči nisu nailazile.

—          Volela si me, kažeš — bio je uporan Dijego. — Kako si onda mogla to 

da učiniš?

Ona je zaustavila dah. Našla se u sopstvenoi klopci.

—          Kako se zvao? — upitao je on, koraknuvši prema njoj. Osetila je već 

miris njegove kolonjske vode i počela ubrzano da diše. Usne su joj drhtale 

dok je govorila.

—          Ja ... ti... ne moraš da znaš — rekla je tihim glasom.

On je obuhvatio šakama njeno lice i primorao je da ga gleda u oči.

—          Gde si ga upoznala? — nastavio je da je ispituje.

Ona je uzdahnula. Njegove tamne oči ispunile su ceo njen vidik. Izgledale 

su tako opasne.

—          Dijego ...

—          Da — prošaputao je on, a usne su mu bile gotovo na njenima. — Da, 

reci to još jednom, draga... Izgovori još jednom moje ime.



Usne su im se spojile. Melisa je ostala bez daha. Njeno srce i njeno telo 

vapili su za Dijegovim poljupcima i za njegovim zagrljajima. Na trenutak se 

predala  toj  želji,  toj  žudnji  dugoj čitavu večnost.  Otkako je znala  za  sebe, 

čeznula je za Dijegom. Njegov poljubac postajao je sve strasniji i  Melisa je 

krajnjim naporom svoje  vec  sasvim oslabljene  volje  uspela  da  se  oslobodi 

njegovih usana.

—          Oprosti,  povredio  sam te  — rekao  je  on  i  ustuknuo  za  korak.  — 

Nisam hteo.

—          Sve je u redu — rekla je ona pognute glave.

—          Možda bi bilo dobro da odeš u krevet — rekao je Dijego i pokušao da 

joj pomogne.

—          Ne, nije potrebno — trgla se ona. — Mogu i sama, hvala ti što brineš. 

Ionako treba da vežbam.

Nije mogla da vidi njegov čežnjivi pogled kojim ju je ispratio kad je izlazila 

iz sobe.

                                                           VII

 

Atmosfera  za  doručkom  bila  je  nategnuta.  Melisa  prethodne  noći  nije 

mogla da spava, razmišljajući o onom poljupcu i o iznenadnim nežnim rečima 

koje su se prosto otele Dijegu u dva maha.

Metju je takođe bio nekako tih i ponašao se za stolom mnogo pristojnije 

nego inače.

—          Nešto si ćutljiva od jutros, senjora Laremos — rekao je Dijego nežno, 

a njegove oči počivale su na njenom bledom licu.

—          Zar nisi dobro spavala?

—          Nisam — odgovorila je, mada je znala da je on izaziva.

— Zapravo, nisam uopšte spavala, ako baš želiš da znaš.

Spustio je šolju sa kafom na tanjirić pre sobom i klimnuo glavom.



—          Nisam ni ja, istini za volju — rekao je. — Godinama sam bio sam, 

Melisa, mada ti od mene praviš svetskog plejboja.

—          Nekad ti nije nedostajalo društvo — primetila je.

—          Da, pre nego što sam se oženio — priznao je. — Ali, brak je sveta 

stvar, devojčice.

—          Nisam devojčica.

—          Da,  ali  si  bila  tada  — podsetio  je  on.  — Tako mlada  i  tako  puna 

života. A onda, tako iznenada, postala s tužna, kao duh koji hoda po kući.

Ona je pogledala Metjua, koji je upijao svaku njihovu reč.

—          On je mali, ali vrlo dobro čuje — rekla je. — Ovakav razgovor ga 

uznemiruje.. Uostalom, zar nećeš zakasniti na posao?

—          Dopusti mi da te oslobodim svog prisustva — rekao je on ustajući. — 

Zbogom.

Na vratima je zastao i okrenuo se.  Pogledao je prvo Metjua, koji je već 

zauzeo svoje mesto pred televizorom, a zatim Melisu.

—          Za vreme vikenda mogli bismo da odemo u zoološki vrt- rekao je. — 

Ali. ako ne želite sa mnom, ići ću sam da gledam lavove i tigrove.

—          Lavove i tigrove! — uzviknuo je Metju, a oči su mu zablistale.

—          I slonove, i žirafe, i medvede .. .

—          A mogu li da dobijem sladoled? Bih uvek jede sladoled u zoološkom 

vrtu.

Dijego se nežno osmehnuo dečaku.

—          Mislim da i to možemo da sredimo.

—          Sutra?

—          Pa...  malo  kasnije.  Ja  imam  mnogo  posla,  a  ti  moraš  da  paziš  na 

mamu.

—          Mama neće ići s nama?

—          Ona još ne može dugo da hoda. Idemo ti i ja, važi?



Metju  se  dvoumio  nekoliko  trenutaka.  Još  uvek  nije  bio načisto  sa 

Dijegom, ali zoološki vrt je bio veliko iskušenje.

—          Važi — rekao je.

Odlazeći, Dijego je pogledao Melisu. Susreo je njen pogled i u njemu video 

nešto što nije očekivao. Da li je to bila nada?

—          Ostani u krevetu. Što pre se budeš oporavila, to ćemo pre početi da 

živimo kao porodica — rekao je.

—          Nije li prerano za to?—upitala je ona.

—          Ne. To je sa pet godina zakašnjenja.

Ulazeći u svoju firmu, Dijego je zatekao Apola i Džojs usred svađe.

—          Oni će se na kraju poubijati — primetio je Dač kroz smeh.

—          Ili će se venčati — rekao je Dijego.

—          Samo, pre toga moraju da se slože oko nekih stvari. Brak sam po sebi 

ne rešava nesporazume.

—          Znam. — rekao je Dijego zamišljeno. — Znaš, Melis-in i  moj brak ... 

to nije naš izbor, već pitanje časti.

—          Meni se čini da je njoj veoma stalo do tebe — rekao je Dač. — A 

dečak . ..

—          Dečak nije moj -— rekao je Dijego promuklim glasom. 

—          Zaboga! — prošaputao je Dač. — Da li si siguran?

Prvi put je neko glasno izgovorio pitanje koje ga je poslednjih dana mučilo, 

uprkos svemu što je znao.

—          Ona je izgubila moje dete. Sama mi je rekla. Doktora nisam uspeo da 

pronađem tada, ali...

—          Slušaj, Dijego, nas dvojica se dugo znamo. Ja znam za Melisu. Pitam 

se ne krije li ona od tebe istinu o detetu zato da joj ne bi oduzeo Metjua?

Dijego je bio šokiran. Buljio je u svog prijatelja i vrteo glavom.

—          Melisa to ne bi učinila. Ona nema otoičaj da laže.

—          Možda ipak nemaš pravo.



—          Ovog puta imam. Uostalom, ni godine se ne slažu. Metju još nema ni 

četiri godine.

—          Pa, to se može proveriti, zar ne. Postoje krštenice . ..

Taj  razgovor uneo je nove sumnje u Dijegovu dušu. Kad je stigao kuci, 

Metju je već bio u krevetu,  a Melisa  mu je čitala. Bez reči  seo  pored njih i 

posmatrao  dete.  Da,  Metju  je  mogao  biti  njegov.  Ima njegovu  boju  kože, 

očiju, njegov nos i njegovu bradu, ali kosa mu je svetla, samo malo tamnija od 

majčine. Jedino se godine nisu slagale. Ali, Dijego je tako malo znao o deci i 

zaisia nije mogao da proceni da li Metju ima više ili manje od četiri godine. 

Ako je Dač ipak u pravu, postoji li tad nada za njega i Melisu?

Melisa  je  počela  da  se  oporavlja.  Jednog  dana  dočekala  je  Dijega  sa 

večerom koju je sama skuvala.

—          Šta misliš, da li mogu na posao, kad doktor kaže da sam se oporavila? 

— upitala je te večeri Dijega.

—          Ti već imaš posao, zar ne? — primetio je on.

—          Oh — iznenadila se ona. — Ja volim da kuvam i volim da budem, sa 

Metjuom,  ali...  Ne  osećam se  korisnom.  Mislim da  nije  pošteno da  nas  ti 

izdržavaš.

On se udobnije namestio u fotelji i pogledao je ispitivački.

—          Melisa,  zar s zaboravila dasam ja veoma bogat? Ja ne radim zato što 

moram, već zato što želim. Imam dovoljno novca da izdržavam sve nas do 

duboke starosti.

