
01 - POSLEDNJI LET TULIJA FIBRAĆIJA 

Tog jutra, umesto alarma, Tulija Fibraćija je probudio neugodan osećaj u grudima. Mučna, 
hladna jeza pomešana sa neobičnom tišinom spavaće sobe. Nešto nije bilo u redu. Jutarnje sunce se 
provlačilo kroz rupe na zavesama obasjavajući maleni krevet, uredno složenu hrpu odeće, digitalni sat 
sa koga se sjajilo 4:15 AM, plaketu za radnika meseca... 4:15 AM! Prokleti sat, pomislio je Tulio 
skočivši sa kreveta kao da je iz topa ispaljen. Dobiće otkaz ako zakasni! Nije postojala osoba u firmi 
koja je više volela svoj posao. Nije bilo ni vrednijeg, sposobnijeg, a ni stručnijeg radnika. Ali džaba 
sve to. Šef ne prašta. Moto firme je glasio „TAČNOST, POUZDANOST, AŽURNOST“. I nikako 
drugačije! 

Uskočio je na brzinu u hlače, majicu i kaput, te izletio iz stana pritom zaboravivši na sitnice 
kao što su pranje zubi, češljanje i gaće. Sat na trgu otkucavao je 7 časova kada je uletio u u-ban. U 7 i 
20 je iz u-bana prešao u z-ban, pa zatim u a-ban, te na kraju u š-ban, čitavo vreme zamišljajući 
namrgođenog šefa kako udara rukom o stol: 

- Fibraći, šta će naši bogati klijenti reći! 
- Fibraći, znaš li ti uopšte moto firme? 
- Fibraći, vrata! 

I Tulio je bio namrgođen dok je zamišljao nemile scene. Štaviše, bio je toliko namrgođen da bi 
se njegove radne kolege nemalo iznenadili kada bi mu videli smrknuto lice usred š – bana. Jer Tulio 
beše Tulio Bezlični, Tulio Kameni, čovek predosadan za bilo kakva osećanja. A kako bi se tek smejali 
da su ga videli kako zadnjih sto metara zadihano trči i proleće kroz vrata iznad kojih je pisalo: FIRMA 
ZA POPRAVAK TELEPORT UREĐAJA. 

* * * 

Glomazna metalna kutija veličine ormana čekala ga je u radnoj sobi. Na prednjoj strani, usred 
dugmića i tastera, na jednoj od ručki, visilo je nešto što je podsećalo na sat. Tulio je uzeo spravicu i 
odšetao do poleđine teleporta. Tamo je našao natpis: TELEPORT LORDA ŠTRANCAUERA. 
POPRAVITI HITNO. NAJKASNIJE DO PODNEVA.  

- Ništa lakše! – pomisli Tulio dok je skidao metalnu ploču sa uređaja, pritom otkrivši leglo 
žica. Krenuo je da iščupa crvenu dok je drugom rukom čvrsto stezao... klupu. Klupu? Pogledao je oko 
sebe. Niski strop zamenilo je vedro nebo, zujanje mašina krik ptica, smrad ulja miris mora. I sve je 
delovalo tako poznato.  

Galebovo...  

Kolike su šanse da ga pokvareni teleport pošalje u rodni grad? Premda je prošlo 20 godina 
otkada je zadnji put hodao njegovim ulicama, nije imao vremena za razgledavanje. Prvo je pokušao 
stupiti u kontakt sa teleportom preko ručnog upravljača. Nije išlo. Moraće potražiti uređaj negde u 
gradu, smišljao je plan dok mu se šefov ljutiti brk ukazivao na licima slučajnih prolaznika. Odmahivali 
su glavama na njegova mucava pitanja. Tek mu neki čupavi pijanac pokaza prema vrhu šatora što se u 
daljini gubio iza visokih zgrada.  

- Cirkus? Teleport je tamo? – upita Tulio. 

- Jašta! Neka budala, Koko ga zovu, planira da se ispali iz topa, ravno u jedan takav, kako si 
rekao, teloport.  



Ovo postaje sve čudnije i čudnije, mislio je, mora da ga neko zajebava. Kolege? Verovatno se 
sada negde cerekaju, smijulje i keslaju.  

Uzdahnuo je i zaputio se prema šatoru.  

* * * 

Nije uspeo kako treba ni promoliti glavu kroz šatorsko platno kada ga spopade našminkani 
mladić u šarenom kostimu: 

- Iš Judo! I reci mom stricu da ne želim nikakav dosadni posao, usrane godišnje i glupe 
penzije. Ja sam umetnik, ja sam akrobata, ja sam ptica! – i to rekavši poče se smejati i skakati poput 
luđaka. Zaustavio se tek pored velikog topa u centru pozornice, obujmio ga rukama i stao ljubiti. 

- Koko? – prepozna ga Tulio.  

- Jesam li ti rekao da se gubiš? – odmahne rukom cirkusant.  

- Slušaj mladiću – naštima Tulio svoj strogi glas – nit me je tvoj stric poslao, niti ti nudim 
kakav posao. Zapravo, ako mi ne pomogneš, ja ću izgubiti svoj. 

- Pih – Koko se odvoji od topa – Čestitam! Dobio si novi. Od danas si moj pomoćnik. 

- Mislim da ne razumeš... 

- Razumem! Ovako, ti meni pomogneš sada na probi, a ja ću onda tebi sa poslom. 
Dogovoreno? 

- Dogovoreno – pristane Tulio skoro plačnim glasom, usput pokušavajući da izračuna koliko 
je sati.  

- Supač! Dodaj mi kacigu. Ne, nemoj! To je za pizde. Samo pokreni Vatra Aktivator. 

- Vatra šta? 

- Ono tamo. To je radi efekta. Da, da, to. Odlično! 

Svaki puta kada bi Tulio pomislio da mu dan ne može krenuti na gore, bogovi bi ga brzo 
razuverili. Ovaj put su odlučili da naprave vatreni obruč oko pozornice.  

- Vatra! – povikao je.  

- Oh, divno. – gledao je Koko prema plamenovima – Radi! Možeš ga sada isključiti. 

- Neće! 

- Hmm, da. Trebalo je napraviti i Vatra Deaktivator. Kako mi to nije palo na pamet. Čini se da 
ćemo izgoreti. 

- Šta? – upita Tulio, a suze mu navreše na oči – A gde je teleport? 

- Ah, teleport. Na jahti ministra Harkonijevića. A jahta je usidrena dole na pristaništu. Planirao 
sam se večeras izbaciti iz ove lepote – reče milujući top – kroz rupu u šatoru, ravno u minstrov 
teleport. A onda, zbogom Galebovo. Znaš li koliko zarađuju cirkusanti u glavnom gradu? 



- Ti si kreten. Ne! Ti si imbecil! Ti si isprdak pokvarene mašine! Guščji hemoroidu! Lasičji 
izmetu! – Tulio se sav tresao, više se i ne obazirući na vatru.  

- Gospodine, moram vam reći da ste upravo dobili otkaz! Ne samo da ste najdosadniji, 
najkukavičkiji, najnesnalažljiviji čovek koga sam upoznao, nego vam i kaput gori. Ne sumnjam da bih 
učinio veliku uslugu čovečanstvu kada bih vas ostavio da izgorite. 

I to rekavši uhvati ga za ruke i poče ga voditi prema topu. Tulio je bio besan, ljut, donekle i... 
uzbuđen. Srce mu je ludovalo u grudima. Koliko je godina prošlo otkada se ovako osećao? Više ga 
Koko nije morao ni voditi. Sećao se puta. Dok je ulazio u cev bacio je ponuđenu kacigu. 

