
01 — Na smrt, moliću!

Jedan — odjeknu vazduhom kao psovka u crkvi, dva— taman pomisli
da se preda i proguta ponos poput grudve konjske balege u kojoj je znao da
će okončati, kada se sa trojkom oštrica podiže do njegove glave i jednakom
je brzinom suknu u predskazano odredište. I kada je, da izvinete, drugi put
„pojeo govna“— jednom živ — braneći čast svoje (isto toliko časne koliko
je on sada bio) gospe, sada mrtav — o čemu je u istom trenutku pogrebnik
frknuo tražeći dodatne novce da ga odnese, stade čekati anđela gospodnjeg
da ga Bogu na milost privede (njemu zapravo potpuno nerazumljiv kon-
cept, ali činilo mu se učen i prikladan situaciji— milost mu je trebala, a slutio
je da je neće dobiti od glupavog pogrebnika koji se već uveliko premišljao oko
smisla svog smrdljivog posla). Ali ništa se ne desi— ni mrak, ni svetlo, pa ni
one paklene vatre kojom su mu pretili popovi kada bi ga pijanog zatekli u
crkvi. Ležao je tako i pitao se o smislu svog života, o svim promašenim šan-
sama, uludo prokockanim novcima, neučinjenim dobročinstvima, o onome
što ga čeka gore ili dole, ali ponajviše— pitao se čime to, dođavola, hrane
ove konje. 

Nije znao koliko je prošlo (odlučio je bio da odrema dok se anđeogo-
spodnjikojićegaBogunamilostprivesti ne pojavi — valjda se i taj nesretnik
nije žurio da ga ovakvog sprovede) kad nad njim iskrsnu suncem obasjana
ženska prilika. Kosa joj čudnovato vijoriše u vazduhu, pokreti joj behu skladni,
anđeoski, mirisaše na lake note livadskog cveća (mada, mogla je mirisati i
na ribu, a da to njegovim namučenim nozdrvama bude blagoslov) i, sada sa-
svim zagledana u njega, spremaše se da mu pruži svoju nežnu belu ručicu i
povede ga sa sobom. Umesto toga— dohvati nekakvu močugu koja je ležala
pokraj i tresnu ga po glavi — mrcino pijana, diž’se odatle! (O, avaj njemu
grešnom— učiše ga o vatrama paklenim, o kazanima u kojima se krčkaju
zabludele duše, o ledenim morima krvi i sumpora, ali da će pakleni mučitelji
imati glas i lik njegove dosadne ženturače— eee to nisu. Oseti se čisto iz-
neverenim.) 



Pa zar celo selo da bruji kako pijan ležiš u konjskoj balegi! O tome kako
si nekog trgovca izazvao jutros na dvoboj zaboga — gospodin se, eto, i u
dvoboje razume, samo ne u žito koje već nedeljama čeka da se požnje. Ma
jok, prljava je to rabota za Grofa od Balege. Da je đubrenju vreme, pa i da ra-
zumem— uvek si sve i radio na svoju ruku. Gospodin trgovac je fino zamah-
nuo dok si ti trtljao o časti nekakve gospe — i o njenoj časti ćemo potanko
kasnije, nemoj da brineš. Pa se još i seoski derani poigrali sa budalom i ugo-
varali za koliko da je sahrane. E, nesrećniče jedan — odjeknu vazduhom
kao psovka u crkvi, pa zar dva — taman pomisli da se preda i proguta ponos
poput grudve konjske balege u kojoj je konačio, ali sa trojkom (koja je, a to
već nije mogao slušati, govorila o kravama za kojima treba počistiti) požele
da stvarno pogine u ovom dvoboju. Zatvori kapke, upinjući se čitavim svojim
bićem da oseti miris sumpora i dimova paklenih, ali je miris balege bio tako
jak da ga je neprestano privodio milosti jednog strašnog, zemaljskog Boga
(i treba li napomenuti da je taj Bog bio sasvim rešen da se za kravama još
koliko danas počisti) .



02 — КЋИ
Никада није ишао кроз тако густу маглу, шака му се у њој губила кад би

испружио руку. Пешачио је већ читава два часа, водећи вранца за узду. Коњ је
био уплашен, није се дао узјахати. Ратник застаде, умири коња, па одвеза са седла
копље. Пипаће њиме по тлу и ваздуху као слеп, нема му друге. Макар и тако
споро, али стићи ће ваљда до поднева у Даштаник. Сутра у зору кнез Вишеслав
удаје кћер, он као заточник кнежев мора стајати с десне стране господару. 

Удари копљем у нешто тврдо. Приђе сасвим близу и виде танко дрво. Пође
даље, пипајући копљем и повремено закачињући стабла. Ходао је тако око пола
часа. Магла  је постајала ређа, убрзо је могао видети на двадесетак корака. Обрео
се у реткој шуми, колико је могао да назре. Пљуну и опсова. Није ваљда ишао у
круг? Пре мање од три часа пројахао је кроз редак брезов шумарак, налик на
овај.На пет стреломета од Даштаника нема ни стабљике, мора да је кружио. 

„Војине...“
Хитро као звер, ратник пусти узду, одскочи од коња и завитла копљем око

себе. Ништа. Завитла још једном, у празно, па прискочи коњу и привеза га за
најближе дрво.