—           Nisam tako mislila  —rekla  je  ona.  -— Uostalom,  ne  želim da  ti 

dugujem bilo šta.

Njegov pogled je sevnuo.

—          Ja sam ti muž. Moja je dužnost da te izdržavam.

—          Tako ti misliš. U modernom svetu bračni drugovi su ravnopravni.

—          Hozeovi roditelji se svađaju i tata je otišao — rekao je iznenada Metju 

koji je slušao ceo razgovor.



—          Malecki — obratio mu se Dijego na španskom, sasvim slučajno. — U 

braku se to dešava. Razumeš?

—- Ne razumem — odgovorio je Metju na savršenom špan- skom.

Dijego je tek tad shvatio.

—          Ti govoriš španski? — upitao je.

—          Da —- jednostavno je odgovorio dečak.. Zatim je pažljivo pogledao 

Dijega. — Ti nemaš dete? — upitao je iznenada.

Dijego  se  namrštio.  Osetio  je  kako  mu  se  srce  steže  i  sa  nežnošću  je 

pogledao dečaka.

—          Ne. . . nemam — promucao je.

Melisa je osetila kako joj se oči pune suzama.

—          Mama i ja ćemo živeti s tobom — rekao je Metju kao da ga teši. — 

Uvek sam želeo da imam tatu. Mama je rekla da će se moj tata jednom vratiti.

Dijego se pitao koliko će još uspeti da se savlađuje. Ovo je bilo previše i za 

čoveka koji je navikao da suzbija svoje emocije.

—          Zaista? — upitao je.

—          Metju, zašto ne odeš da se igraš sa medvedom? — upitala je iznenada, 

Melisa.

—          Dobro — rekao je dečak i otišao u svoju sobu.

—          Njegov otac je još živ? — upitao je oprezno Dijego.

—          Da — kratko je odgovorila.

—          Gde je on sada?

Ona je odmahnula glavom, svesna da nije u stanju da izgovori više nijednu 

laž.

—          Zar nemaš poverenja u mene? — upitao je Dijego.

—          Mislim da je obratno. Ti meni ne veruješ — odvratila je ona.

—          Kako to da Metju tako dobro govori španski?

—          Zar to nije logično za nekog ko živi  u Tuskonu? Tamo svi govore 

španski?



On je zamišljeno klimnuo glavom.

—          Odrasla si u međuvremenu, devojčice — rekao je on.

Ona je klimnula glavom.

—          Gvatemala mi izgleda tako daleko, Dijego. Šta je sa tvojim imanjem? 

— upitala je s dozom nostalgije u glasu.

—- Suviše je veliko da bih mogao da se nosim sa svim problemima koje 

ono donosi. Mislim da ću ... sad kad imam tebe i Metjua, odlučiti konačno da 

ga prodam.

—          Ali, Dijego, tvoja porodica je na tom imanju živela ge- neracijima! To 

je tvoj!

—          Devojčice, to je samo parče zemlje i parče neba nad njim. Pri tom, 

traži  mnogo  žrtava.  Zamisli  kad  bih  tražio  da  ti  i  Metju  pođete  tamo sa 

mnom.

Ona je pognula glavu.

On je Klimnuo glavom s razurnevanjem.

—          Eto,  vidiš.  Zašto  bih  ja  primoravao  dete  da  živi  u  .jednoj  tako 

konzervativnoj atmosferi? Ja volim Čikago, malecka. Zar se tebi ne dopada?

—          Oh, dopada mi se — rekla je ona. — Mislim bar da mi se dopada. Ne 

znam kako će biti zimi. ..

—          Zimu možemo provoditi, na Karibima. Apolo ionako ima nameru da 

proširi poslove. Mogao bih da kombinujem posao i zadovoljstvo — nasmešio 

se on. — Ja imam novca, senjora. Ti bi jednog dana mogla biti vrlo bogata 

udovica.

—          Novac mi ništa ne znači, senjor — rekla je ona. — Ali, ti misli šta 

hoćeš. Tvoje mišljenje mi više ništa ne znači.

—          Nekad ti je značilo — rekao je on nežno. — Nekad, kad si me volela.

—          Ljubav  umire,  kao  i  snovi.  Bilo  je  to  veoma davno,  kad  sam bila 

mlada.



—          Ti si još uvek mlada, Melisa — rekao je on glasom u kome se oseealo 

uzbuđenje.  —  Mora  da  je  bilo  teško.  .  .  sama,  u  drugom  stanju,  medu 

nepoznatim svetom.

—          Imala  sam  prijatelje  — rekla  je  ona,  —  I  posao.  Radila  sam  kao 

prodavačica u jednoj velikoj robnoj kući. A onda sam dobila upalu pluća i sve 

je krenulo nizbrdo.

—          Sad  imaš  bar  dovoljno  vremena  da  budeš  sa  Metjuona  i  da  ga 

vaspitavaš onako kako misliš da je najbolje.

Ona se osmehnula.

—          Želim da bude dobar čovek — rekla je i pogledala ga pravo u oči. — 

Ti me osuđuješ, zar ne? Zato što sam te ostavila, izdala. ..

Dijego je bio dirnut ovim njenim recima.

—          Zar  nisam  ja  izdao  tebe?  —  upitao  je  tiho  i  snažno  je  iznenada 

privukao k sebi. Usne su im se spojile u strastan poljubac prepun prekrivene 

čežnje.  Melisa  je  osetila  kako želi  ovog  muškarca,  njene  noge  su  drhtale. 

Obavila je ruke oko njegovog vrata i privila se uz njega, sve dok nije postala 

svesna uzbuđenja koje je u njemu izazvala.

—          Ne! — rekao je on iznenada i odmaknuo se od nje. — Ne želim da te 

imam ovako, polovično. Želim sve ili ništa. Ali, sad je još rano za to, zar ne?

Ona mu je ponovo prišla sasvim blizu.

—          Ja te ne zaustavljam — rekla je. — I neću reći „ne”.

Mišići na njegovom licu su zaigrali, ali je ipak ostao miran.

—          Nisam mislio da mogu da budem tako nežan prema tebi. Ti si u meni 

uvek budila neku divlju strast.

Iznenada joj je okrenuo leđa, ne mogavši da podnese pogled njenih plavih 

očiju.

—          Ja te želim, Dijego — prošaputala je ona.

On se okrenuo, a u dubinama njegovih tamnih očiju ona je videla bol.



—          I ja tebe želim, uveravam te. Ali, moramo prvo ukloniti sve barijere 

među nama. Reci mi sve o Metjuovom ocu, Melisa.

Zelela je to da učini, ali nije mogla. On mora da veruje u njene ljubav i bez 

dokaza.

—          Ne mogu — rekla je.

—          Onda  pažljivo  slušaj  šta  ću  ti  reći:  dok  mi  ne  kažeš  istinu  o 

Metjuovom ocu, ja te više neću ni dotaknuti.

Kad je to rekao, pažljivo je posmatrao njenu reakciju. Usne su joj zadrhtale, 

lice prebledelo i Dijego je znao da je izgubio bitku. Ona mu neće reći. Bila je 

uplašena. Pa, dobro, postoji još jedan način da to sazna. Kao što je Dač rekao, 

postoje  dokumenti.  Pisaće  državnom  uredu  Arizone,  i  oni  će  mu  poslati 

kopiju Metjuove krštenice. On je to morao da sazna, zbog sebe, zbog Melise i 

zbog Metjua.

—          Kasno je — rekao je. — Treba da legneš.

Melisa  je  samo trenutak  oklevala,  a  onda  je  polako klimnula  glavom i 

izašla.

Sledećih dana bila je tiha i nekako povučena u sebe, ali zato Metju nije 

obraćao pažnju na njeno raspoloženje. On je postao Dijegova senka. Pratio ga 

je  u stopu,  svuda sem na posao.  Za divno čudo,  Melisa  je primetila  da se 

Dijegu to dopada.  On je svuda vodio dečaka,  igrao se s  njim i  sve se  više 

navikavao  na  njega.  Dečak  je  tako  postao  deo  njegove  svakodnevice,  deo 

njegovog života.

—          Video sam kobru ... i žirafu, i lava, i majmuna! — povikao je Metju 

kad su se  jednog dana on i  Dijego vratili  iz  zoološkog vrta.  — I  jeo sam 

sladoled. Tata mi ga je kupio.