- To je za pizde! – procedi pre nego što ga top ispali kroz rupu u platnu, visoko iznad 
Galebova. I imao je tada vremena za razgledavanje. Leteo je preko zgrada, ulica, parkova... Proleteo je 
pored velikog plakata na kojem je pisalo: NEVEROVATNI TULIO FIBRAĆI – KOKO I NJEGOV 
ČUDESNI TOP, PETAK, 21 SAT, prešao je i preko ministarske jahte, i preko brodova, jedrenjaka i 
ribarskih čamaca. Nije se zaustavio niti kada se našao iznad otvorenog mora. A i zašto bi?  

Bio je ptica. 

* * * 

Toga jutra, našli su ga u radnoj sobi, kako ošamućen od dima, pored pokvarenog teleporta, 
maše rukama kao da leti. I pričali su toga dana, kao i mnogih narednih, da su napokon videli Tulija 
Kamenog kako se smeje. 

 

 
 



Majstorica  

Na uskom ulazu u pomoćno skladište teretnog voza na liniji Berlin ‐ Sankt Peterburg, usred maglovite 

noći sudarila su se dva muronja. Držeći pozivnice sa crvenim logom IVA u svojim rukama, obojica su 

žurili da se neopaženo ušunjaju u skladište u isto vreme prateći instrukcije iz pozivnica. 

‐ Karabaš, otkud ti ovde? ‐ upita zabezeknuto omanji proćelavi muronj. 

‐ To treba ja tebe da pitam. Ja sam ovde u Berlinu umro.  Ajd brzo ulazi unutra, videće nas neko ‐ reče 

drugi. 

Gomila  naslaganih, memljivih transportnih kutija sa oznakama neke ruske kurirske službe sa čijih 

strana su se nalazile dve klupe i jedan drveni izbledeli kovčeg na čelu prostorije, suportono od vrata. 

Sve prekriveno prašinom i lepljivom vlagom. 

Trenutak obostrane nelagode prekinu težak stisak ledenih ruku i još hladnijih pogleda. 

‐ Duće drakulje ‐ naceri se Karabaš. ‐ Čuo sam da si umro, ali nisam znao da si se i ti povampirio. Nisi 

se mnogo promenio od smrti. 

‐ Nisi ni ti fašulje. Da umreš još sto puta, isto bi ti se brk smejao. 

Od spolja je dopirala buka. Voz se spremao za polazak. Umorni i neispavani radnici, nesvesni 

prisustva muronja u vozu polako su zauzimali svoja radna mesta.  

‘’International Vampire Association poziva Vas, Firulović Iliju u Sankt Peterburg, na ovogodišnjii samit 

sa temom:  ‘’Poboljšanje uslova i kvaliteta smrti vampira u svetu, dajte doprinos’’, pročita sa 

podsmehom u glasu Karabaš Ilijinu pozivnicu.  

‐ Impresivno Ilija. Čak su i tebe pozvali ‐ pogleda ga sa visine gladeći svoju masnu kosu. 

‐ Ne samo da su me pozvali nego su mi organizovali put od Tilvanjagre preko Berlina do samita ‐ 

dobaci važno ćelavko i pokaza poleđinu pozivnice na kojoj je stajala mapa sa instrukcijama. 

Karabaš baci nervozan pogled na svoju mapu. Nije bilo sumnje. Putanje su im se iz Berlina do Sankt 

Peterburga poklapale. Obojici je stajala napomena da se ovo skladište nikad ne otvara kao i to da im 

žele ugodnu vožnju. 

‐ Imam i ja šta da pokažem zajednici.  Doduše ni mrtav nisam gasterbajter kao ti. 

‐ I dalje praviš sir? dočeka sa podsmehom Karabaš. ‐ To je nejestivo za nas. Šta pa ti drugo umeš? 

‐ Zapravo sirim krv. ‐ reče ponosno Ilija i pokaza na torbu iz koje je zbog dugog puta krvna surutka več 

probila krajeve torbe. – O’š da probaš staru ili mladu? ‐ upita ga Ilija brljajući po torbi. 

‐ Beži bre s tim seljo ‐ brecnu se Karabaš dok su mu bale nagonski navrle na usta. ‐ Kod nas je sva 

roba deklarisana po pravilima evropske vampirske regulative ‐ i poče da vadi proizvode iz svog ranca. 

Bile su tu kesice mikroenkapsulirane zgrušane krvi, šejk za mršavljenje Herbadeath i Eritrocitol 

kapsule sa dodatkom B12. 



‐ Sve ovo je iz mog laba. Ne znaju oni bre ni koga su pozvali, siroma’ si bio siroma’ ost’o, zato te je i 

fata  napustila još dok si bio živ. Em nije imao pas za šta da te ujede, em si švrljao ‐ reče Karabaš i 

navrnu nemarno gutljaj menstruma iz bočice koju je čuvao u džepu kaputa. 

‐ Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi, iskezi zube Ilija. – Jesam je varao, ali je bar nisam tukao 

pijan, a vidim i mrtav voliš da potegneš. Tvoja je bila koliko i moja, mene je napustila zbog tebe, a 

tebe zbog batina. 

U tom trenutku, cijukavu raspravu dva muronja  prekida blaga vibracija voza u kretanju i iznenadna 

lupnjava i škripa kovčega. Voz se zahuktavao sve više. U krivini se jedna kutija preturi. Iz nje je ispala 

šahovska tabla i figure dva piona razbivši tako tišinu koja se samo za tren izborila za svoj nastup. 

Šah.  

Trenutak obostranog sećanja na bivše prijateljstvo za života propratio je dodir mrtvih pogleda i upalio 

varnicu nostalgije, ali samo kao motiv za jače zatezanje čvora nagomilane mržnje i suparništva, čvora 

koji ni smrt nije mogla da otpetlja. 

‐ Prekratićemo vreme šahom ‐ predloži Karabaš podigavši pione s poda.  ‐ Igramo na pet pobeda, ko 

dobije, fata je njegova kad bude umrla i kraj!  

Ilija nevoljno klimnu glavom te su seli na klupu sa leve strane. Ilija odluči da uzme domaći sok od 

pileće krvi koji je takođe poneo na sajam dok Karabaš ostade pri menstrumu. 

Tokom drugovanja često su bili u pat poziciji. Ovoga puta ulog je bio drugačiji. 

Ilija izvuče belog piona. Počeli su partiju oprezno i sa mnogo razmišljanja. Trideset sati, koliko im je 

ostalo da putuju bilo je i više nego dovoljno da završe. Prva partija bila je duga i neizvesna iako je Ilija 

bio u prednosti uzimajući figuru po figuru. Na kraju i dobi prvu, a potom lako dobi i drugu partiju.  

‐  Minjiš pula! Imaš sreće kao kad si se ženio ‐ ustade Karabaš i baci bočicu mestruma.  

Treća i četvrta partija bile su ravnopravne do samog kraja, ali obe dobi Karabaš i tako izjednači. 

Kod rezultata četiri‐tri za Iliju, Karabaš pomeri skakača tamo gde je već i samom Iliji bilo jasno da će 

konj odigrati i dobaci nadmoćno šah. Kraljica samo dovrši započeto i Karabaš matira protivnika. 

‐  Majstorica! ‐ reče pun samopouzdanja. ‐ Da rešimo ovo jednom za svagda promrmlja vukući pione 

kao početni potez. 

Ređao se potez za potezom. Partija je bila tvrda. Kod prvog uzvika: ’’šah’’ koji je Karabaš uputio 
protivniku  spolja se začu neka lupnjava i vika. Voz je stao. I to pedeset kilimetara pre Sankt 
Peterburga. 

