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Дупло закључан стан на савршеној позицији у згради скривао је многе тајне овог 

господина. Кад би зидови могли да причају да ли би се уопште усудили да проговоре? 

Бели зидови одличне температуре; лети хладни, зими топли, ко зна какве су трауме 

доживљавали и чега се све нису нагледали. Окретање кључа у брави прекида тишину 

уског ходника трећег спрата. 

   - Ко би рекао да данас још увек постоје џентлмени који купују цвеће - одзвањало је у 

Ливерсовој глави док је спуштао нову саксију међу мноштво других. Почешао се по глави 

док је посматрао своју колекцију. Нервозно пали цигарету и даље обучен у свој дугачки 

капут. Прилази сточићу крај велике старе лампе и узима телефон са бројчаником. Окреће 

…7288, гунђа,  не испуштајући перфектно смотану цигарету из уста. Телефон звони, али 

нико не подиже слушалицу. 

   - Дођавола! – изговори Ијан, агресивно угасивши цигарету у пепељару поред телефона.  

Подиже поглед на своје биљке, које стоје поред малог дрвеног прозора окруженог 

пожутелим тапетама. Примећује да је запоставио стан. Влага у ћошковима била је много 

већа него што памти. Са плаве, плишане фотеље узео је актовку, обрисао дланом прашину 

с ње, и ужурбаним кораком кренуо ка излазим вратима. Извадио је рђав кључ из дубоког 

капутног џепа, закључао врата и тромо се савио, стављајући кључ испод отирача. Био је 

већ у приземљу, довољно далеко да не чује звоњаву телефона.  

   - Добар дан, цвећара Финопита. Шарлота крај телефона, изволите? Најда, Ви сте? Тако 

ми је драго што Вас чујем. Имала сам диван љубичасти цвет за Вас...и саксија је била врло 

лепа. Привлачно је мирисао...мора да је то привукло господина који је управо купио. Како 

сте? Не, не знам ко је он. Први пут сам га данас видела. Још увек не можете да ходате? Да,  

сећам се његовог лика. Био је висок; тамног тена, црне косе и густих обрва. Човек 

средњих година. То је све што сам приметила. И да, из џепа се видела салвета са логом 

Кеики кафеа. Тамо га можете пронаћи. Не, не захваљујте ми - рекла је Шарлота и спустила 

слушалицу. Најдино размишљање о биљци прекинуо је Бенџаминов улазак у стан. Донео 

је све што је тражила; ставио је пуну кесу ствари на ноћни сточић.  

  - Хвала ти сине, могу ли да те замолим за још једну ствар? Желим да изађем из стана. 

Некада сам уживала шетајући споредним улицама нашег града. Сада је сва та лепота 

смештена у ових неколико квадрата. - 

Из  сањарења старицу је пренуо бели мачор, који јој је скочио у крило. Нежних руку, 

попут латица њеног цвећа, помазила је мачка и са муком села у своја колица. После 

толико година, из прашњавог ормара извадила је црвени капут и свој омиљени шешир. 

Спремна, једва је чекала да поново види улице свог града. - Бенџамине, сине, да ли знаш 

где је? – запитала се старица иако је наслућивала да је кафе близу.  

Из баште кафеа, спорим кораком изашао је Ијан. Запутио се ка познатој адреси. 

Неочивани налет ветра је Ијану спустио шешир испред ногу. Невољно се савио и подигао 

га са земље. Избледела боја и старинска машна повеле су га особи која се приближавала. 

Пажљиво је пружио шешир који је прихватила Најдина наборана рука. 



 