Melisa je zapanjeno pogledala Dijega,

-— Pa . . . — počeo je on tobož zbunjeno — pošto se Metjuov otac više 

neće vraćati, ja ću mu biti otac i brinuću se o njemu. On će biti moj sin.



—          Uvek sam želeo da imam tatu — rekao je Metju i uhvatio majku za 

ruku. — Moj tata je otišao i ja sad želim Dijega.

Melisa je zadržala dah. Oh, samo da Metju nije spomenuo onu fotografiju. 

Zašto mu je uopšte pokazivala!

Dijego se držao kao da ništa ne zna i  ona je shvatila da ipak uzaludno 

brine.

-— Vas dvoje gledajte televiziju, a ja ću spremiti večeru — rekao je Dijego. 

— Metju će ribu, to smo se dogovorili, a ti?,

—          Ja ću malo salate — odgovorila je Melisa. — Mogu i ja nešto da radim. 

Ionako treba više da se krećem.

Pokušala je da hoda i nasmejala se. Još uvek je to bilo prilično teško.

—          Kad se tako smeješ, podsećaš me na one srećne dane u Gvatemali — 

rekao je on.

—          Zar ih je uopšte bilo? — upitala je ona.

—          Ne sećaš se? Pre venčanja nas dvoje smo bili pravi prijatelji. Bili smo 

tako srećni zajedno.

—          Ja sam onda bila dete, a ti si bio odrastao čovek. Bio si moj heroj.

—          A onda smo otišli  među one ruševine ...  Tvoje telo uz moje,  tvoje 

usne na mojim usnama... Oh, draga...

Ona se odmaknula od njega.

—          Ja . . . Ja ću začiniti salatu — zbunjeno je rekla.

Udaljila se sa zbunjenim osmehora na licu. Metju je krio svoj osmeh iza 

stripa.  Naravno,  on  je  Dijegu  pokazao  fotografiju  svog  oca,  dok  mu  je  u 

botaničkoj bašti Dijego pokazivao drveće banana.

—          Takvo isto drveće ima na slici mog oca koju je mama napravila — 

izjavio  je  ponosno  Metju.  Naravno,  bila  je  to  Dije-  gova  slika  na  konju, 

napravljena u stepama Gvatemale pre dosta godina.

Dijego se nije dobro sećao detalja tog događaja. Kako bi i mogao, kad je tog 

trenutka morao da se nasloni na najbliže drvo, jer su kolena počela da mu 



klecaju. Znači, on je bio Metjuov otac. Dač je u pravu, Melisa se plaši. Zato je, 

znaći, krila i svoju trudnoću od njega. Zato je i pobegla od njega, zato još 

uvek beži. Ona mu ne veruje, pomislio je, a možda ga više i ne voli. Ipak, 

konačno je saznao istinu, a to je bilo najvažnije.

Atmosfera u njihovom stanu bila je sledećih dana manje napeta. Metju se 

uglavnom igrao sa Dijegom, obično su zajedno giedali televiziju, a Melisa ih je 

posraatrala sa nežnošću. Bili su tako slični. Dijego je nju posmatrao kad je 

verovao da ga ona ne vidi i pitao se kad će mu reći istinu. Želeo je, a znao je 

da i ona njega želi. To je visiio u vazduhu i pomalo opterećivalo njihov odnos. 

Melisa,  pritom, nije  mogla da shvati  tu iznenadnu pt'omenu u Dijegovom 

ponašanju prema Metjuu.

Melisa je bila kod doktora. Oporavljanje je dobro napredovalo i doktor je 

rekao  da  može  početi  da  radi.  Kad  je  to  rekla  Dijegu,  on  se  iznenada 

uznemirio. Da li to znači da će otići i odvesti Metjua? Uplašio se da ona taj 

strah ne pročita u njegovim očima i okrenuo se od nje, A šta ako ona zna da 

on naslućuje istinu? Nije se usudio da bilo koje od tih pitanja postavi glasno. 

Zapravo, jedino pravo pitanje bilo je: kako da je zadrži?

Njegovo ponašanje je zabrinulo Melisu. To mora da se videlo i na njenom 

licu, jer je gospođa Olbrajt čudno pogledala kad je tog dana došla.

—          Treba vam malo razonode, gospođo Laremos — rekla je žena. — Nije 

dobro što ste stalno u kući.

—          Mislim  da  imate  pravo  —  iznenadivši  i  sebe  rekla  je  Melisa.  — 

Telefoniraću Džojs i pozvaću je sutra da izađemo na ručak. Treba da nađem i 

neki posao.

—          Vaš muž to ne bi odobrio, ako dopuštate da kažem, gospođo — rekla 

je gospođa Olbrajt oprezno.

—          Plašim se da ne bi, zaista, ali to me ipak neće zaustaviti.

Pošla je zatim u Dijegovu radnu sobu da telefonira Džojs.



Nije znala broj telefona kompanije napamet i uzela je Dijegov podsetnik. 

Prvi broj na koji je naišla pripadao je matičarskom uredu Arizone. Drhtavom 

rukom  okrenula  je  list  i  našla  ono  što  se  moglo  i  očekivati:  Metjuovu 

krštenicu. U rubrici otac, čitko je bilo ispisano Dijegovo ime i adresa.

Uzdahnula je ,i obrisala suze koje su nekontrolisano počele da joj teku niz 

obraze. Znači, on je znao, ali je ćutao. Zar je to tako mnogo značilo za njegov 

ponos? Ili je, možda, hteo da pridobije Metjua na svoju stranu i da se potom 

nje otarasi? Možda sve ono šio je govorio o Gvatemali nije istina, možda će on 

odvesti Metjua tamo, a nju ostaviti ovde?

Njena prva misao biia je da spakuje Metjua i pobegne glavom bez obzira. 

Međutim, njen strah je ipak bio neosnovan, pomislila je, setivši se oni lepih 

trenutaka sa Dijegom, njegove brige i  pažnje.  Treba dobro da razmisli,  da 

bude logična i da ne donosi prebrze zaključke.

Vratila je krštenicu na mesto i vratila se u dnevnu sobu. Tek tad je shvatila 

da nije našla ono što je tražila: Dijegov broj telefona, odnosno broj kompanije, 

da bi mogla da pozove Džojs. No, broj je znala gospođa Olbrajt.

— Svakako — rekla je žena i izdiktirala joj broj. — Da li vam je dobro, 

gospođo Laremos?

—          Dobro mi je — odvratila je Melisa. — Samo me malo boli noga. Treba 

da krenem na terapiju.

—          Oh, mojoj sestri je to veoma pomoglo. Nadam se da će i vama.

—          I ja se nadam, hvala vam, gospođo Olbrajt.

Zatim je okrenula broj koji je dobila od nje.

—          Zdravo, Melisa, prepoznala sam ti glas — rekla je Džojs s one strane 

žice. — Biee mi drago da ručamo zajedno. Doći ću po tebe oko pola dvanaest, 

ako me pusti šef, naravno.

—          Kad vas to ja nisam pustio na ručak, gospođice Latan

—          začuo se duboki Apoionov glas. -— Prestanite da od mene pravite 

bauka.



—          Ja to ne bih nikad učinila, gospodine Blejn — rekla je Džojs. — Bauk 

je lepa reč za vas.

Vrata su se zalupila i Melisa je prasnula u smeh.

—          Videćemo se sutra — brzo je rekla Džojs. — Mislim da se šef malo 

naljutio.

Te  večeri  Dijego  se  kasno vratio  s  posla.  Stigao  je  taman na  vreme da 

poljubi  Metjua  za  laku  noć.  Melisa  je  posmatraia  njegovo  lice  uz  dečje, 

pitajući se koliko dugo on već zna. Možda sumnja od početka? On je uvek 

mogao da joj čita misli. Možda je čak znao i da ga ona voli,  sa strahom je 

pomislila. Njegova osećanja prema njoj, međutim, nisu se izmenila.

—          Džojs kaže da sutra idete zajedno na ručak — primetio je on. kad su 

izašli iz Metjuove sobe.

—          Da! Mislila sam da bi biio dobro da malo izađem iz ovog stana — 

rekla je. — Tako sam... usamljena ovde.

—          Neće uvek biti tako — rekao je on, kad su zastali pred vratima njene 

spavaće  sobe.  — Kad  budeš  mogla  bolje  da  se  krećeš,  odlazićemo  nekud 

zajedno, bićemo prava porodica.

Ona se slabašno nasmešila.

—          Ne moraš i mene da uključuješ, ako ne želiš.