„Војине, јеси ли залутао?“ 
Окретао се око себе са напереним копљем. Глас девојке. Или дечака.

Нечиста сила, ко би други ходио шумом по овој маглуштини. Војин трипут пљуну
удесно. Био је јунак, десетине глава ставио је пред кнеза. Није се плашио.

„Ако си жив човек, појави се“, заурла. „Дођи да се огледамо ако ти мајка
није срамотна!“ 

Уместо одговора, смех. Звонак и раздраган. 
„А ако сам женско?“
Није могао да разазна одакле је допирао глас. Вранац је њиштао и

пропињао се, покушавајући да се отргне.
„Немам ништа с тобом, вештице. Прођи ме се, или ћу ти месо са гузова

одбити.“
„Борићешсе са женом, Војине? Ево ме.“
„Шта...“
Не доврши, јер из магле истрча прилика одевена у црно и стаде на

неколико корака од њега.
„Познајеш ли ме, заточниче?“ 



Гледао је у девојку, високу и витку.У десној руци држала је кратко копље, у
левој мали округли штит. Златна коса беше јој сплетена у кику која је, пребачена
спреда преко десног рамена, падала до колена.Војину се учини познато то
дугуљасто лице и танке, стиснуте усне. Очи, крупне као у јелена, гледале су без
имало страха.Познавао је само једног човека који је имао ту дивљачност.

„Војномирова кћи?“
Девојка се поклони. „Тако је, заточниче. Свила се зовем, да знаш рећи

Црном богу ко те је њему послао.“
Војин зину од чуђења. Неколико тренутака не могаше се прибрати. Зар

је добро чуо? Ова пишуља ће га послати Црнобогу? Чак се и вранац умирио,
као да се и он чуди овој дрскости.   

„Богме, девојко, дођоше гадна времена“, насмеја се, „кад такве слинавке
по шумама заскачу јунаке.“

Свила се умиљато насмеши. „Весели се заточниче, и мени је драго што
се не бојиш.“

Војин се намах смркну. „Ти...ти се не шалиш, несрећо?“
„Не, заточниче.“ Сада се смешила подругљиво. „Код мене има смеха, али

не и шале.“
Ова копиљуша је помрачила умом, мислио је. Да му је неко рекао да ће

ово доживети...
„Зашто ме стално зовеш заточником?“
Девојка се уозбиљи. Беше нечег страшног у њеном брзом мењању израза

лица, тако да се и Војин мало збуни.
„Зовем те тако јер то и јеси, зар не. Први ратник кнеза Вишеслава,

његова десна рука у боју.Достојан свог учитеља, заточника Војномира.“
Ова гадура сигурно зна. Како? Како, кад смо били само он и ја?
„Нисам била рођена за лутке и преслицу. Дивљакуша, тако ме је

звао.Пратила сам оца где год да је ишао. Када је одлазио у бој, трчала бих за
његовим коњем док ме ноге не издају. Кад год сте вежбали са оружјем, гледала
сам из потаје. На крају је морао да ме научи борби, толико сам била досадна.“
Пребаци плетеницу преко леђа и уздахну. „Пратила сам вас и оног дана у
Рађенића лугу и све видела.“

Војин чврсто стеже копље и раскорачи се. Ова неће одступити. Слава
Белом Виду па нико неће морати да види срамоту убијања жене. Већ га је хватао
бес, било му је доста ове лудорије.



„И шта, ти ћеш да га светиш, кујо? Јадна му душа, ко га свети. Бар да
имам о шта копље поганити...“ Пљуну ка њој. „Заклао сам га као вола, па шта?
Дошао на његово место, па шта? Мало ли их је твој отац с леђа поклао и
испробадао!“ Све више је падао у ватру, сада је већ желео да је убије. „Онда
дођи! Пребићу ти и ноге и руке, па те набити на копље! Али оно доње!“

Свила начини брижно лице и упери копље ка Војину. „Добро размисли,
заточниче, још увек можеш побећи и спасити се.“

„Мајку ти крваву!“, крикну Војин и полете ка Свили.Врх копља ишао је
ка девојчином лицу. Она се измаче улево хитро као змија и потури штит. Копље
склизну о глатку површину штита и Војин пролете поред Свиле, губећи
равнотежу. Девојка се изви па из све снаге распали копљем, као батином,
ратника по леђима. Овај паде на колена од силине ударца, али се брзо усправии
окрете. Био је запањен снагом која га је оборила. 

„Није поштено од мене“, искези се ратница и одбаци штит. „Сад смо
једнаки-копље ти, копље ја.“

Сада Свила нападе њега, готово раздрагано. Тешком муком се бранио,
никада није видео такав начин борења. Помамно је витлалаи бола кратким
копљем као мачем, држећи оружје за сам крај држаља. Губио је дах, све теже
одбијајући девојчине ударце. Изгледала је као да се није ни задихала. Игра и
врти се као русалка, тутњило му је у глави док је узмицао. Мој Перуне, нећу
ваљда изгубити главу!? Већ га је добрано засекла по обе подлактице и левој
бутини.Видевши крв како липти, Свила радосно крикну. Нападала је све брже
и бешње, наневши Војину још две ране на десници. 