‐ Kvar! ‐ začulo se spolja na nemačkom. 

 Obojica otrčaše do ulaza. Ilija odšrkinu vrata i tanak sunčev zrak pade Karabašu na obraz i opeče ga, 
te ovaj urliknu.      

‐ Otkud sunce u tri ujutru? – upita Ilija zatvorivši vrata. 

 ‐ Bele noći. ‐ zareža Karabaš. ‐ Ovo je prevara. Neko nas je navuk’o, zatočeni smo! Vraćaj se da 
završimo partiju pa ćemo da vidimo posle šta ćemo ‐ preseče Karabaš, ali škripavi zvuk ponovo 



zapreti iz kovčega i trgnu obojicu. Poklopac se otvorio, a iz kovčega je ustala žena u uskoj, crnoj, 
satenskoj haljini sa kanapom oko vrata.  

‐ Iva! ‐ u šoku zavapiše obojica. 

‐ Ja sam. ‐ namignu koketno i isprsi čvrste grudi. ‐ Nema samita, a osetili ste se važno, priznajte ‐ reče 
otkopčavši prvo dugme.   

‐ Obesila sam se pre nekoliko dana, a pozivnice uradila dok sam bila živa i potrudila se da vas 
dovedem do ovde. Samo sam sledila Mumin scenario. Scenario prevara i kvara. ‐ otkopča i drugo. – 
Doduše, jesam joj predala dušu, ali momci, osveta se servira hladnom, podmlađenom rukom! 

‐ A sad, pošto su bele noći, a tu smo svi skupa, znajte, ima me dovoljno za obojicu. Ali zapamtite 
dobro, ništa pre mraka! 

Otkopčavši i treće dugme haljina pade na pod i Iva nestade.  

Prostoriju je ispunio prodoran mljackavi kikot od kog su popadale sve figure na tablu osim figure crne 
kraljice. Bio je to kikot Mume Paduri. 



RENDGENSKI SUSRETI  

„Ključ je u računaru, dabome“, rekao je Kin, onim posebnim tonom čoveka koji 

istinu drži u malom prstu, i sada je darežljivo deli sa ostatkom neuke pučine. „U 

računaru se mora tražiti rešenje...“ 

Oćutao sam, i posvetio pažnju monokristalnom ekranu ugrađenom u beli, 

okrečeni zid. Smatram da se to, u datim okolnostima, može smatrati 

prvoklasnim primerom suzdržanosti i samokontrole. Nisam konfliktna ličnost, 

ne volim svađu, radije zastupam argumentovanu razmenu mišljenja. 

Konstrukcija kroz dijalog, sinergija ideja: to je moja stvar, a ako je to 

nedostižno, onda radije biram tišinu.  

(Kin, međutim, ne zna da ćuti...) 

„Zadatak je postavljen, tajna je pred nama, potreban je samo neko dovoljno 

hitar i vispren da to sada reši...“, nastavio je da propoveda u istom stilu, 

oponašajući svoju dobro znanu (i neizmerno dosadnu) kombinaciju gurua, 

mesije i hladnokrvnog posmatrača. „Postavlja se pitanje, naravno, ima li takvih 

ovde?“ 

Kažem, miran sam čovek, intelektualac, i malo je stvari na ovom svetu koje 

mogu da mi izazovu takav osećaj besa i gnusobe, kao što mogu idiotska 

opažanja i pompezno postavljena retorička pitanja. Pa ko bi to mogao oćutati?! 

„S tom pasivnom konstrukcijom rečenice i sa tim obraćanjem izmišljenom 

trećem licu jednine, stiče se utisak...“, kažem, naočigled nikome posebno, 

prstom na ekranu pretvarajući geometriske oblike u prašinu, „da je ovde na 

delu jedna kognitivna disonanca, jedan primer iracionalnog pristupa realnosti, 

odnosno, da se tako izrazim...“ 

Pogledao sam Kina u oči – imao je osmeh čoveka koji voli sebe, koji previše voli 

sebe. 

„Idiotizma, takoreći“, nastavih. „Potpunog idiotizma: kao da gospodin Surovikin 

nije i sam u govnima do guše, i kao da nismo samo nas dvojica ovde, pa je sada 

slobodan da me sa nekog zamišljenog zlatnog pijedastala bombarduje 

visokoparnim izjavama. Da čovek ne poveruje!“ 



„Molim, molim?! Kako?“, naćuljio je Kin uši, kao da me ne čuje. „Sreća tvoja pa 

se ja ne bih ni u ludilu spustio na taj tvoj dekonstruktivni i krajnje paorski nivo 

vređanja, jer bi u suprotnom puklo u pojasu ženskih reproduktivnih organa...“ 

„Aha, dakle, počeli smo...“ 

„Šta smo počeli? Ništa! Ništa nismo počeli! Od kada si me od računara oterao, 

ni milimetar nisi mrdnuo, samo prstom ćopkaš po ekranu i bleneš kao tele! 

Znaš šta si ti?! Znaš li? Ti si lažni intelektualac! Lažnjak! Lažov! Akademska 

gluperda!“ 

„Pošto si ti svakako cvet inteligencije, dok prosipaš beskorisne opservacije s 

leđa!“ 

„Ja barem razmatram problem!“ 

„Naduvenko!“ 

„Šarlatanu!“ 

„Seljačino!“ 

„Govnaru...“ 

Potom smo se ućutali, svako u svom kutku belo okrečene sobe. 

Da ne pomisli neko da se ja i inače, u svakodnevnom obraćanju, spuštam na 

tako jedan podrumski nivo komunikacije: to nikako. U ovo doba zverobraznosti 

i sveopšteg neukusa, uvek sam se dičio određenom intelektualnom visinom s 

koje sam bio u mogućnosti da distancirano posmatram stvari i događaje, i da na 

taj način donesem što je objektivnije moguć sud, i da, potkovan dobrim 

porodičnim vaspitanjem, održim izvestan kvalitet odnosa. 

S tim na umu,  persona poput gospodina Kina bi bila, u najmanju ruku, osuđena 

na tešku ignoraciju i nezapažanje: oduvek sam umeo da prepoznam te 

profesionalne opsenare, nikogoviće, usta punih velikih reči i šupljih ideja, ali bez 

volje da sami malo zaprljaju ruke, taj šljam dvadeset i drugog veka. Virtuelni 

krstaši. S njima se ne vredi raspravljati, samo ih valja izbegavati. 

„I da znaš, još jedna stvar...“, nastavio je Kin, poput uvređenog deteta, 

dovikujući iz ćoška. 



„Ne slušam te!“, rekoh, ne slušajući ga. Da bih potkrepio tu tvrdnju, razmazao 

sam par tetraedrova po ekranu. Odgovor je morao biti tu negde, prikriven. 

„Prozreo sam ja tebe, da znaš!“, kreštao je Kin.  „Prozreo! Znam ja takve: dobra 

familija, skupa škola,  tatica gura i odozgo i odozdo. Čarter preletač, opalio selfi 

ispred svih Svetskih čuda,  dobra škola u Lunarnim kolonijama, sve po redu, 

umiljat momak, samo glup, brate mili, i nesposoban, bez kičme, jaja i mozga: ne 

ume ni pertle da veže, samo zna prst u dupe da stavi, pa brže‐bolje tutnut u 

kakvu državnu firmu, Univerzitet, bog te mazo, da greje stolicu i kaže šta mu se 

naredi...“ 

Nije me povredilo to šta luda priča, već kako – ta kreštava frekvencija koja 

može da melje bez potrebe da udahne makar molekul vazduha, postala mi je 

nepodnošljiva.  