On se namrštio i pažlijvije je pogledao.

—          Zašto? — upitao je.

—          Pa...  — počela  je,  shvativši  da se  izletela.  — Dečaci  vole  da su sa 

muškarcima, bez žena, zar ne?

Njegova sumnja postajala je sve jača. Šta ona time misli da kaže? Šta ako 

razmišlja o tome da ga ostavi?

—          Mislim da je dobro da Metju bude malo sam sa mnom

—          rekao je, a na licu mu se videlo da je veoma umoran. — Imao sam 

težak  dan.  Ako nemate  ništa  protiv,  gospođo  Lare-  mos,  ja  bih  otišao  na 

spavanje.



—          Svakako... Laku noć — promrmljala je ona. Ušla je u svoju sobu i stala 

pred  ogledalo.  Bila  je  bleda  i  mršava,  ne  više  tako  mlada,  a  otkrila  je  i 

nekoliko novih bora na licu. Da li je to i Dijego primetio, pitala se. On želi 

Metjua, to je jasno, ali da li želi i nju?

                                                      VIII

Melisa i Džojs ođabrale su mali francuski restoran sa odličnom kuhinjom.

—          Vrlo si ćutljiva za nekog ko želi da razgovara — primetila je Džojs, 

posmatrajući pažljivo Melisino lice.

—          Imam problem — rekla je Melisa, uzdahnuvši.

—          Ko nema! — uz osmeh je rekla Džojs.

—          Tačno. Pa, moj problem je u tome što treba da se spa- kujem i da 

odem iz Čikaga.

Džojs je odložila pribor za jelo.

—          Sva sam se pretvorila u uši — rekla je.

Melisa je duboko uzdahnula pre nego što je počela.

—          Metju  je  Dijegov  sin  — rekla  je.  — On je  ono dete  koje  sam ja, 

navodno, izgubila kad sam otišla od njega pre pet godina.

—          I to je problem? — nesigurno je upitala Džojs.

—          Mislila sam da on to ne zna. Juče sam našla kopiju krštenice.

—          Ako zna, onda je sve u redu, zar ne? — upitala je Džojs.

—          U tome i jeste stvar. Ja sam htela da on poveruje da je Metju njegov 

sin, bez dokaza. Htela sam da poveruje da ga ja nikad ne bih prevarila. A sad 

nikad neću biti sigurna u to. Mislim da me on sad čak više mrzi, jer sam krila 

od njetga istinu.

—          Ne smeš sebe da optužuješ. Verovatno si imala dobre razloge za to.

Melisa je slegnula ramenima.



—          Ne znam — odgovorila je. — Oboje smo pravili mnoge greške. A sad, 

plašim se da me mrzi što sam ga tako dugo odvojila od deteta, plašim se da mi 

ne uzme dete. On to može da učini.

—          To je čista histerija! — rekla je Džojs čvrstim glasom.

—          Ne daj se, devojko! Treba da ostaneš i da se boriš za svog sina. I za 

svog muža, takođe. Oženio se tobom i treba da se brine o tebi.

Melisa je napravila neku grimasu.

—          On, zapravo, i nije hteo da se oženi sa mnom. Moj otac nas je zatekao 

u kompromitujućoj situaciji, a Dijego je mislio da sam ja to isplanirala da bih 

ga primorala na brak Njegova porodica me je mrzela i ja u takvoj atmosferi 

nisam želela da odgajam dete. Rekla sam mu da sam imala pobačaj i otišla 

sam.

—          Zar uopšte ne misliš da te on voli?

Melisa se osmehnula s gorčinom.

—          Jednom mi je rekao da ne veruje u ljubav. On me želi, ali me ne voli.

Džojs je saučesnički gledala.

—          Nas dve nemamo sreće u ljubavi. Ja radim za čoveka koji me mrzi, a ti 

živiš sa čovekom koji te ne voli.

— Ali, i ti mrziš Apola, zar ne? — upitala je Melisa.

—          Zar? — rekla je Džojs uz osmeh.

—          Oh! Razumem.

—          On je zgodan, bogat i uspešan muškarac. Zašto bi voleo mene, ružnu i 

nezanimljivu? Volela bih da sam lepa kao ti.

—          Ja? Lepa? — rekla je Melisa, iskreno začuđena.

Džojs je klimnula glavom.

         — Voliš li Dijega? — upitala je.

- Uvek sam ga volela. I uvek ću ga voleti.

—          Zašto onda ne prestaneš da bežiš od njega i ne potrčiš mu u susret? — 

predložila je Džojs. — Bori se za njega.



—          Ne znam baš mnogo o tome — rekla je Melisa.

—          Ni ja — rekla je Džojs i slegnula ramenima. — Ali, šta onda? Učićemo 

zajedno!

Melis je klimnula glavom. To može da bude zanimljivo, pomislila je.

—          Prvo, otići ćemo da ti kupimo neke stvari — rekla je.

—          Ja sam radila kao prodavačica u jednoj robnoj kući i znam šta kome 

dobro stoji.

Džojs je podigla obrve i začuđeno je pogledala.

—          Zašto?

—          Zato što bi sa malo truda mogla da budeš prava bomba. Zamisli Apola 

pred svojim nogama kako moh za milost.

Obe su se nasmejale.

—          Važi! — složila se Džojs. — U subotu? Potrošiću celu ušteđevinu na 

to. Ako se Apolu ne dopadne, nastradaćeš.

—          Dopašće mu se — sigurno je rekla Melisa.

Kad je Dijego te večeri došao kući, Melisa i Metju su igrali

Monopol.  Melisa  je  predivno izgledala  u bež  svilenoj  bluzi  i  farmerkama. 

Dijego je neko vreme posmatrao,  očaran onim što se naziralo ispod tanke 

bluze. Melisa ispod nje nije obukla ništa.

—          Tata, hoćeš li i ti sa nama? — upitao je Metju.

—          Posle  večere  malecki  —  odgovorio  je  Dijego.  —  Moram  da  se 

presvučem i da obavim jedan telefonski razgovor.

Posle večere su svi zajedno igral „monopol”, a Dijego se raspričao o tome 

kako su njih dvoje, nekada, isto ovako igrali u dugim večerima na plantaži. 

Bila su to srećna vremena, rekao je, eele večeri uporno posmatrajući Melisu.

—          Mora da ti ie bilo teško kad se Metju rodio — rekao je iznenada.

—          Oh. . . nešto nije bilo kako treba, pa su morali da urade carski rez — 

rekla je ona.

- Zaboga! A nisi imala nikoga da ti pomogne . . .



—          Imala sam dobre susede i vrlo ljubazne koleginice na

poslu. Moj šef je platio sve račune i dao mi predujam da

bismo imali šta da jedemo.

Dijegovi prsti  su čvrsto stegli  naslon stolice. On je za sve to vreme nju 

optuživao što ga je ostavila! Da je samo malo hteo da sluša svoje srce, mogao 

je poštedeti svih tih muka.

—          Nije  bilo  tako  strašno,  Dijego  — rekla  je  ona  nežnim glasom.  -— 

Zaista nije. A Metju ie bio najslađa beba. ..

Dijego je iznenada ustao

—          Moram da telefoniram, izvini, molim te.

Morao je da ode da ona ne hi videla koliko je uzbuđen. Čim je ušao u svoj 

kabinet, naslonio se na vrata i duboko uzdahnuo. Prebacivao je sebi što je bio 

onako okrutan prema njoj i nikada neće moći do vrati sve to što joj je oduzeo.

Neće moći da joj vrati te što je njegovom  pružila topli dom i majčinsku 

ljubav i što je od njega načinila pametnog i dobrog dečaka.

Kad se vratio u dnevnu sobu, Metju je upravo polazio na spavanje. Zajedno 

su pošla u njegovu sobu.

—          Bobijevi  mama i  tata  se  ljube — rekao je  Metju kad je  već  bio u 

krevetu. — Samo, Bobi kaže da njegova mama stalno ljubi njegovog tatu.

Dijego se nasmejao.

—          Tvoja mama mene ne ljubi, zato što joj još uvek nije dobro — rekao 

je.

—          Metju, mislim da nisi oprao zube. Idi u kupatilo i operi ih — rekla je 

Melisa i dete je poslušate.

—          Znači, tako, ja se ne osećam dovoljno dobro da bih te poljubila? — 

rekla  je  i  prišla  sasvim  blizu  Dijegu,  obavila  ruke  oko  njegovog  vrata  i 

prislonila svoje usne na njegove. On je prihvatio njen poljubac, dok se ona 

privijala uz njega. — Suviše slaba, kažeš?