Најзад, ратник клону духом. Последњим остацима снаге хитну копље на
девојку, па потрча према коњу. Трже нож иза појаса, пресече узду и баци се у
седло. Ван себе од страха, он дивљачки запара остругама трбух вранцу. Крај
десног уха прозвиждаму кратко копље. Преживећу! 

„Шта ћеш слагати кнезу за ране?“, смејала се Свила. „Реци да те је
Морана гребала, јуначе! Још ћемо се видети!“

***

Читава чета је у том проклетом брезовику. Говорио сам ти,
господару, да су шуме препуне разбојника. 



03 — U snovima, potraži me

Deca su znala pravilo: ko zaspi, više se neće probuditi. Svake godine,
poslednje sedmice oktobra.

Adam je sedeo pored Marije. Školski park bio je prazan.
— Sutra počinje – rekla je.
— Da.
— Sva sreća, ove godine samo tri dana.
Adamu je bilo teško da govori. Znao je da moraju da prežive još ovu

nedelju. Sledeće godine pune petnaest i kletva za njih više neće važiti. Ali
nije mislio o tome.

— Adame... – počela je.
— Nemoj!
Znao je da naslućuje. Bili su momak i devojka, suviše zreli za svoje go-

dine, kao i ostala deca. 
Sumrak se podizao sa zemlje. Krenuli su kućama.
Stali su ispred njenih vrata i poljubili se. Adam je želeo da dodirne Ma-

rijino telo, vapio je za toplotom, ali je znao da ih majka posmatra. Dečije usne
su se razdvojile. Oči su joj bile vlažne, ali ništa nije rekla. Adamu je bilo drago
zbog toga. Dok je koračao, borio se sa suzama.

Kući, u dnevnoj sobi, roditelji su sedeli sa doktorom.
— Adame – rekao je gost.
Otac i majka izgledali su jezivo, kao i svake godine u to vreme.
— Ostavio sam blokatore i neke nove tablete. Neću vam ponavljati

proceduru, sve već znate – rekao je doktor i ustao.
— Ovaj... – počeo je Adam. – Možete li da dođete do moje sobe?

Hteo bih da vas nešto pitam... – dodao je.
— Naravno.
Popeli su se na sprat, i Adam je zatvorio vrata.
— Boriću se – rekao mu je.



Doktor se namrštio.
— Imaš još samo ovu godinu. Onda si slobodan.
— Ne mogu da živim ovako. Svi prijatelji koji više nisu tu. Ovo mora

da prestane. 
— Znači, odlučio si – doktor je seo na krevet. – Šta planiraš da ura-

diš?
— Ovo – izvadio je iz fioke predmet nalik na masku za skijanje. –

Uređaj za indukovanje lucidnih snova.
— Znam šta je to. To što će te sprava gurati u lucidnost tokom sna

ništa neće promeniti. Ono će te uzeti bio ti svestan ili nesvestan.
— Vežbao sam oblikovanje – odmahnuo je glavom. – U stanju sam

da stvaram i menjam snove kako želim.
— Ne mogu da te odgovorim – rekao je doktor, ali je otvorio lekarsku

torbu i izvadio tablu lekova. – Sedativi, nešto što sada ne bi dao ni jednom
detetu. Pružiće ti stanje dubokog odmora, ali će tokom REM-a otežavati
kontinuiranu svesnost. Znaš da je Davidov tim pokušao nešto veoma slično?

Adam je klimuo glavom. Sećao se Davida, starijeg klinca koji je pet go-
dina ranije gradskom veću izneo plan. Uspeo je da ih ubedi i prvog dana po-
slednje nedelje oktobra, njih petoro zaspalo je zajedno u gradskoj ambulanti.
Niko se nije probudio.

— Neću proći kao David.
— Zbogom, Adame. Srećno – rekao mu je doktor i otišao.
Odmah potom, iskrao se kroz prozor sa lekovima i maskom. Pogledao

je roditelje, skamenjene u dnevnoj sobi, a zatim nestao u šumi iza kuće.
Kada je bio siguran da ga niko neće ometati, popio je pilule i probao

što udobnije da se smesti ispod jednog stabla. Stavio je masku i zatvorio oči.
Dok su se druga deca, nakljukana lekovima i okružena porodicama iz petnih
žila trudila da ostanu budna, Adam je zaspao.

Prvo su to bile boje, zatim oblici. Od početka, stvar je zračila u poza-
dini, kao pipci koji se šire iz crnog centra. Adam se našao u prošlost, kada je



grad bio šaka koliba. Osetio je glad meštana, video kako odbacuju veru i traže
spasenje. Stranac je došao među njih jedno veče, kada se oktobar prelivao u
ledeni novembar, baš kada su prva odojčad počela da umiru od neuhranje-
nosti. Posmatrao je kako starešine prihvataju uslov i drhte od strančevog
osmeha.

— Svi beže – čuo je glas, hladan i gladan, – a ti dolaziš na moju
gozbu?

Adam je bio izgubljen, zbrkana misao koja luta kroz ništavilo. A onda
je nešto bljesnulo. Indukcija. Kontrola. Skoncentrisao se.

Stajao je na školskom igralištu. Na ljuljašci je sedeo stranac, neupadljiv
čovek u tamnom odelu.

— Dobrodošao – rekao mu je, a zatim se osmehnuo ustima punim
žileta.