Čitao sam ranije o tome, gledao u virtuelgrafijama svemirskih putnika: kako su 

u skučenim prostorima rakete, osuđeni na društvo uvek istih ljudi, putnici ubrzo 

jedni na drugima mogli uvideti svaku pukotinu i zarez, svaki gnojavi čvorić i 

štrokavu malu naviku, svaku manu i karakternu neravninu, kao pod crno‐belim 

pogledom rendgena. U takvim situacijama ključaju mržnja i gađenje. Strahota 

jedna. 

Pogotovo za mene, zarobljenog sa ovim ludakom; beskorisnim, pride, i tupim 

kao tocilo. Dok sam ga još puštao da se bavi misterijom, samo je idiotski i 

nesistematski pritiskao lebdeće oblike na ekranu, ni na korak bliže rešenju, te 

sam odlučio da ga, kad već nije od pomoći, barem naučim lepom ponašanju. 

„Samo da sedi, ćuti i niko da ga ne dira, a platica uredno leže na...“ 

Šamarčina je, priznajem, bila jedan od svetlijih momenata u tom bezvremenom 

ništavilu od sobe. Pljacnula je gromko kao aplauz, prijatno mi opekavši dlan, a 

Kinov zbunjeni izraz lica  je prosto pozivao na još. 

Zato me je valjda iznenadilo kada me strmopozdio pesnicom po slepoočnici. 

Osetio sam se kao da mi se mozak tumba u lobanji, i da mi zmije duginih boja 

beže ispod kapaka. Nisam čak stigao ni da se naljutim. 

Posle toga je malo šta ostalo, sem da se dohvatimo za guše, što smo i uradili, o, 

da, vrlo rado.  



Kin mi je gurnuo prste u usta, zagrizao sam, šiknula je krv po jeziku (moja ili 

njegova), krckalo je pod desnima (moji zubi il’ njegove kosti), desna ruka mi je 

bila u klinču ali sam levom opipavao po licu i palcem sam pritisnuo prvu meku 

stvar, čuo pljackanje, kao kada zgaziš u baru, i sluz na dlanu i bolni muk, i onda 

sam udario, i zaurlao, i palčevima pritiskao svuda gde je slabo i mekano i 

hrskavo, kada me je nešto vlažno i lepljivo šljapnulo po obrazu, i i skreno me je 

iznenadilo saznanje da je u pitanju moje uho... 

U svom tom keženju, uz krv, pljuvačku i sline, ekran se zabeleo, i zatreperio, i 

potom progutao sjajem čitavu sobu. Kroz stenjanje, čuli smo prijatni ženski glas. 

„Obaveštavamo vas da je demo verzija naše najnovije virtuelne aplikacije za 

kognitivno‐psihološku terapiju, „Soba sa ogledalom“, upravo istekla. Da li bi ste 

želeli da po specijalnoj ceni od trinaest devedeset devet tajvanskih jena skinete 

celu aplikaciju „Soba sa ogledalom“, verzija 2.1?“ 

„Izabrali ste: NE, HVALA.“ 

 

 

 

 

 

 



Да ли хумани растанак могућ? 

 

 Петар и Вера уселили су се у нови стан пре тачно четрдесет дана. Падала је киша, а ветар је већ 

имао оштре новембарске канџе, тако да је Верина коса пре личила на накострешено крзно 

шумске звери, него на фризуру прима балерине.  Имали су тачно пола туцета кофера да се 

успентрају до свог стана на седмом спрату. Нико од суседа није се понудио да помогне, али сви 

су уредно гледали кроз шпијунке и били импресионирани снагом балерининих мишица.  

 Када су се коначно сместили, Петар је рекао, "Мислим да овде можемо започети нови живот, 

шта је било, било је." Затим је олабавио кравату, скинуо капут и отишао до кухиње."Ставићу 

нам кафу, за нови почетак." 

 Ставио је лонче са водом, а необично велика бубашва испузила је из судопере. 

* 

"Он је странац, мора да лети",  рекао је госн. Хепар, подбуо од алкохола. 

"Зар ћемо опет о овоме господине?", добацио је Десничар Ренал. Лефтист Ренал, иако на 

надасве супротним политичким позицијама, сложио се шаљући телепатски сигнале који су 

одговарали климању главе код људи. 

"Лако је вама господо, увек држите један другом страну, а иако један од вас не дај Велики 

Анатоме нестане, други остаје, тако да о овом треба да расправимо ми важнији органи", у 

разговор се укључила и господична Пулма. 

" Велики Анатом, ваљда смо превазишли то сујеверје!", закључи разочарано друг Бладер. 

 Поносни власника ових органа тонуо је у сан обмотан троструким слојем ћебади. Прешао је 

шаком преко надутог стомака и зачудио се колико је топао и влажан. Док су му мисли лутале 

између партијских састанака и снова о летовању, осетио је крв како се за тренутак убрзала, а 

ток свести расточио у калеидоскоп безобразних боја. 

* 

"Настојник нам је дао још три дана", рекла је Вера, док је седела згрчена на кревету, ногу 

чврсто обмотаних рукама и брадом наслоњеном на колена. 

" Не брини наћи ћу новац", одговорио је Петар и сео покрај ње.  

 Покушао је да је пољуби, али се измакла. Те ноћи није било месеца на небу, а аутомобили на 

улицама крештали су као пресечене птице. 

* 

"Његово присуство идеолошки квари наше тело", Бладер је започео расправу."Његов бивши 

Власник мора да је био буржуј и израбитељ радника." 

"Шта год да је био, он је срце, а без срца се не може", први се укључио желудац, нарогушен и 

надут од тешке хране. 

"Тај наш власник, па то је један обичана сецикеса, он ради за те исте буржује", додао је Лефтист 

Ренал. 

"Друго је то, он је пролетер кога је капиталистички систем упропастио, он подједнако као и ми 

органи нема ништа", узвратио је Бладер. "Уосталом наше тело је тело комунисте, а ако се ум  

искварио, његова ствар, ми чврсто остајемо на нашим позицијама, " 

* 

"Исплатио сам му пола кирије, рекао је да неће нас кињити до краја месеца", Петар је донео 

добре вести. 



"Знаш како је било тешко док си био у затвору, банка је узела стан, а ја сам се смуцала као пас." 

"Пусти", Петар је пољубио Веру у косу и наслонио своју браду на њено теме. 

* 

"Ти заиста Бладере мислиш да ако нађемо неки начин да убијем власника, можемо тек тако 

одшетати одавде слободни", госн. Хепар био је знатижељан. 

"Него шта, рођени смо за слободу, систем је тај који нас је поробио", одговорио је Бладер. 

"Ти рече да је наш власник пролетер, а сада би да га убијеш", цинично је добацила  Пулма. 

"Не буди сфинктер, ти треба да будеш отворена, да дишеш и упијаш свет око себе! А ако је он 

стварно пролетер, тај наш Власник, радо ће умрети за нашу слободу ." 

"Овде се никада и није радило о срцу, зар не?" 

* 

  Зачуло се убедљиво куцања, које је пренело Веру из сна. На себи је имала само гаћице и 

мајицу на бретле, тако да је брзо огрнула бадем мантил и кренула ка вратима. Провирила је 

кроз шпијунку, био је то настојник. 

"Госпођо, отворите већ једном!" 

"Моменат само, спавала сам." 

"Касните са киријом, ако до сутра у подне не исплатите дуг зваћу полицију!" 