Počela  je  da  mu  otkopčava  košulju,  dok  su  se  njegove  grudi  dizale  i 

spuštale od ubrzanog disanja.

—          Zaboga, šta se dogodilo sa mojom stidljivom devojčicom?

—          Odrasla je — rekla je ona i nežno ga pogledala, — Valjda ne misliš...

On je uhvatio za ruke i pritisnuo ih na svoje grudi.

—          Ne. Uradi ono što ti prija, molim te. Sve dok misliš da to što radiš 

noće imati nezgodne posledioe.

Dok je to govorio,  počeo je da otkopčava dugmad na njenoj bluzi, dok je 

ona disala sve brže.

—          Dopuštaš? — upitao je, ne čekajući odgovor

—          Oh, da! — rekla je ona brzo s uzdahom, osetivši kako njegova ruka 

miluje njene nabrekle grudi. — Dijego...

On je, međutim povukao ruke.

—          Ne, ne ovde — rekao je.

Ona ga je razočarano pogledala.

—          Zar ne želiš? — upitala je.

On je jeknuo.

—          Da li si normalna! Kad bih te još jednom dotaknuo, ništa me više ne 

bi moglo zaustaviti. Ali, ovo nije igra, Melisa.

Ostatak  večeri  oroveli  su  uglavnom  ćuteći,  svako  zaokupljen  svojim 

poslom. Melisa  je  nešto ranije  otišla  u  svoju sobu i  prvi  put  otkako je  tu 

zaključala je vrata. Nešto kasnije čula, je Dijegcve korake i na svoju žalost 

shvatila da se nisu zaustavili pred njenim vratima.

                                           *

—          Ovo je tako seksi, Melisa. Ja se neću usuditi to da obučem — rekla je 

Džojs kad su te subote krenule u svoj pohod po radnjama.



—          Naravno da hoćeš — rekla je Melisa, — Tebi je potrebno samo malo 

samopouzdanja. Ti si lepo građena, imaš prirodnu gracioznost, i  to treba da 

pokažeš.

Džojs je stajala pred ogledalom i ogledala se.

—          To kao da nisam ja — rekla je.

—          Ali, jesi! Sad imaš odeću, hajde da menjamo ostalo.

Povela je zatim Džojs kod frizera koji je načinio lepu, romantičnu frizuru 

od njene duge kose. Džojs je izgledala kao da je sišla sa platna nekog Renoara 

ili  Mnea.  Zatim  su  otišle  kod  kozmetičara.  Džojs  je  dobila  boje  koje  joj 

odgovaraju i pokazali su joj način šminkanja koji joj najbolje pristaje.

—          Ovo zaista nisam ja! — rekla je posmatrajuei se u ogledalu.

—          Jadan Apolo! — nasmejala se Melisa. — Jadan čovek! Gotov je!

—          Misliš? — upitala je Džojs širom otvorenih očiju.

—          Svakako!  A sada,  da kupimo nešto za mene i  da  se  dogovorimo o 

meniju za večeru, u ponedeljak. Dotle ne smeš da obučeš ništa od ovoga. To 

treba da bude iznenađenje.

—          Važi, Samo, ne znam kako ću to dočekati. Melisa, hvala ti za ovo.

—          Zato služe prijatelji — rekla je Melisa.

Kad se Melisa vratila kući, zatekla je Metjua i Dijega U kuhinji.

—          Šta to radite? — upitala je s vrata. .

—          Pripremamo večeru — odgovorio je Dijego. — Tvoj sin je napravio 

izvanrednu salatu, a ja sam pripremio piletinu sa čilijem. Da li ste se ti i Džojs 

lepo provele?

—          Divno! Mogu li da pomognem?

—          Naravno. Postavi sto, molim te.

Ona je pošla, a onda se iznenada setila nečeg i vratila se.

—          Mogu li  da pozovem tvoje  prijatelje  na večeru u po- nedeljak? — 

upitala je.



Popela se na prste i poljubila ga u obraz. Dijego to očito nije očekivao, pa 

se prilično zbunio.

—          Malecka — rekao je — ti se menjaš iz dana u dan.

—          Zar sam se promenila? — upitala je.

—          Više nego što misliš, možda. Zar te noga ne boli?

—- Malo.

—          Tata, nešto gori! — viknuo je Metju.

—          Kuvar mora da se vrti uz štednjak, inače ćemo svi ostati gladni — 

rekao je Dijego i požurio da vidiš šta se dešava sa jelom.

Bila je to najlepša večera koje se Melisa sečala poslednjih godina.  Posle 

večere, Metju je otišao na spavanje, a Melisa se udobno namestila na sofi da 

gleda film. Dijego je čitao novine.

—          Dijego, šta misliš, šta Apolo zaista oseća prema Džojs?

     — upitala je Melisa iznenada.
        On je podigao pogled s novina.

—          Oh, ne! Neću ti odati Apolovu tajnu!

—          Dobro, onda ja tebi neću reći Džojsinu. 

 On se nasmejao.

—           Izgledaš kao da ti je ponovo šesnaest godina i da sam ja upravo odbio 

da te vodim na koridu. Sećaš li  se toga, draga? Nisi danima razgovarala sa 

mnom zbog toga.

—          Išla  bih s  tobom i  u pakao — zamišljeno je  rekla  ona  1 klinmula 

glavom u znak da se seća. — Obožavala sam te.

—          Znam, ali nisam to nikada hteo da iskoristim — rekao je on. — Samo 

jednom sam to učinio, one večeri među ruševinama, kad sam izgubio glavu.

—          I platio to! — dodala je ona.

—          Ti si platila skuplje — rekao je on. s uzdahom. — Nikad nisam želeo 

da te povredim. Nije trebalo da te optužim onako.



—          Ne treba toliko da se kaješ. Ti me ipak nisi voleo, zar ne? A morao s 

ida se oženiš sa mnom.

—          Rekao sam ti jednom da su moja osećanja skrivena negđe duboko u 

meni.

—          Da, sećam se. Ne brini, Dijego. Ja ništa ne tražim od tebe, sem krov 

nad glavom i mogućnost da moj sin raste bez trauma. Ali, ja ću naći posao i 

neću ti biti na teretu.

On je zurio u nju.

—          Zar sam ikad to tražio od tebe? — upitao je. — Ja tražim samo da mi 

veruješ.

—          To je teško — rekla je ona. — Jednom si me izdao.

—          Jesam. Ali, zar nisi i ti mene izdala sa Metjuovim ocem?

Iltela je nešto da mu odgovori, ali nije mogla. Okrenula se i napustila sobu. 

Nešto u njoj bilo je jače od želje da mu se baci u naručje i da mu sve prizna. 

Možda će ona večera u ponedeljak otvoriti  neke nove mogućnosti  za njih 

dvoje, pomislila je.

Melisa je provela noć bez sna. U glavi joj se neprestano vrtela rečenica 

koju  je  Dijego  sinoć  izgovorio.  Ti  podižeš  zidove  medu  nama,  dok  ja 

pokušavam da ih srušim, rekao je pre nego što je ona izašla iz sobe. Da li je on 

zaista bio u pravu?

—          Izgledaš divno — rekao je on kad je ona, spremna za nedeljnu šetnju, 

sišla tog jutra na doručak.

—          Izgledala  bih  lepše  da  sam mogla  da  spavam.  Dugo  smo se  noćas 

prepirali, Dijego.

On je uzdahnuo i prišao joj. Metju je iskoristio njihovu zabavljenost jedno 

drugim i seo da gleda crtane filmove.

—          Možda  bi  nam  bilo  bolje  kad  bismo  isterali  duhove  prošlosti, 

devojčice — rekao je Dijego i uhvatio je za ramena.

—          Samo malo poverenja, to je sve što nam je potrebno.



Ona se slabašno osmehnula.

—          Izgleda da nijedno od nas nije za to spremno — rekla je.

—          Pustimo da to dođe samo od sebe — rekao je on, nežno je gledajući. 

— Još imamo vremena, zar ne?

Ona je duboko udahnula vazduh i pogledala ga pravo u oči.

—          Nadam se ... za Metjuovo dobro.

—          A za naše dobro? Vodili smo odvojene živote, ali tako dalje ne može.

—          Znam, ali ja zaista od tebe ne očekujem da se brineš o nama.  On je 

blago pomilovao po kosi.