Adam nije čekao. Osetio je da mu se u ruci formira drška. Poleteo je
ka njemu držeći sečivo katane iznad glave. Zamahnuo je ka vratu, a oštrica
je prošla kroz stub i lanac ljuljaške. Stala je u šaci stranca.

— Patetično... – rekao je i privukao ga slobodnom rukom.
Adam nije pokušao da se povuče, već se pribio, tik pored usta koja su

škljocala. Počeo je da raste; kora je izbijala iz njegove kože, žile kroz stopala,
a grane iz grudi. Adam se pretvarao u drvo i uvlačio stranca u sebe. Osećao
je kako se iznutra širi tama. A onda je zaboravio sve.

— Volim vas starije. Tako ste... sazreli – rekao mu je sumrak.
— Nemoj me pojesti – rekao je Adam zbunjeno.
Bljesak. Morao je da se seti. 
Pretvorio je sebe u sivi kanistar, postavljen u srcu pustinje. Unutar

Adama je, međutim, spavalo sunce, a onda se probudilo. Nuklearna eksplo-
zija je rasterala mrak. 

— Zanimljivo – rekao mu je stranac. – Želiš da menjaš moje vrtove?
Vidi ko se poslednji drznu da to učini.

Bio je to David. Nalazio se na nebu, razapet, bez udova i genitalija.
Mumlao je i ječao.



— Slatko. Odavno je nejestiv, ali ga držim kao ljubimca. Možda isto
učinim i tebi.

Ponovo je osetio kako tama ključa na njegovoj koži. Prekinuo ju je blje-
sak. 

Kontrola.
On i stranac nalazili su se u doktorovoj ordinaciji. 
— Šta je ovo? – upitala je prilika.
Posmatrali su kako drugi Adam ulazi na prstima, a zatim tankim špri-

cem probija svaku kapsulu iz nekoliko kutija poslaganih na stolu. Lekove je
potom pedantno vratio na mesto.

— Ovo nije dvoboj – rekao mu je Adam. – Morao sam da te vidim
ogoljenog, da bih mogao ovo da završim.

Pored, usnula tela su padala. Stvar više nije imala masku, bila je to
užasna, inficirana masa koja je vrištala kao neljudski stvor koji je i bila. Adam
je posmatrao kako bezuspešno pokušava da uhvati decu.

— Čekaćemo te – rekao je obličju, a uređaj je bljesnuo poslednji put.

Ponovo je ležao u šumi. U daljini, čuo je urlike i vapaje. Marija i svako
drugo dete bilo je mrtvo. Nije ni pokušao da sakrije suze. Zastao je na tre-
nutak, a onda se prisetio poslednjeg prizora iz sna. To mu je dalo neophodnu
snagu. Skinuo je patike i izvadio pertle. U gradu je ostala još samo jedna
duša koja je mogla da spase stvora od gladi i smrti.

Adam se pobrinuo za to čim je našao jaču granu.



04 — Duhovi drevnih

„Fraj!“, začuo je nagnut nad drevne spise. Okrenuo se i ugledao Doru. 
„Da?“
„Ja odavno nisam dobila ono što sam trebala!“ Uprkos oskudno osve-

tljenoj prostoriji kolibe, primetio je kako crveni.
„Ne razumem?“
„Često si glup iako tvoju pamet cene i slep uprkos što vidiš dalje od

ikoga.“
„Dora, ne prekidaj me ako su ti noćne igre na pameti, sačekaj mrak!“,

odgovorio je i uhvatio stvar sa police, prikrivajući svoju nelagodu. 

„Budalo jedna!“, uzviknula je i krenula ka izlazu. Na pragu je zastala i
tiho izgovorila: 

„Ima ko hoće, ko više ceni mene nego mrtve stvari prošlosti.“ 
Znao je kome će otići i pripasti. Bolne ugrize ljubomore je strugao sa

sebe kao što je strugao rđu sa drevnog predmeta.

Ubrzo je zaboravio na nju. Spisi, koje je nasledio od oca su otvarale ne-
slućene tajne. Predmet za kojim je tragao, izlažući se podrugljivim pogledima
ogromnih zdanja drevnog i mrtvog grada je konačno pred njim. Odgovarao
je crtežima. 

Pobožno je rastavio stvar, potapajući svaki deo u spremljenu smesu.
Ostalo mu je da čeka. Opet se setio Dore. Predugo je odsustvovao a pri po-
vratku je samo ovlaš pozdravio. Kako nije razumela da su tajne drevnog car-
stva preči od vrelih uzdaha pod krznima?

„Gospodaru Fraj, srećan vam povratak!“, prenu ga Mor iz razmišlja-
nja.

„Bolje te našao, uđi!“



„Da li si našao ono za čim si tragao, učitelju?“
„Jesam, konačno. Da li se pleme okupilo?“
„Jeste, učitelju.“
„I?“
„Zbore o tebi, o tvom povratku i ludosti koju činiš.“
„A da li su zborili o ludosti kad sam im pokazao kako vodenicu da sa-

grade i vodu u selo dovedu, kako da im strele dalje lete i rane ne pogane od
mojih melema?“

„Nisu, učitelju, ali…“
„Ali šta?“
„Govore da će Dora naseliti Kutovu kolibu!“

Prebledeo je. Ljubomora ga je ponovo obuzela svom silinom.