"Извините, али знате како је нама тешко", смешкала се, покушавајући да кокетира са 

дежмељкастим господином." Уосталом ви сте овде главни, можете одужите наплату у 

недоглед." 

"Могу, али нећу! Довољно је што сам примио криминалце, и немојте сад, `банка нам је узела 

стан под хипотеку, морали смо`, до сутра у подне паре на сунце!" 

* 

  Пулма је пажљиво маскирала своје сигнала, тако да је нико осим Бладера није могао чути. 

"Чему ова конспирација, па срце је странац, ништа не разуме?", питала је Пулма. 

"Ма небитан је он, више ме брину издајници у нашим редовима", одговорио је Бладер, 

намрштивши своја растресита ткива.  

"Знала сам да га користиш ради виших циљева. Слушај, ја могу да зауставим дах, али чим 

власник постане свестан да не дише..." 

"Продисаће, знам. Зато сам разговарао са ИДом, врло је бесан, због како каже `неаутентичног 

Власниковог живота`, пустиће читаву бујицу потиснутих фантазија у његову свест, јадничак, 

заборавиће и да дише, а када се онесвести, тад је наш, јуриш!" 

"Добро си га пронашао, сви знамо како је мистичан", рекла је Пулма, стежући нервозно 

алвеоле. "Али не верујем му, сувише је сличан Власнику." 

"Добар је ИД, само искварио га је спољни свет, верује у онострано, мисли да ћемо се 

преобразити у нешто духовно пошто се ратосиљамо Власника." Бладер је испустио садржај из 

себе, уживајући у  топлом струјању крви."Важно је да се ми ослободимо, већ видим себе како 

шетам Скадарлијом и упијам криглу точеног пива." 

* 

  Неко је покушао да откључа врата са спољне стране.  

"Закључали сте се, а? Одох по полицију, летећете одавде као куфери", рекао је настојник и 

наставио низ степенице, њишући свој оргомни трбух. 

"Рекао си да си платио!" Вера је бризнула у плач, ударајући стегнутим песницама Петра у груди. 

"Слагао сам, извини." 

* 



"Да ли смо спремни браћо?", упитао је Бладер. 

"Јесмо", одговорили су унисоно.  

"Онда напред у слободу, човека лишине!" 

* 

  Настојник је узео телефон. Кажипрстом је повукао крагну од кошуље, која се слепила за знојав 

врат. Било му је потребно пар тренутака да се сети броја полиције. Из неких, њему нејасних 

разлога, није могао да се ослободи слике своје наге маме у купатилу и њених огромних груди, 

нити слатке фантазије како дави свог оца истим оним кајишем којим га је овај тукао. 

 Пред очи му је дошла Вера, замишљао је како гротескно великим удом продире у њу, док крв 

литпи са њене стражњице. Сетио се и сцене из детињства када је затекао своје родитеље 

спојене у спаваћој соби, у таквом положају, да је помислио да су вукови. 

 Срушио се на под. Држао је слушалицу у руци, бесомучно му је тукло у грудима и тако мало је 

недостајало да потражи помоћ. 

* 

 Срце је било довољно виспрено  да разуме шта предстоји. Није веровало у живот после 

човека. Покушало је да врати у свест настојника. Избио је свеопшти рат органа електричним и 

хемијским сигналима. Господин Хепер прешао је на страну срца и испустио гомилу адреналина 

у крвоток. Настојник је повратио свест, али узалуд, његови истрошени органи нису издржали. 

 Срце је по први пут проговорило, "Другови, камаради, боље умријети одједном, но дио по 

дио!" 

* 

 Настојник није имао последњих речи. 



Goodbye my Hloyge, goodbye 

 

 

- Jesi li pronašao?  

- Umukni više i hvataj se radija!- Odgovara navigator. Kapetan poslušno 

udara prekidač i očajno poziva u mikrofon: 

 - Kapetan Dalas sa USCSS Nostromo, potrebna pomoć. Ponavljam, 

potrebna pomoć! Molim vas, bilo ko! 

Uzaludan je vapaj, daleko su od galaktičkih transportnih ruta. Mitološki 

zlotvori, koji obitavaju u pričama za strašenje novajlija, ipak nisu izmišljotine. 

Automatski kopači u rudarskom pojasu su na brod, uz dragocene minerale, 

utovarili jednog.  

  

Komandna kabina teretnjaka, u kojoj su se zaključali, iznenada ispunjava 

drevna pesma - Goodbye my love, goodbye  Demis Rusosa. 

 Četvrti put.  

Prvi nad kojim se zlotvor nageo i izveo divljački blud beše android Eš. 

Usled tog užasa blokirao mu je emocionalni sklop. Iz njegove sintetičke 

memorije je izvukao pesmu i svaki put je tokom naginjanja puštao u interkom, 

stavljajući do znanja da je ne samo inteligentan primerak nepoznate rase, nego je 

i sarkastičan. 

Od sintetičkog ali vrsnog naučnog oficira, ostala je teledirigovana mašina 

bez duše.    

- Uključujem nadzor, da vidimo ko je sada stradao! - Panika u 

kapetanovom glasu nije umakla navigatoru Ratku; sam se klatio na ivici tog 

ponora.  



Prsti lete po tastaturi. Prostorije za odmor i rekreaciju, ambulanta, 

pogonski deo i zračne komore se smenjuju na monitoru.  

-Uključi detektore pokreta, idiote - Cedi Ratko kroz zube i nastavlja da 

pregleda mape sazvežđa.   

Prsti ponovo lete tastaturom; kratki pingovi se mešaju sa pesmom.  

Pingovi ubrzavaju u ambulanti. Navigator ostavlja mapu i gleda na 

monitoru Kejna koji se zaključao u odaji sa lekovima i maše bezbol palicom, 

vagajući njenu težinu.  

- Ne brini za njega, vrti dalje!  

Sledeći pingovi ih odvode u pogonski deo, a novi kadar na ekranu doziva 

užas u njihova bića.   

Hloyge, kako su šaljivdžije imenovali nezasito biće, vrši naginjanje nad 

poručnicom Elen. Opčinjeni tom grozomorom, nemoćni su da se pomere. 

Naposletku, Ratko će: 

- Vrati unazad, da vidimo gde se skrivao. 

Novi kadar titra na monitoru. Elen se šunja tamnom pogonskom odajom, 

kao mačka pred lovinom. U rukama joj je bacač plamena, beskoristan u svojoj 

svrsi. Ne primećuje zlotvora što se prilepeo između cevi na plafon. Sporo, kao 

list sa krošnje, spušta se tik iza nje.  

Kapetan hitro isključuje monitor. Kadrovi koji slede bi zacelo izazvali 

dugoročnu traumu u njegovoj nategnutoj svesti. Prvi put od početka krize, Ratko 

je zahvalan na njegovom neracionalnom ponašanju.  

Završni deo pesme odjekuje prostorijom, Hloyge im se ponovo narugao: 

So hold me in your dreams til I come back to you 

See the stars in the skies above 

They'll shine wherever I may roam 



 

Sočno psuje na maternjem jeziku  a kapetan molećivo cvili: 

- Hajde da otvorimo sve zračne komore, neka ga svemir isisa! 

Snažan šamar prekida Dalasovo bezumno predlaganje. 

- A posada? Još jednom pomeneš li njihovo žrtvovanje, zadaviću te!  

 Krv što curi iz kapetanovog nosa  ne ometa ga da nastavi kuknjavu: 

- Ostaće katatonični do kraja života, video si ih, leže i sline sa idiotskim 

osmehom. Činimo im uslugu! 