—          Zar mogu tek tako da vas ostavim?

—          Ali... Met...

On joj je blago stavio ruku na usta.

—          Melisa, ja sam vrlo dugo živeo sam. Godinama sam imao utisak da je 

smrt na vratima. Zato nisam želeo tebe da uplićem u sve to. Ali, ja sam te 

veoma želeo, malecka — rekao je vidno uzbuđen. — Želeo sam te tako da si 

postaia moja opsesija i tako mi se dogodilo da izgubim kontrolu one noći. Bio 

sam ljut na sebe zbog toga. Zato sam ti i lagao one noći kad si otišla. Rekao 

sam ti da te ne želim, a drhtao sam kao dečak čim bi me slučajno dotaknula.

—          Da li želja može da bude dovoljna? — upitala je ona s tugom u glasu.

—          Melisa — počeo je on, milujući joj nežno obraz — ti i ja volimo iste 

stvari, iste ljude, slažemo se u svemu, oboje volimo decu. A što je najvažnije, 

znamo se tako dugo, devojčice. Zar to nije dobra osnova za brak?

—          Možda ćeš se zaljubiti u neku ...

On je kažiprstom lagano prešao preko njenih usana.

—          Zašlo se ne bih zaljubio u tebe, draga? — promrmljao je. — Ova tvoja 

haljina i način na koji hodaš imaju veći efekat na mene nego što možeš i da 

zamisliš.

Ona ga je pogledala s nekom novom nadom u očima.

—          Mogao bi? — upitala je.



—          Mogao bih ... šta?

—          Da se zaljubiš u mene?

On se nasmejao,

—          Zašto me ne isprobaš?

Pre nego što je mogla da kaže bilo šta, Metju je iznenada stao između njih, 

pođsećajući ih da su mu obećali šetnju.

Ručali su u gradu, a zatim su otišli da vide film koji je Metju odabrao. Pri 

kraju dana,  Melisa  je osećala  da se  između Dijega i  nje razvija jedno lepo 

prijateljstvo, nežno i puno obzira. Zajedno su se igrali sa Metjuom, zajedno se 

smejali, bili opušteni, tako da je na trenutak poverovala kako je mogućno da 

se vrate dobra, stara vremena njihovog prijateljstva. A možda će se on zaista i 

zaljubiti u nju ...

—          Trenutak, devojčice — zaustavio je Dijego kad je te večeri pošla u 

svoju  sobu.  Prišao  joj  je  i  spustio  nežan poljubac na  njene usne.  — Lepo 

spavaj.

Ona je podigla glavu prema njemu, nudeći mu ponovo usne na poljubac.

—          I ti — prošaputala je, a zvučalo je kao poziv.

—          Ne još, draga — rekao je Dijego i ustuknuo za korak. — Ne dok sve 

barijere nestanu među nama. Za sada je dobro što uspevamo da potisnemo 

prošlost. Da li sutra dolaze naši prijatelji?

—          Da. Gospođa OIbrajt i ja ćemo besumnje ceo dan provesti u kuhinji. 

Pozvala sam i Gabi i Danijelu, naravno i Džojs i svi su prihvatile. Želim da 

upoznam žene ostalih tvojih prijatelja. Razgovarale smo telefonom i svidele 

su mi se.

—          Ti se sviđaš meni — rekao je on i nasmešio se. — Sanjaj me.

Sledeći dan bio je prava ludnica. Uveče, Melisa je obukla jednu od novih 

haljina bojo lavande, koja se u bogatim naborima spuštala niz njeno vitko 

telo. Na leđima je bila vrlo smelo dekoltovana. U toj haljini izgledala je mlađa 

i ncžnije nego ikad.



Pokušavala je da stavi narukvicu ulazeći u dnevnu sobu. Dijego je upravo 

sipao piće.

—          Pomozi mi — rekla je pružajući mu ruku. Narukvica je bila tanka, 

zlatna, sa silnim smaragdima. To joj je Dijego poklonio za maturu. On joj je 

zakopčao narukvicu, a onda je pogledao.

—          Ipak ti nešto znači,  zar ne,  čim si  je čuvala.  Iako si  me mrzela — 

rekao je.

—          Ja te nikad nisam mrzela — rekla je ona sa gorkim os- mehom na 

usnama. Suze su joj ispunile oči. — Pokušavala sam, ali...

— A sada, malecka? Da li ti je još stalo do mene?

—          Ne moraš da se pretvaraš da ne znaš šta osećam prema tebi — rekla je 

ona dok su joj usne podrhtavale. Suze su pojele da joj se sliva ju niz obraze.

—          Melisa, nemoj! — nežno je rekao on i uzeo je u naručje. Zagnjurila je 

glavu u njegove grudi, vlažeći suzama njegovo večernje odelo. — Ne plači, 

mila, ne mogu to da podnesem.

—- Ti me mrziš!

On je zavukao prste u njenu kosu i prisilio je da ga pogleda pravo u oči.

—          No, za ime sveta! Kako bih mogao da te mrzim? — promrmljao je on. 

Njegov obraz našao se  uz njen, a  odmah potom njegove usne pronašle  su 

njene.  Ljubio  je  sa  neutoljivom  željom,  dok  su  je  njegove  ruko  snažno 

privijale uz sebe.

—          Deo mene umro je kad si otišla. Ti si bila svetlost u mom životu, a kad 

si otišla ostalo je samo bedno osećanje krivice.

Ona ga gotovo i nije čula. Njene usne su mu se prodavale nekom novom 

žestinom,  njeno telo  je  reagovalo  na  svaki njegov pokret.  Ona ga  je  tako 

želela... Začulo se zvono na vratima.

On se odmakao od nje, još uvek držeći njeno lice medu svojim rukama.

—          Nema više odlaganja — rekao je drhtavim glasom. — Kad gosti odu, 

nas dvoje ćemo razgovarati.



Ona je samo klimnula glavom. Zatim su pošli u susret gostima.

Zona  koja  je  ušla  gotovo  da  i  nije  ličila  na  Džojs.  Bila  je  elegantna, 

samouverena.  a  svaki  njen  poki’et  pratio  je  pogledom  muškarac  u  njenoj 

pratnji. Apolo, jednostavno nije skidao oka s nje.

Dok je Dijego nudio goste pićem, Melisa se izvinila i otišla da vidi kako je 

Metju. Danas ga je stomak boleo.

—           Kako ti je? — upitala je brižno, ulazeći u dečju sobu.

Boli me stomak — odgovorio je dečak.

— Gde te boli, dušo? — upitala je, a kad joj je pokazao mesto, zabrinula se. 

Moglo je biti svašta: od slepog creva, pa do neke virusne infekcije. — Pokušaj 

da spavaš. Ako se sutra ne budeš dobro osećao, pozvaćemo doktora.

—          Neću doktora.

—          Dobro,  onda spavaj,  pa  će ti  biti  bolje.  Tata  je  obećao da  ćemo u 

zoološki vrt uskoro. Da li želiš?

—          Oh, da!

—          Onda moraš biti zdrav. Laku noć, mili. Ostaviću vrata otvorena. Biću 

dole, zovi me ako ti bude nešto potrebno.

Poljubila  je  dete  i  pošla  dole.  Stigli  su  i  ostali  gosti.  Gabi  Dži  Di  su 

očigledno bili veoma zaljubljeni jedno u drugo. Njegova ruka bila je stalno 

oko njenog struka, a njen pogled   je počivao na njegovom licu. Dačova žena 

Danijela očarala je   Melisu. Bila je zaista jedinstvena. Muškarci su se zatim 

povukli  u Dijegov kabinet i žene su ostale same u dnevnoj sobi.

— Apolo je nervozan kao đak — primetila je Gabi, posmatrajući Džojs. — 

Takav je bio i Dži Di pre nego što smo se venčali. Mislio je da me mrzi, ja sam 

takođe to mislila, a onda .... — Gabi se nasmejala.

—          Dač je mrzeo žene — dodala je Dani sa ljupkim osmehom.

Gospoda OIbrajt je ušla da javi da je večera servirana. Atmósfera za stolom 

bila je vrlo ugodna, mada su svi primetili izvesnu napetost između Džojs i 

Apola.



—          Stao  si  mi  na  nogu — rekla  je  Džojs  dok  su,  kasnije,  pili  kafu  u 

dnevnoj sobi.

—          Teško je promašiti toliku nogu — odvratio je Apolo.