„I još nešto, učitelju…“
„Govori“, procedio je kroz zube, stiskajući vilice.
„Kut je rekao da Doru možeš samo dvobojem povratiti. 
„Rekao je…“
Dečak je zanemeo i oborio pogled.

„Govori, Mor!“
„Rekao je da si kukavica, da su ti duhovi pamet uzeli i da ne smeš na

dvoboj ni sa psom a kamoli sa njim.“ 
Dečak nije dizao pogled. 

„A šta ti misliš, moj učeniće?“ 
„Mislim da nema čoveka koji sme noćima da obitava u gradu duhova i

krade im tajne sem tebe, učitelju. Niko nije toliko hrabar kao ti!“
„Ili lud?“ Smešak mu se razlio po licu.
„Ne učitelju, hrabar!“
„To nije hrabrost Mor, to je znanje, a znanje je moć, istinska moć.“



„Ali duhovi?“
„Oni postoje samo u glavama kao što je Kutova, Dorina i tvoja“, od-

govorio mu je, lupkajući ga kažiprstom po ćelu. „Kut se boji da ne nasledim
poglavara, zato laje kao pas. Sad sedi, odavno te nisam podučavao drevnim
znakovima iz spisa.“

U sumrak je planula velika vatra u centru sela, da dočeka lovce. Žene
su postavljale sofru a stari su sedeli na svojim mestima kad su muškarci,
predvođeni Kutom, ujahali. I ovaj put ulov bi siromašan.

Fraj je sedeo sa starcima.

„Ali to što zboriš su predanja!“ 
„Video sam svojim očima, mudri Kreju.“
„Kada ćeš pokazati šta si sve doneo na konjima? Samo spise?“
„Ne, gospodaru, nisu sve knjige. Ima mnogo delova, bakrenih kablova

i očuvana turbina za vodenicu…“
„Mi ne znamo šta znače te reči magije! Objasni nam, pokaži!“

Ustao je, poravnao pesak ispred sebe i štapom crtao skice dok je obja-
šnjavao. Starci ga nisu prekidali.

„Laž! Sve je laž!“
Sve glave su se okrenule izvoru optužbe. 
„Doziva bes drevnih duhova na pleme, slabić koji ni ženu ne zna da

sačuva!“

Iznenađen, Fraj se okrenuo i suočio sa Kutovim gnevnim pogledom.
Veći za glavu i mnogo širi, Kut je bio najjači pripadnik planinskog plemena.
Njegova pojava u odsjaju vatre je bila zastrašujuća.

„Zašto tako zboriš, kada znaš da duhovi darivaju svoja znanja onome
koji želi da ih spozna?“



Kut mu se toliko uneo u lice da je osetio njegov dah:
„Sva ta magija koju kradeš iz zabranjenog grada će dovesti do propa-

sti!“, besneo je. „Lovine je sve manje, duhovi uzimaju svoj danak!“

Starci su se zagledali i došaptavali. Kut je bio cenjen u veću mudrih.
Znao je da mora nešto poduzeti. Obratio se poglavaru Kreju:

„Spisi govore o pokretima životinja pred zimu. Zar nije tako svake go-
dine, gospodaru?“

Sve oči veća su gledale Kuta:

„Tvoj otac, Fraj, i otac njegovog oca su doprineli tome! I oni su krali
tajne a svaku zimu pleme bi na ivici gladi!“ 

„Ne, grešiš, rekao sam, migracije…“
„Umukni pseto! Ne znaš ništa sem da zboriš zabranjenim rečima!

Doru uzimam sebi! Od sad je moja!“

Oko vatre je zavladala zlokobna tišina. Uvreda je izrečena, Fraj nije
imao kud. Dok su mu se obrazi žarili a usne drhtale od poniženja, ljubomore
i gneva, rekao je tiho:

„Izazivam te na dvoboj, Kut. Sutra, kad sunce vrh obasja!“
Kutov kratki smeh je odjekivao selom. 

„Ti, pseto, izazivaš mene na dvoboj?“ 
„Dosta!“ uzviknu Krej, ustajući sa dugog stola Povuci uvredu Kut i

odrekni se Dore. Obojica mnogo doprinosite plemenu, ne igrajte se njego-
vom sudbinom!“

Kut nije skidao podrugljiv pogled sa Fraja. 



„Ne, gospodaru. Sutra kad sunce izađe, pseto Fraj umire!“ Okrenuo
se i pošao ka svojoj kolibi.

Celu noć je Fraj, besan, radio na starom predmetu. Mor mu je poma-
gao dok ga san nije obuzeo. 

Kad je sunce obasjalo vrh planine, izašao je iz kolibe i uputio se ka vatri.
Tamo su ga čekali mudri starci, Kut i ostatak plemena.

„Crv je došao!“, narugao mu se.
„Neka dvoboj počne!“, tužnim glasom objavi poglavar plemena.

„Gde ti je oružje, psu?“ upitao je Kut držeći koplje iznad glave. 
„Moje oružje je magija duhova, Kut“, odgovorio mu je i pokazao pred-

met za kojim je tragao danima po drevnom gradu. 

„Umri!“ Kut je potrčao prema njemu, spuštajući koplje prema njego-
vim prsima.

