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09 — VID

Na mesto zločina sam, po običaju, došao drugi. Vid je već odavno 
pročešljao i isfotkao okolinu, spakovao dokaze i razvio teoriju o tome 
ko je ubica. Da sam klasičan krivinaš kog zanimaju samo život bez 
stresa i redovna plata policajca, ovakva situacija bi bila idealna. Vid 
uradi ceo posao, administraciju, prikupljanje dokaza, hapšenje, sve-
dočenje na sudu, a ja uživam u blagodetima života bez truda. Ali 
nisam. I sve ovo sa Vidom mi je već opako išlo na živce.

„Svi tragovi ukazuju na porodično nasilje“, rekao je i zastao, sve 
iščekujući da ga zadivljeno pitam da i meni, skromnom intelektual-
nom kapacitetu i krofnoljupcu, objasni kako je došao do tog zaključ-
ka. Oćutao sam. Ionako je sigurno u pravu. Vid nikada ne greši i 
mrzeo sam ga zbog toga. Problem je što je uvek tačno znao da pro-
ceni i moje raspoloženje. 

„Pa što se duriš sada, bitno je da smo rešili slučaj?“
Došlo mi je da ga raspalim posred tog podignutog nosa, ali sam 

se suzdržao. Opet, stradala bi samo moja ruka. Okrenuo sam se i 
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išetao sa mesta zločina, usput gazeći preko obeležene krvave mrlje 
da iritiram picajzlu Vida. Znao sam da će genijalac isto veče i da 
napiše izveštaj i da popije pivo sa mojim ortacima i da smuva ribu. 
Ribe su obožavale Vida. 

Po ko zna koji put, oteturao sam se kući sa teškim mislima. Zašto 
sam jedini baksuz koji ne ume da iskoristi situaciju? Zašto se uvek 
ja tu nešto pravim pametan i sve mi nešto smeta? Svi normalni poli-
cajci otišli su iz službe kao tehnološki višak i sada pecaju ili putuju 
svetom, samo ja pokušavam da dobijem izgubljenu bitku?

Mobilni je zazvonio taman kada sam šutnuo Vida u dupe, a on 
izgubio ravnotežu i počeo da pada sa Ajfelove kule. „O revoar, mesje!“ 
Čak sam i francuski naučio za tu divnu priliku. Dispečer me je pro-
budio hitnim pozivom da se pojavim na novom mestu zločina. Odspa-
vao sam još oko sat vremena. Vid je ionako već rešio slučaj u prvih 
nekoliko minuta. 

Na mestu zločina pojavio sam se sve zevajući i unapred psujući 
Vida. Zbog ponavljanja glupih izjava o timskom radu i cinične tvrdnje 
da smo „zajedno rešili slučaj“. 
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Mesto je bilo obmotano žutim trakama, žrtva je uredno ležala u 
krvi, a obezbeđenje se motalo posvuda. Ukratko, sve je bilo po ps-u. 
Osim Vida. Njega ni od korova. Osvrnuo sam se još par puta pre nego 
što sam, uzbuđen, priznajem, pozvao dispečera, u bezumnoj nadi da 
će mi reći kako je Vid crk’o i da se više nikada neće pojaviti u roku 
od par minuta, i, za još kraće vreme, rešiti slučaj.

„A, zar niste čuli? Veštačka Inteligencija Detektivi odsad istra-
žuju slučajeve sa daljine. Pristigli su novi softveri. Vidovi više nema-
ju potrebu da izlaze na mesto zločina. Sve rešavaju uz pomoć VR-a i 
kvantne mehanike.“ 

Nisam imao pojma šta je „VR“. Za kvantnu mehaniku sam čuo – 
pokušavali su da mi je objasne, a ja sam se, odmah posle toga, napio, 
sve da bih te gluposti što pre zaboravio. Sećam se da mi je mobilni 
ispao u lokvu krvi. I ja sam očajno kleknuo u istu, hvatajući se za čelo 
i kosu. Zar pošten policajac više ne može da rešava ubistvo godina-
ma? Zar više ne može da, tu i tamo, iznudi informaciju batinama? 
Kuda ide ovaj svet, dođavola?
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Odmah tog dana podneo sam zahtev za prevremenu penziju. 
Znam – biće presrećni da se otarase i poslednjeg čoveka policajca u 
državi. Ali neka, videćemo ko će zadnji da se smeje jednom kada prva 
solarna oluja pogasi sve proklete Vidove. Ko će onda da im rešava 
slučajeve? 

Nadurio sam se, a na ekranu mobilnog je odmah zasvetlela Vido-
va poruka:

„Nemoj da se duriš, partner, zajedno smo rešili slučaj.“