—          Tako,  znači!  Ti,  veliki  čikaški  uobraženko!  S  kim  misliš  da 

razgovaraš?

—          Sa ženom koja je sebi uvrtela u glavu da je lepa.

Džojs je pokušala nešto da kaže, ali nije uspela. Samo je dohvatila svoju 

tašnu i pošla prema vratima.

—          Do đavola — promrmljao je Apolo i samo je tresak vrata bio znak da 

je otišao za njom. .

Kad se  nakon izvesnog vremena vratio,  bio  je  sam. Na obrazu je  imao 

crveni otisak prstiju, ali su se svi pravili da to ne vide.

Kad su gosti otišli, Dijego je natočio dve čaše konjaka i jednu pružio Melisi.

—          Možemo da popijemo piće dok gospođa Olbrajt ne opere sudove — 

rekao je.

—          Ovo je dobro krenulo, zar ne? — rekla je Melisa prihvata j ući čašu.

—          Apolo i Džojs? — upitao je podižući obrve. — Ona je večeras bila 

pravo čudo od elegancije i  lepote. Jadnik, oženiće se pre nego što postane 

svestan šta je uradio.

—          Znači, tako ti misliš o braku?

—          Zar to nisam priznao?

—          Jesi,  ali  ja  sam bila mlada i  naivna i  verovala sam da će ti  se ipak 

dopasti.

Gorak osmeh pojavio se na njegovim usnama.

—          Ko zna, da se nije sve urotilo protiv nas, da tvoja majka nije . ..

—          Ima nešto što ne znaš o mojoj majci, Dijego — rekla je Melisa. — Ona 

je bila siromašna.

On je razrogačio oči.

—          Molim? Ali, moj otac je rekao .. .



—          Ni  on  nije  znao.  Moj  deda  je  hteo  da  se  tim brakom oporavi  od 

bankrota. Mislio je da je tvoj otac bogat... Obostrana pogrešna procena.

—          Zaboga! A moja porodica je sve vreme optuživala tvog oca za svoje 

finansijske probleme.

—          On je mislio da je bolje ako ti to ne kaže. Rane su ionako bile suviše 

duboke, tvoj otac je rekao toliko grubih reci. Verovatno je rekao nešto što je 

mog oca jako povredilo, kad to nije mogao da zaboravi do kraja života.

—          Posramila si me. Melisa — rekao je on pognuvši glavu. —

Izgleda da sam ti oduvek donosio samo nevolje.

—          Nisi, dragi — rekla je ona nežno.—Ja  sam te obožavala, ali moram 

priznati da mi se sad više dopadaš. Više nisi moj heroj, ali si čovek od krvi i 

mesa, sa kojim mogu da živim.

— Možeš li, draga? — upitao je on keo bez daha. — Onda dođi i pokaži mi 

to.

Njeno srce udaralo je ludo dok joj je on prilazio.

—          Zar ovde, na kauču? — upitala je. — Vrata su otvorena, a gospođa 

Olbrajt je u kuhinji.

—          Sve je gotovo, gospođo — rekla je u tom trenutku gospođa Olbrajt, 

ulazeći u sobu.

-Hvala vam, možete poći kući — rekla je Melisa pocrvenevši.

Vrata  Se  još  nisu  čestito  ni  zatvorila,  a  ona  je  već  bila  u  Dijegovom 

naručju.

—          Nema više barijera — prošaputao je on. — Mi smo muž i žena i odsad 

ćemo bita jedna duša, jedna misao, jedno telo, ljubavi.

—          Pokaži mi kako to izgleda — prošaputala je ona, privi- jajući se uz 

njega.

—          Noćas nema milosti, ljubavi — rekao je on noseći je prema sofi. — 

Noćaš ću te voleti onako kako nikad nijedna žena nije bila voljena.

—          Ali... ti ne veruješ u ljubav — rekla je ona slabašnim glasom.



—           Zaista, Melisa? Čekaj i videćeš. Do jutra ćeš o meni znati mnogo više 

nego što si saznala za sve ove godine..

Ona  je  zagnjurida  glavu  u  njegove  grudi,  drhteći  od  želje i  od 

priželjkivanja nedzvesnog i nepoznatog.

—          Draga — promrmljao je on na španskom i u tom trenutku začuo se 

glas iz dečje sobe.

                                                       X 

Metju se i dalje osećao loše.

—          Žao mi je — rekao je nemoćnim glasom.

—          Zašto, dušo? — upitala je Melisa nežno. — Sigurno si dobio grip od 

unuke gospođe Olbrajt, kad si bio kod nje da se igraš. Idem, da ti donesem 

nešto da popiješ, dehidrirao si. Tata će biti pored tebe.

—          Naravno — rekao je Dijego. — Stavi kafu za nas, draga.

—          Ne moraš da sediš tu, ako ne želiš — rekla je ona nesigurno. — Ja ću 

to sama, navikla sam.

—          Zar i ovo ne spada u dužnost oca, između ostalog? — upitao je. — 

Kakav bih ja to čovek bio da sad mirno odem u svoj krevet?

 — Obožavam te — rekla je ona samo usnama, bez glasa i izašla. Kad se 

vratila,  sa  kafom i  izlomljenim ledom za Metjua,  Dijego je  dečaku pričao 

priču: „Lepotica i zver”.

—          A onda su živeli srećno, do kraja života? —- upitao je Metju.

—          Da  —  rekao  je  Dijego.  —  Sa  mnogo  poverenja  i  međusobnog 

razumevanja. To je valjda sreća, zar ne, senjora Laremos?

Ona je klimnula glavom.

—          Divan dečak! — rekao je Dijego, posmatrajući ih  oboje s nežnošću. 

— Lepo si ga vaspitala.



—          On je bio sve što sam imala od . . . zastala je, jer je zamalo rekla „od 

tebe”.

—          Dugo sam čekao da mi kažeš,  draga.  Zar ne misliš  da  je ovo pravi 

trenutak?

—          Da li sa sve vreme znao? — upitala je ona.

—          Ne  —  rekao  je  odmahnuvši.  glavom.  —  U  početku  sam  bio 

ljubomoran na njegovog oca, ali . .. kasnije, kad sam te bolje upoznao,''počeo 

sam da sumnjam. Zato sam tražio njegovu krštenicu. Pre toga, Metju mi je 

pokazao fotografiju...

—          Toga sam se i plašila. Plašila sam se da ćeš želeti Met- jua. ali ne i 

mene.  Rekao si  da  ne  znaš  šta  je  ljubav...  Da,  Metju  je  tvoj  sin,  njega  si 

zavoleo, ali.. .

—          Zar samo njega? Ljubavi, zar ne znaš da sam se svakog jutra budio, 

misleći da ću te zateći za doručkom. Zar ne znaš da su mi dani počinjali i 

završavali  se  mišlju  o  tebi?  Ja  volim  svog  sina,  ali  .  ..  Melisa,  ti  si  mi 

najdragocenije biće na svetu.

Ona je osetila kako počinje da drhti.

—          Draga, šta ti je — upitao je on nežno.

—          Metju je tvoj sin — rekla je ona tiho. — Žao mi je što ti to nisam 

ranije rekla.

—          Meni je žao što sam ti to stalno otežavao — odvratio je on, uhvativši 

je za ruku. — Imamo divno dete, zar ne? On je konbinacija najboljeg u nama.

—          Oh, Dijego, kako su uludo prošle sve ove godine!

Zagnjurila je glavu u njegove grudi i zajecala.

—          Sad možemo ponovo početi da živimo —rekao je on,  milujući  joj 

kosu. -— Budućnost je pred nama.

— Nisam ni sanjala da je to mogućno — rekla je ona, prekidana jecanjem. 

Htela sam da pobegnem od tebe. Da nije bilo Džojs. možda i bih. Ona mi je 

rekla da treba da ostanem i da se borim za tebe.



On se osmehnuo.

—          To  si  i  učinila,  na  način  koji  nisam  očekvao.  Oženio  sam  se 

devojčicom, ali sam u Tuskonu našao ženu.

—          Nisam mogla da poverujem da si to ti, kad sam  te ugledala u bolnici. 

Toliko sam mislila na tebe, toliko dugo sam te sanjala,  da sam mislila da 

haluciniram. Ali. ti si me mrzeo i ja nisam smela da ti pokažem šta osećam. 

Zatim, tu je bio Met. ..

—          Zašto mi odmah nisi rekla istinu?