Uprkos oluji straha i besa u njemu uspeo je da nanišani i tren pre nego
što je povukao oroz na pušci, zavapio je:

„Duhovi predaka, molim za suv barut i čvrstu cev!“

Pucanj odjeknu planinom. Kut se ukopao u mestu i pao na kolena. Krv
iz rane, gde nekad bilo oko, se slivala niz njegova mišičava prsa. Ostao je na
mestu mrtav.

Tišinu i nevericu je prekinuo Mor. Dotrčao je učitelju i snažno ga za-
grlio. Fraj se okrenuo Dori i odlučno rekao:

„Ženo, idi u moju kolibu da dobiješ ono što si odavno trebala!“ 



05 — SVRGNIK

POZDRAV, SMRTNIČE. — odjekivalo je predvorjem. Uvek bi čuo ove
reči na ulasku, ali se njihov vlasnik ni ovog puta nije pojavio. Priljubio je štit
i oružje i pogureno zakoračio.

— Nema potrebe da žurim. — podseti se — Ušao sam.
Zastao je i osmotrio okolinu. Nalazio se u dugom hodniku, sa slikama

postavljenim na oba zida. Viđao je to i ranije. Na slikama bi bili prikazani do-
maćinovi podvizi. Običnom smrtniku bi natovarili taštinu na dušu da svoju
kuću tako ukrasi sopstvenim samoveličajućim prizorima. Iskoračio je polako
napred, tragajući pogledom za mogućim zamkama. Nije čuo ništa osim do-
bovanja svog srca. — Ovde nema zamki — konačno zaključi.

Zagledao je bolje slike na zidu. Na svakoj bi neki svetli bog stradao od
ruke istog protivnika, smrtnički crnog. Nije imalo smisla, obično je bog do-
maćin zajednički svim slikama. I onda mu sinu. On je bio taj crni pobednik,
a duel umova je već počeo.

— Jesam li u dvoru boga laskanja? — pitanje je odjekivalo predvorjem.
Bez odgovora. Bogovi ignorišu očigledno i nebitno. Nije ni važno, — pomisli
— koji god da si, sudbina će ti biti ista.

Nastavio je oprezno da korača, ostavljajući slike iza sebe. Bližio se sle-
dećoj prostoriji.

— PREDSTAVI SE, SMRTNIČE. — glas ga zaustavi u pola koraka.
U redu, — pomisli, napredujući dalje — pričaćemo do kraja, ako želiš.

— Moje ime i poreklo Ti ništa ne znače, ali proroci koji vide i mene i
Vas su me prozvali Svrgnikom. Došao sam da Te uništim, i razorim Ti pre-
sto.

Pričom je ušao u drugu sobu.
Ova prostorija je bila svetlija. Sačekao je da mu se oči prilagode, a zatim

se uputio ka prestolu na drugom kraju. Video Ga je. Nije bilo sumnje, to jeste
bog. Sav svetao i raskošan, divan i neprikosnoven. Podigao je mač i nastavio
ka Njemu.



Došao je do centra sobe, i dalje motreći na protivnika. Bog je mirno
sedeo i uzvraćao pogled. A onda je progovorio. STANI I OSVRNI SE. PO-
GLEDAJ SVOJE DELO.

— Ovog puta me nisi oslovio. — pomisli — Dobio si moje ime, ali si-
gurno ga nećeš izgovoriti.

Nije ni pokušao da se okrene. Kad ti neprijatelj kaže da skreneš pogled
to je poslednje što ćeš učiniti. Ipak, podigao je štit dovoljno da u uglačanom
metalu vidi odraz iza sebe. Slike njegovih ranijih podviga su oživele. Crni rat-
nici su napuštali okvire slika i nemo klizili po zidovima, sve veći, sve bliže,
opkoljavajući ga, dok je on zastao na sred sobe razmišljajući o svojim opci-
jama. Jesu li to samo pokretne slike, ili će se i odvojiti od zida? Mogu li da
mi naude? Mogu li ja njima? To nije znao, ali je znao da se sigurno neće osvr-
nuti.

Usmerio je pažnju na protivnika ispred sebe, i ubrzao korak. Ruka je
spremno zamahnula iskosa i mač je jurnuo ka podnožju vrata. — Nikad nije
ovako lako, — bila je poslednja misao pre nego što je mač projurio kroz boga.
Bog je gubio formu, i nestajao u izmaglici. Trik! Brzo se okrenuo, štitom raz-
vejavajući ostatke magle. Bog je stajao na drugom kraju sobe, ali sada je crna
vojska stajala između njih. Bar je dobio odgovor na prvo pitanje.

Jedna crna senka se izdvojila iz grupe i lagano uputila ka njemu. Pre-
poznao je sebe u tim pokretima. Senka je krenula mačem s leva, računajući
na rušenje ravnoteže štitom. Brzo je računao svoje šanse. Ako bitka potraje
samo s jednim protivnikom potpuno će se iscrpsti dok i poslednju senku ne
rastera iz sobe. Ako se bude borio protiv sebe izgubiće čak i ako pobedi.
Odlučio je: blokirao je napad mačem umesto štitom, i u istom potezu na-
merno se posekao na crno sečivo. Morao je da zna šta mu može senka sa
zida. Bol ga je iznenadio u svojoj oštrini. Spremno je odskočio unazad od na-
dolazećeg štita, i pogledao svoju ruku. Bol je još žario um, ali ni rane ni krvi
nije bilo.