Ratko ne odgovara, zagleda mape na monitorima. I dalje ne nalazi traženo 

pa bogara. Kapetan nastavlja: 

- Slušaj me, jesi li siguran da je blizu? To su samo priče, to ne postoji! 

Gubimo vreme!  

- I ovaj zlotvor beše samo priča, pa eto nam ga krk.  

- Čoveče, naređujem da otvoriš zračne komore, još uvek sam tvoj 

pretpostavljeni! 

Ratko konačno skreće pogled sa ekrana i preteći gleda kapetana: 

- Samo pokušaj... - Pretnja ostaje nedorečena, nema potrebu da je 

ponavlja. 

Odaju ponovo ispunjava Rusosova pesma.  

- Ode i Kejn - Urla kapetan, a navigator smireno dodaje - Ili Lambertova.. 

Neko je svakako zalegao.  

 

Signal sa navigacionog računara ih trga iz nagađanja. 



- Konačno! - Ratko unosi koordinate u navigaciju. Dalas shvata da nema 

druge pa se prepušta jedinoj nadi koju imaju. Isključuje auto pilota i priprema 

sisteme za izmenu kursa.  

- Koliko? 

 - Petnaest minuta uz maksimalno ubrzanje. Udri po gasu! 

Kapetan udara, dupe je bitnije od goriva koje će brod prožderati leteći 

nadsvetlosnom brzinom. Zvezde nestaju, Nostromo skače u hipersvemir.  

Jak udarac u vrata ih trga iz iščekivanja. Zatim još jedan. Zabrinuto se 

zagledaju. 

- Jebaće nas! - Vrišti Dalas.  

-Budi miran!  

Zlotvor bezuspešno pokušava da provali, ali nisu ojačana vrata mosta to 

što brine Ratka, nego je kapetan. Zgrčio se u svom sedištu i cvili kao pas.  

- Idiote, dođi sebi i prestani da cmizdriš. Stigli smo, trebaš mi. 

Dalas suznih očiju diže pogled na zaslon. 

Planetoid LV-426 

Iniciran sletni protokol 

Kontakt: T minus 120 sec 

Nostromo veličanstveno sleće na planetoid. Dalas  je uprkos svemu 

pokazao zavidnu veštinu, spustivši grdosiju četvrt klika od pećine. Grmljavina 

sletnih motora se stišava. Proboj vrata je obustavljen, Hloyge se primirio.  

- I šta sada?- Unezveren je kapetan.  

- Sada menjamo pesmu. Moli Boga da je Eš operativan, inače nam ne gine 

šetnja po ovom kijametu - Odgovara Ratko i grabi mikrofon: 

- Eš? 



Odgovor stiže kao da je vrebao iza ugla: 

- Sintetička osoba Eš model 120-A/2  

- Kakav si? 

- Motorne i logičke funkcije aktivne. Emocionalni sklop privremeno 

nedostupan. Memorija uspostavljena.  

Ratko pažljivo reda direktive, uz  naredbu za emitovanje video i audio 

signala. Namah, kadrovi iz Ešovih očiju iskaču na glavnom zaslonu.  

- Nisi normalan, otkud znaš da li zaista postoje? Izvedi tu stvar iz broda 

pa da poletimo i... 

- Ne! - Prekida Ratko - Ima da plati! Gledaj! 

Sintetik napušta brod i gazi ka artefaktu. Oluja što besni ga ne ometa, 

uprkos što zanosi i jedva održava ravnotežu usled jakog vetra i posledica 

Hloygeovog naginjanja. Uvećavaju kadar i shvataju da je artefakt olupina 

tuđinskog broda.  

- Eš, sada! - Naređuje.    

 Ponovo se razlaže pesma; ovaj put iz sintetika.  

Napokon, ulazi u olupinu, u kojoj stotine tuđinskih jaja vire iznad 

maglenog pokrova.  

- Jesam li ti rekao, a?  

Dalas ne odgovara, omađijan je Ešovim prenosom. Uključuje spoljne 

kamere broda i ne kriju oduševljenje. Hloyge je zagrizao mamac i upecao se na 

sopstveni sarkazam. Gamiže kroz oluju za sintetikom, rešen i nezaustavljiv kao 

sudbina.  

 



Unutar olupine, zlotvor se daje na naginjanje. Skače po jajima, nezasit je i 

ne misli da stane.  

Sintetik pojačava pesmu. Emocionalno sklop mu je u potpunosti 

uspostavljen.  

Konačno se kraljica ksenomorfa pojavljuje iz tame i uspravlja do 

impozantne veličine. U magnovenju shvata šta zlotvor čini njenom potomstvu. 

 Besna, širi čeljust i kao Furija hita ka Hloygeu da se nagne nad njim, 

praćena Ešovim pevanjem - Goodbye my Hloyge, goodbye… 
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U mrežama demonskih namera i čini 

 

Ogledalo  je bilo posrebreno  i verovatno  skupo.  Jedno od onih  starinskih  što  se klate na držačima, 

ogromno,  stajaće. Očaravalo  je  čistotom  i dubinom  slika.Vezivalo  je pogled  kao da nudi  stvarnost  

koja golom oku nije dostupna, privlačilo kao da daruje život, a ne odraz.  

Kratko mu  se divila da bi, pošto  je  zauzelo pola  sobe,  rešila da  ga  se  ipak otarasi  –  čim  vidi  leđa 

njegovom  darodavcu.  Zvaće  antikvarnicu  ili  neku  od  službi  što  odnose  starudije. Miguel Anhel  na 

drugoj strani Atlantika neće znati čuva li njegov dar. On se vraća u Rio, otac mu je na samrti. Teško da 

će ga sresti još koji put.  

Beograd može bez  lutajućeg učitelja  južnoameričkih borilačkih  veština. A ona  će  svakako preživeti 

daleko od letnjeg momka koji se, čudnim slučajem, zadržao uz nju do kasne jeseni.  

Nije ga pratila do aerodroma. Oprostili su se ispred poklonjenog ogledala.  

Slušala  je  da  Rimljani  devojci  koju  napuštaju  daruju  cipelice,  što  se može  tumačiti  kao:  putuj,  ne 

vraćaj se! Od praktičnih Njujorčana, navodno, dobijaš sat. Sad, šta u ljubavnom jeziku momka iz Rija 

znači ogledalo za rastanak – ko zna? 

Uvek  nalickan  i  telom  obuzet, Miguel  joj  ne  bi  zamerio  nedostatak  skromnosti.  Isto  tako,  ne  bi 

ostavljao zagonetke i višesmislene poruke. Njemu je svako apstraktno mišljenje bilo duševna bolest ili 

vradžbina.  A  čaranja  se  istinski  bojao,  sav  svet mu  bio  zastrt mrežama  demonskih  namera  i  čini. 

Ogledalo,  verovatno,  pripada  istom  paketu  gluposti. Možda  će  ga  koristiti  umesto  skajpa  ili  kao 

kristalnu kuglu ‐ da potajno motri na nju? 

Ispalo je da nje lako rešiti se Miguelovog poklona. Antikvari se nisu interesovali, skupljače otpada nije 

ni  zvala.  Ogledalo  je  ostalo  nasred  sobe,  saplitalo  je  i  smetalo  joj,  ali  je  zauzvrat  gradilo  iluziju 

prostora kog nema  i noću naročito, ako bi bilo mesečine, svakom predmetu davalo srebrnasti sjaj. 