—          Zato što sam mislila da ćeš mi ga uzeti — rekla je s uzdahom, brišući 

suze. — I zato sam želela da mi veruješ da nisam mogla da te prevarim s 

drugim muškarcem.

Metju je zastenjao i Melisa se brzo izvukla iz Dijegovog naručja.

—          Da li se osećaš bolje? — upitala je.

—          Gladan sam — odgovorio je dečak..

—          Ne smeš još da jedeš, dušo! Da ti donesem malo čaja?

— upitala je ona.

—          Da, molim te — odgovorio je Metju.

Bila je to duga noć. Melisa i Dijego probdeli su se uz dečakov krevet. Kad 

je sutradan ujutro gospođa Olbrajt ušla u sobu, zatekla ih je kako spavaju na 

dečakovom krevetu. Međutim, Metjua nije bilo.

—          Metju! — viknula je ulazeći u kuhinju.

—          Gladan sam - mirno je rekao dečak, držeći u ruci veliki komad sira. 

— Mama i tata spavaju.

—          Idi gore, ja ću ti doneti doručak — reldg. je gospođa Olbrait.

Kad je kasnije ušla u sobu. Melisa i Dijego su bili budni.

—          Ja ću se brinuti za Metjua, a vas dvoje idite da se ispavate — rekla je 

žena. Pozvaću vašu firmu, gospodine Laremose, i reći ću im da nećete doći.

—           Vrlo ste ljubazni, gospođo Olbrajt — rekao je Dijego.

—          Hodi, Melisa, dok još mogu da stojim na nogama.



Kad  je  sutradan  otišao  na  posao,  Dijego  je  zatekao  mračnu  atmosferu. 

Apolo i Džojs samo što se međusobno nisu ujedali.

—          Kako je Metju? — upitao je Apolo.

—          On je dobro, ali njegova majka i ja još ne možemo da se naspavamo — 

rekao je Dijego i nasmejao se.

Džojs se takođe nasmejala.

—          Zar ti nemaš posla? — upitao je Apolo besno.

—          Imam, ali ne mogu bez tebe — odgovorila je ona. —- Počeo si da mi 

diktiraš.

Kad je Dijego popodne otišao kući, Apolo je shvatio da je na ivici strpljena. 

Džojs  takođe.  Među njima  je  bila  takva  napetost,  da  je  bilo  samo pitanje 

vremena kad će kresnuti varnica.

—          Dobro izgledaš — rekao je on.

—          Hvala — odgovorila je ona ljubazno.

On je nervozno uzdahnuo.

—          Oh, do đavola, Džojs, ne možemo više ovako! Poludim svaki put kad 

te pogledam — rekao je on i uhvatio je za rame.

—          Šta misliš da uradiš? — upitala je ona teško dišući, dok su joj kolena 

klecala.

Poljubio je iznenadno, gladno, strasno, privijajući je na svoje grudi.

—          Ne želim da te povredim, veruj mi . .. provodiću s tobom koliko god 

budem mogao vremena ...

— Molim? — trgnula se ona.

—          Unajmiću ti stan, u istoj zgradi u kojoj sam i ja... Bićem o . ajedne 

svaku noć, sve će biti dobro ...

Ona je sevnula očima.

—          Ti... želiš da ti budem ljubavnica? — upitala je zapanjeno.

—          Šta znači biti ljubavnica? Ovo je Amerika, ljudi žive zajedno...



—          Ja dolazim iz dobre kuće. Mi ne živimo zajedno, mi se venčavamo, 

imamo decu, živimo kao porodica.

—          Oh! Slušaj, dušo ja mogu da imam ženu koju poželim i neću patiti 

zato što moja sekretarica .. . Šta to radiš?

—          Odlazim — rekla  je  i  na  brzinu potrpaia  nekoliko  sitnica  u  svoju 

tašnu.  —  Zbogom,  šefe!  Nadam  se  da  ćeš  imati  više  sreće  sa  sleđećom 

sekretaricom.

—          Neće biti ... gora ... od tebe — zbunjeno je rekao on.

—          Ti si tako divan šef. Bilo je pravo zadovoljstvo raditi 9 tobom Nadam 

se da ćeš mi dati dobre preporuke — rekla je s vrata

—          Preporuke za pakao! — doviknuo je on.

Džojs je u suzama izletela iz sobe. Tako uplakana, stigla je kod Melise.

—          Šta ćeš sada? — upitala je Melisa, kad joj je Džojs sve ispričala.

—          Ne znam . .. Otići ću, što dalje od Apola Blejna. Ne želim više da ga 

vidim.

—          To ne bih mogla da tvrdim — rekla je Melisa. — Ostani na večeri, pa 

ćemo videti da li možemo da ti pomognemo da nađeš drugi posao.

—          Hvala.  Ne bih mogla  da  jedem. Najbolje  će biti  ako odem. Bila  si 

divna prijateljica, Melisa.

—          I ti — rekla je Melisa i srdačno zagrlila devojku.

Apolo je angažovao novu sekretaricu. Devojka nije imala baš mnogo posla, 

jer je njen šef. uglavnom sedeo glave zagnjurene u šake, tužan i bezvoljan.

—          Možda ti je potreban odmor, prijatelju — rekao je Di- jego.

—          Zaista, ne bi mu škodilo — pridružio se Dač.

—          Kuda da idem? — upitao je Apolo.

—          Možda u Feris strit — primetio je nedužno Dijego. — Mislim da je 

vreme tamo divno u ovo doba godine.

Feris strit je bila ulica u kojoj je stanovala Džojs.

—          Šta vam je, poludeli ste? — rekao je Apolo, ali ne suviše besno.



—          Mogao bi tamo da nađeš i neku žensku — primetio je Dži Di.

—          Ako vas  baš  zanima,  pitao sam je  da  li  hoće  da  živi  sa  mnom — 

promrmljao je Apolo. — Samo što me nije ubila.

—          Da li si razmišljao o braku? — upitao je Dijego.

—          Neću da se ženim.

—          Ni ja nisam hteo — rekoše svi trojica njegovih drugova u isti mah.

—          Oh, vi ste nemogući! — uzviknuo je Apolo i izleteo iz sobe, zalupivši 

vrata za sobom.

Dijego, Dač i Dži Di su se pogledali i klimnuli glavama.

Bilo je još prilično rano kad je telefon zazvonio. Melisa se pažljivo izvukla 

iz Dijegovog zagrljaja i podigla slušalicu. — Halo? — rekla je sanjivo.

—          Melisa? Da li je Dijego tu? — čula je glas s druge strane žice.

—          Da — odgovorila je. — Ko je tamo?

Izraz na njenom licu počeo je da se menja. Na kraju se sva pretvorila u 

osmeh.

 Vi ste s e . . .  šta?! — uzviknula je. U tom trenutku Dijego se probudio 

i ona mu je pružila slušalicu. — Za tebe.

—          Vi ste se...Oh, ne verujem. Kada?

Posle izvesnog vremena spustio je slušalicu i pogledao Melisu.

—          Venčali su se — rekao je. — Pozivaju nas u goste. Moram reći Daču i 

Dži Diju. Posle ću ti pričati kako smo ga nagovorili da ode u Feris strit.

—          Dijego,  moram nešto  da  ti  dam — rekla  je  Melisa.  —Ovo je  juče 

stiglo. Na moje ime.

—          Šta je to? — upitao je on uzimajući pismo koje mu je pružila.

—          Od tvoje bake. Tu je i poruka od Huana.

—          Nadam se ipak nečem lepom — promrmljao je on.

—          Izvinjenje za sve što je bilo i poziv. Žele da upoznaju Metjua.

—          Želiš li ti da idemo? — upitao je on.



—          Pa, s obzirom da su one sad na Barbadosu, mogli bismo  poći  preko 

zime. Da spojimo lepo s  korisnim — odgovorila  je ona,  podsećajući ga na 

njegove reči.

—          Hoćeš li moći da im oprostiš, draga? — upitao je Dijego, privlačeći je 

u naručje.

—          Volim te — rekla je ona. — I sve ću učiniti zbog tebe. Oproštaj je 

mala stvar u odnosu na sreću koju mi ti pružaš.

—          Oh, Melisa, kako sam mogao bez tebe sve ove godine?

—          Obećavam ti da više ni dana nećemo biti razdvojeni. Poslednje reči 

jedva su se čule, jer su Dijegove usne već bile na njenima.

                                                   KRAJ

                                                                           By Voki