Bitka nije bila završena. Posle svakog protivničkog udarca gubio bi pro-
stor. Senkini udarci su ga poražavali svojom silinom. — Zar me senka mrzi?



— bilo je pitanje na koje je već znao odgovor. Senka je on, a on je sad tek
jedan od bogova koje je dosad uništio. I da, senka ga mrzi, i ubiće ga na kraju,
ali bez krvi, i bez prave smrti. Shvativši da ova bitka ima samo jedan ishod
spustio je štit kraj sebe.

Oštrica mu se istog časa zarila u telo. Hiljade sećanja je zaurlalo u ago-
niji. Bol beše tup, kao i pogled koji mu se spuštao ka podu. I tada je pao.

Eon kasnije otvorio je oči. Bitka nije završena, i sledeća senka je čekala.
I sledeća. Ustao je, i senka ga je presekla na pola. Ustao je, i senka mu je
odsekla glavu. Ustao je ponovo, i smrti su sledile u beskrajnom nizu bola i
patnje.

Otvorio je oči. Nije osećao ništa, i nije bio ništa. Sećanja se nisu dala
prizvati, a u praznom umu je neodgovoreno odzvanjalo i najprostije pitanje.
— Ko sam ja? — Ustao je, i oko njega ne beše nikog. Pogledao je oko sebe.
Na kraju sobe je stajao stranac. — Ko si ti? — pitanje je lebdelo u vazduhu,
ali nije bio siguran ni da li ga je izgovorio. S mukom je prišao strancu i za-
gledao mu se u lice.

Lice je krilo odgovore. Sećanja su pokušavala da isplivaju iz dubine
svesti i daju odgovor bar na neka pitanja. Govorila su o sreći i gubitku, o cr-
venoj niti koja je vodila sve dovde, ili je vodila odavde, u svet izvan ove sobe.
Uznemirujuća sećanja nisu imala smisla, i gurnuo ih je nazad u tamu. Skon-
centrisao se na lice. Imao je neka posla s ovim strancem, i posao je imao
veze s mačem koji je sve vreme držao...

Od umora nije mogao više da stoji. Na drugom kraju sobe ležao je tron.
I sa njim je imao posla, ali umor mu je branio da se seti kakvog. Da li je tre-
balo da ga poruši ili zauzme? Tragajući za pravim odgovorom polako se za-
teturao prema tronu.



06 — KRŠ 

Newena. Piše svoje ime sa w. Zovu je Vena. Ne znam kako to piše. Izu-
zetno mi se slaže sa motorom. Dupence koje vozim.Volim je kao plišanu igra-
čkicu. Tako i izgleda. Klasična surova Beograđanka. Spava do dva, a kad se
probudi pije kafu, lakira nokte, bleji u sapunice i traži da jede. Uveče gleda
kako da se ogrebe za snošaj sa strane. Baca one najgrđe trokrake udice. To
je jače od nje. Činjenice su za nju samo glupe potvrdne rečenice. Studira
španski. 

— Retro! Jel’ znaš onu moju drugaricu Tačkicu? — svaku reč mi za-
bada na pravo mesto u mozgu. Kresnuo bih taj glas. Kučka.

— Koju Tačkicu? — mrmljam iz sobice. Ne znam ni sam šta ovde
radim. Val’da stondiram.

— Jel’ je znaš? Retro!
— Ne znam! 
— Pa ona što smo se ljubile na Zelenjaku, a ti si nas slikao sa mobil-

nim. 
— A tu. Pa fina je.
— Sviđa ti se?
— Ona ima dečka! 
— To što ima dečka je samo još jedna činjenica i ništa više. Nisam mi-

slila na trojku sa njom.
— Šta si mislila? — Podmeće mi Tačkicu i sebi pravi rezervu da bi

posle mogla da se kresne sa nekim.
— Htela sam da odem do nje dok je tebi Skaj ovde.
— Skaj će samo gumu da donese.
— Pobeleće mi oči od te-ve-a.
— Dosta Veno! 
— Ne zovi me tako! 



Morao sam da je imam. Mislim Repsolku. Njeno veličanstvo Honda
Repsol u originalnoj narandžasto, crveno, crnoj boji i njenih 998 kubika! Kra-
ljica! Sa hidrauličnim podizačima ventila. Čista snaga između nogu.

Skaj ladno vozi plavu Jamahu r-1. Princeza od mašine. Zamisli Venu
na princezi. Pa kao iz stripa. Zamisli dva motora u garaži. 

Moram da promenim gumu. Proklizava. Ne desno posebno. Skaj. Sa
Senjaka. Pička. Ali ima dobar motor. Ima i gumu. Daće mi je na ler. Vena će
garant odmah da skoči na njega. Ne može da omane. Kao leptirić. Od cveta
do cveta. Leptiriću šareniću dođi meni Ja-ma-ho. 

*
Radno ime mi je Skaj.Već mesec dana sam na tajnom zadatku“Par-

king“. Locirati napušteni automobil na datoj lokaciji u kome osumnjičeni
subjekat skriva veće količine droge i omogućiti dalju opservaciju. Informacije
su dobijene dojavaom. Te dojave su i najsumnjivije. Svaki dojavljivač priča
policajcima ono šta oni vole da čuju. Data lokacija je Žarkovo, a osumnjičeni
subjekat Retro. 