Mesečina  joj  je oživela  sećanja  na  priče  koje  je  slušala  davno,  kod  babe  u  selu.  Propivedalo  se  o 

dozivanju voljenog ili zaraobljavanju nesmotrene duše upornim zurenjem u ogledalo. Šteta što joj te 

narodske  maštarije  nisu  padale  na  um  ranije,  dok  je  Miguel  bio  u  Beogradu.  Osim  njega,  nije 

poznavala nikog ko bi umeo da ih ceni. 

Noćni poziv na skajpu osporio je sve podrugljive pretpostavke koje je napravila. 



Nije zvao Miguel, već čovek u godinama, navodni samrtnik, stari Anhel. Kroz suze joj je saopštio da je 

njegov sin, posle kratke borbe protiv zloćudne bolesti, umro. 

Posle  je  sedela  u  tišini,  napuštena  temeljitije  no  što  bi  mogla  poželeti,  dvostruko  obasjana 

mesečinom: onom sa prozora i odsjajem iz ogledala. 

Kroz glavu joj je prošlo da valja prekriti ogledalske površine, onako kako su u selu činili kad bi ko od 

ukućana  umro,  a  odmah  zatim  ne  manje  blesava  i  neprikladna  uspomena  na  početak  veze  sa 

Miguelom. Setila se kako ju je pratio kući i u liftu pogledao prosto proždrljivo, manijački. 

Pred svitanje je opazila da ne skida pogled sa ogledala. Nikakvom snagom volje se nije mogla odvojiti 

od svog odraza. Žena u ogledalu, koja je tek podsećala na nju, uspravljala se kao kobra i hipnotisala je 

tuđim,  surovim  očima. Osetila  je  da  neće  dugo  izdržati  nadmetanje,  pa  je  blago  udarila  ogledalo 

nogom, a ono se zanjihalo rasipajući svoju svetlucavu draž.  

Čim  se  umirilo,  prinudilo  ju  je  da  se  ponovo  zagleda:  napolju  je  svitalo,  slegale  su  se  senke,  a 

neprijateljsku ženu, koja ju je onako otrovno gledala, okruživao je sve gušći mrak. 

Zaškiljila je, prišla sasvim blizu. Ne, to više nije bila ona. U ogledalu je bio Miguelov lik. 

Kome nisu dušu čupali – neće razumeti. Onaj kom jesu – neće želeti da se seća. 

Izvuklo  joj se tlo pod nogama, tonula  je  i upola se predavala. Mogućnost poraza krila  je neizmernu 

sablazan, ali nije prestala da se suprotstavlja.  

’’Ti... još si tu!’’, čula je ljutit Miguelov glas pre nego što se onesvestila. 

Kad je došla k sebi, ujedno je došla  i k njemu. Čitala mu  je misli, osećala njegova osećanja. Jednako 

kao i on njena. Oboje su bili besni. 

’’Što mi ne reče da si veštica?’’ 

’’Mama ti je veštica!’’ 

Miguel se kikotao. 

’’Jeste. Od nje sam naučio sve što znam. A ti?’’      

’’Kod nas se ne uči. Dobije se... I koristi samo kad zatreba.’’ 

’’Pa, meni je trebalo. Nisam  imao kud. Dijagnozu su mi postavili u Beogradu, prekasno. Ostalo mi je 

samo da idem kući da umrem.’’ 



’’I da se vratiš kao nezvan gost?’’ 

’’Izvini, oprosti! Da sam mogao naslutiti  da si od naših, ne bih te dirao.’’ 

Miguelov odraz u ogledalu postepeno je gubio divlji, zastrašujući izraz.  

’’Pomozi’’, cvileo je. ’’Nađi mi telo!’’ 

A  zatim je razložno dodao: ’’Nećemo valjda ostati dva u jednom?’’ 

Ne. Ni njoj društvo nije bilo ugodno. Ali, gde da nabavi  telo?!  I to  još tačno kakvo  je Miguel želeo: 

mlado i zdravo, muško isključivo? Imao je sijaset dodatnih zahteva, zvocao je i izvoljevao toliko da mu 

je napokon pripretila da će iz prve ruke saznati da li su beli muškarci mlitavi i nesposobni. 

To ga je ućutkalo, mada ne zadugo. 

’’Ama,  šupljoglavci  su  svud  oko  nas!  Dovoljno  je  da  izađeš  i  poneseš  ručno  ogledalce,  niko  neće 

primetiti. Iselićemo prvog telesno prihvatljivog i eto...’’ 

Iseltiti! Ona je u ’’iseljavanju’’ videla ubistvo. Predložila je posetu azilu za umobolne, ali  Miguel ju je 

uveravao da se ludaci čvrsto drže za svoju pomerenu svest.  

’’Mrtvačnica?’’ 

’’Nemoguć transfer!’’ 

Ostali su im još samrtnici. 

Njen  drug  iz  detinjstva,  Zoki,  radio  je  kao  boliničar  u Hitnoj,  a  bio  je  od  ljudi  kojima  smeš  da  se 

poveriš. Možda  im može  obezediti  klinju  koji  je  pao  sa motora  ili  kavgadžiju  izbušenog  nožem. 

Miguelu se nije  išlo u olupanu  ljušturu. Pretvarao se da pristaje dok Zoki nije sišao da  ih dočeka u 

bolničkom hodniku. 

’’Njega  hoću!’’,  zavapio  je  tada.  ’’Taman  je  kako  treba. Hajde,  neće  biti  teško.  Spremi  ogledalo  i 

pogledaj ga u oči. Uvek si mu se sviđala...’’ 

’’Oh, je li tako?’’ 

Zoki se njoj nikad nije sviđao, ali ga je kao prijatelja iskreno volela.   

Izvukla iz torbe džepno ogledalce na preklop, podigla ga je do očiju, kao da želi da proveri šminku, pa 

ga brzo sklopila. U emajliranom okviru ostao je prigušen Miguelov krik.   



 

DAĆA ZA DVE LEVE 

 

 
Studen je sve jače stezala, kao da se njoj smrklo a ne Bati Obućaru. Klatili smo se jedan za 
drugim, saplitali o zaleđene krtičnjake, grickali inje s brkova i merkali koliko je još mogla 
potrajati ta beksrajna ledina pred grobljem. 

„Si ponela bombone, da Bata pozdravi mater nam?“ 

„Ju ju ju, saće mi pozliti!“, zateturala se upitana i zaboravna baba iza nas, saplela o krtičnjak, 
prućila dužinom pa hitra kao devočjica zadigla suknju koliko da joj ne smeta, i ceo sprovod 
vidi naslaganih ne manje od pet pari dugačkih čarapa ispod, udarila prečicom preko ledine, 
kući. 

„Mama im je umrla, nema dva meseca“, odgovorila mi je na pogled moja Sanja „u Batin 
sanduk će staviti kesicu, da pozdravi...“ još više se pribila uz moj grombi, biće da je bolje 
grejao od njenog. 

„Mama im je umrla u stopetoj“, šapnuo mi je ceo odgovor čiča pored nas. 

„Opa!“, istrčalo mi je preko usana u znak poštovanja tih zlatnih godina pa sam bolje prigrlio 
Sanju. 

„Saće, eno, vidi se kapija groblja“, pokušavala je da me kao uteši, mada je njoj s nosa visila 
jedna mala ledenica. 

 

Najednom, svi smo morali da stanemo, bilo je i ponekog sudaranja. Zaprega što je Batu vozila 
ledenoj kući je štrucnula pa se ustavljanjem potčinila krtičnjaku. Nešto se odvalilo, poletelo s 
crnine sanduka. 

„Jesul’ to čizme...“ izgledao sam dok su pobeglu vraćali na sanduk. 

„Jesu“, dahtala je Sanja u rukavicu, pokušavala da odmrzne nos. 

„Napravio je samo jedan takav par. Dve leve čizme. Od čiste bivolje kože“, klimnuo je 
glavom mesto tačkom čiča sa strane. I potom klimnuo još nekoliko puta, valjda se prisećao 
Bate. „Dobar je bio, zaguljen ali dobar. Izvini, ne poznajemo se još a ja gnjavim. Nov si u 
selu, tek si nam oteo našu Sanju“, osmehnuo joj se, ona pokušala da istim uzvrati pa se brže 
vratila pod uzdignutu kragnu kaputa. 

Krenula je opet procesija. Čiču to kao da nije uznemirilo. 

„A znaš ti, naravno da ne znaš, još si nov...“ malo se bio zbunio. „A znaš ti zašto baš dve leve 
čizme?“ 



Uljudno sam mu uzvratio upitnim pogledom. 

„Jesil’ ti ikad navukao dve leve, a da su ti pasovale? Mislim, baš dve leve i da su ti baš baš 
pasovale. Da prosti naša Sanja!“, krenuo je da se zasmeje pa ipak, valjda zbog ozbiljnosti 
trenutka, samo nakašljao. Ona je još malo podigla vrh kragne, koliko da me samog prepusti 
daljnjem mrcvarenju. Jeste, upozorila me je da su joj bivše komšije blago normalne i sa 
prilično iskrzanim smislom za, njenim rečima: „Za život uopšte“. 

„Ne, ne nisam“, prihvatio sam igru čisto iz nekog blentavog hira. 

„Zato što...“ nagnuo se da kao samo ja čujem tu veliku tajnu „Zato što samo s dve leve čizme, 
kad ti baš dobrano pasuju, da ti je milina jedna gaziti svet njima, e al’ to može samo 
majstorska, ruka, kao Batina što je bila...“ prekrstio se, useknuo i nastavio da hoda dalje pored 
nas. Ne odgovorivši. 

„Izvinite“ taman smo prolazili kroz grobljansku kapiju „Kako mogu dve leve da pasuju?“ 

„Pusti bre budalu, šta ti je!“ prosiktalo mi je od Sanjine strane. 

U tom je protrčala i baba stežući na nedrima kesicu livenih bombona, s ukusom limuna. Još 
uvek zadihana, stala je pored pope da joj ne umakne prvina u celivanju krsta i polaganja 
pozdrava u sanduk. Sanja i ja smo se izmakli, raspaljeno kandilo ju je gušilo. 

 

Popa ih je s prezirom ćušnuo čim se primakao kovčegu. Skotrljale su se meni bliže, mogao 
sam ih bolje osmotriti. Zaista je bio majstorski rad. Gavran crne, uglancane. Obe leve, dokono 
su se izležavale na jednoj zamrznutoj bari, razroko svaka na svoju stranu gledale gore, u tamo 
gde se Bata za života nadao. 

Posle su se hvatale male šake zemlje, da mu ne izubijamo sanduk, sve ledenice kao omanje 
dinje, koliko je već bilo od ilovače dato da se mukom i krampom iščupa. 

Požurilo se na daću i obećanu vrelu supu, tesna je grobljanska kapija postala. 

Sanja mi se nekud izgubila u gužvi, izvijao sam glavom tražeći je. Našao sam je, spasao iz 
zagrljaja tetka Desanke. Ova se samo prebacila meni oko vrata i nije popuštala dok nisam čuo 
sve i potanko, od deda Đurine kostobolje do njenog hroničnog nadimanja u predelu „tu“ gde 
je upirala tačno negde ispod kaputa. Kad smo se dogovorili da joj je nova snajka obična 
veštica, ništa bolja od prethodne dve, raznežila se pa nas otpustila da požurimo i mi. 

„Što ga ne sahraniše sa čizmama?“ u svoj gužvi, nisam primetio da su ti komadi fino 
obrađenog kravljeg podtrbušja ostali potpuno zanemareni, ćuškane u krug kako se ko sapleo o 
njih, razdvojene i već naprašene razgaženim ledom sumnjive boje.Vratio sam se nekoliko 
koraka, podigao ih, dlanom očistio zaprljano. 

„Ma uzmi ih, šta te briga“, nakašljao se onaj čiča meni iza leđa. 



„Gledam samo, grehota...“, obrtao sam ih u rukama, pokušavao nekako da uparim to što ne 
ide zajedno. „Ne rekoste mi...“ i opet mi se čiča izgubio u gužvi. 

Sanja je prošla grobljansku kapiju, i dalje neispuštana iz već nečijeg stiska, mahala mi da 
požurim, dlanom u vazduhu iscrtavala gde da skrenem levo, pa onda pravo do konačnog 
udesno. Da se ne izgubim, nov sam bio u selu. Odmahnuo sam joj i kao krenuo. Niko nije 
gledao a nasleđeni dedin grombi bogomdan širok, taman su stale svaka pod svoju mišku. Nisu 
se ocrtavale ni kad sam potrčao da sustignem ostale. Posle je bilo još lakše, Batina kuća je bila 
odmah do Sanjinih, izvadio sam se na težinu štofa, mladost i potparavanje pa sam ga sa sve 
obe leve smandrljao sebi s leđa, pravo u gepek našeg auta. 

 

*** 

 

„Ne vidim onog čiču, neće doći na daću?“, svakom kašikom sam puštao da mi supa ispeče i 
poslednji zavijutak nepca pa redom do dna želuca. 

„Neće, nema šanse“ srkutala je u sitno Sanja. „Znaš, to joj je bio švaler“, najtiše mi je otkrila 
tajnu koju sigurno samo ja nisam znao. Upirala je pogledom u Batinu udovicu što je sedela 
pored preklopljenog tanjira na čelu astala, mrljavila rezancima kroz ohlađenu supu pred 
sobom. 

„Ko, onaj čiča?“ zasmejao sam se i dobio bubetak u cevanicu. Ućutao sam. Za kratko. 

„Šta mi je ono pričao o dve leve čizme“, prikladno, ispod glasa, upito sam je. 

„Gluposti. Seoska legenda. Kletva, šta li. Kao, Bata ih je greškom napravio, pijan naravno, 
plašio ljude po selu da su čizme uklete, da znaju tačno sat i sekund kad će umreti onaj što ih 
obuje a da su mu taman. Gluposti, kažem ti da je ovo selo načisto ludo“, pa se odmakla od 
astala da bi se pozdravila s baba Juliškom, starom šnajderkom. 

Na sekundu ili dve, borio sam se da iz glave izbacim sliku Sanjine crvene haljinice na bele 
tufne iz trećeg osnovne, Juliška šila, njenih plavih kikica sa iste one fotografije koja nam je 
stajala u albumu odmah uz moju, kaubojsku, sa sve pištoljima. Zavrtelo mi se u glavi, gušio 
sam se, čitava armija rezanaca mi je prečila dah, uklještila se taman na mestu gde teško da 
ima napred, nazad nikako. Taman kad sam skočio sa stolice, pored prozora smo sedeli, spolja 
se ukazala ona glava što ju je čiča nosao na ramenima. Smejao se, kidao od smeha, mahao 
dlanom kao da mi je pretio, iz šake u šaku prebacivao one dve leve iz gepeka, pravio ih da 
koračaju svetom. Pa se najednom pokupio i šmugnuo dalje sokakom. Debelo sam se 
zakašljao, poslednjim naporima uspeo da od sebe ne napravim još veću budalinu i progutao 
gužvu rezanaca. 

„Uf, jak vam je biber ovde“, osmehnuo sam se okupljenima zakrvavljenim očima i zatražio 
još jedan tanjir. 



 