Samo šef i ja znamo konkretna imena. Niko drugi ne zna da sam na
zadatku. Nekada pomislim da to znaju i deca u parku. Šef mi je dao motocikl
Jamahu r-1. Rekao je, — Polako. Retro voli motore. Približi mu se i saznaj
gde krije drogu.— Kako da mu se približim? O poslu ni sa kim ne priča. 

Jedino šta mi preostaje je da dam Retru ovu gumu i budem dobar sa
onom njegovom što ne zarezuje činjenice. Slatka je. 

— Ćao Retro. 
— Uđi — pruža mi pesnicu u koju udaram mojom u znak pozdrava. 
— Lepo vam je naselje. Ima toplinu. Kao gnezdo. 
— Kakvo gnezdo? Ovo je Žarkovo. Celo selo voli belo, samo pop valja

dop. Daj tu gumu — uvek ovako podjebava. Kao da zna gde radim.
— O, pa gde ste Nevena sa duplim v? Egzotični ste kao i uvek.
— To je činjenica. Ali lepo zvuči. Sedi — glas joj je više nego prijatan.
— Nisam znala da imaš tetovažu. Ja ih obožavam — dodiruje mi

rame, — Imaš još neku? Kakva ti je ta na vratu? — dodiruje mi i vrat.



— Ojhaa! — dovikuje Retro veselo i odlazi negde. Valjda u sobicu. 
— Ja imam tribal — pokazuje mi Nevena tetovažu na svom dugom

nežnom vratiću.

— Imam i vuka na ramenu — obnažuje se i nabija mi sliku vuka ispred
nosa dok se drži za moju butinu. Koža joj miriše.

— Jel’ ideš u teretanu? — rukom prelazi preko mojih grudi. 
— Ponekad. 
— Vidi se. Ja obožavam teretanu. — Sela je. Više me ne dodiruje.

Zrači. Traži sličnosti, a ne razlike. Vesela je. Kao izlazak sunca. Voli da priča.
— Ja bih baš vežbala ali Retra nervira što onaj tip tamo ima kineski

motor i neće da idemo kod njega. Ne shvata da je to samo jedna činjenica. 

Kineski motor? Napušteni automobil? Nemoguće. 
— Mogu da zamislim kako bi ti vešto preskakala barice i skakutala po

senkama na putu ka teretani. Nogama bi mazila zemlju po kojoj hodaš —
možda ipak nešto izvučem iz male. 

Ne znam otkud se ispred mene odjednom stvorio Retro. Gleda me kao
kamera. Tišina koja snima. Ton se očekuje svakog časa. 

— Jel hoćeš da te uhvatim za nogu i obesim o luster!? Pustio sam te
u kuću, a ti mi muvaš devojčicu! Mazila bi zemlju po kojoj hoda. Zna se šta
bi ti mazio. Pičkurino! Ruletiramo od male pijace u Žarkovu do velike na
brdu. Krećemo na crveno iz uličice. 

Srpski rulet. Ako odustanem moram da mu dam motor bez borbe. Ako
pobedim uzimam njegov. Trebao bih da se javim šefu. To je činjenica. 

Nevena sa duplim v gleda u pod i kao da kaže — Činjenice su samo
glupe potvrdne rečenice.

*



Čekam da se upali crveno. Turiram. Nadam se da se ova pičkica od
Skaja neće polomiti i dati mi skršen motor.

U prvoj sam. Sa’će. Hajde! Hajde! Gumom šlajfujem po asfaltu. Nisam
je zamenio. Crveno! Puštam kočnicu. Katapultiram se duboko u raskrsnicu.
Obaram na levo. Vučem. Na magistrali sam. Neka konjina iza mene se za-
bada u autobus odozgo. Dobro je. Uspeo je da me izbegne. Pederko Skaj
koči kroz raskrsnicu. Razvlačim treću, četvrtu. Nizbrdo na pešackom je ze-
leno. Čujem Jamahu. Stiže me. Desnom stranom obilazim autobus koji
skreće na stanicu. Za dlaku sam se provukao. Skaj je ostao iza. 

Ispred mene je šikana. Obaram lagano na desno. Pazim da me guma
ne povuče. Ispravljam kao po jajima. Kočim. Nogom nabadam sve niže ste-
pene prenosa. Presedlavam na levo. To je to. Pojeo sam najgrđu krivinu. Opet
se zalećem. I opet na desno. Guma! Ne smem da presedlavam. Lagano oba-
ram. Izlećem pred autobus. Hvatam najkraću liniju ka svojoj traci. Nije me
udario. Treća. Četvrta. Izvlačim maksimum iz mašine. Peta. Čujem Skaja
iza. Jebem ti hidraulične ventile. Prolazim pored tramvajske okretnice. Boje
se razlivaju od brzine. Ne može da me stigne. Najbrži sam. To je činjenica.
Nešto me je lupilo po nozi! 

Gde letim više u pičku materinu? Ostade mi roba kod onog bildera sa
kineskim motorom. Vidi! Žarkovo je stvarno kao gnezdo.

*

Retro se skršio. Leti. Automobili koče. Čuje se tup udarac. Pao je u
jarak. Leži i gleda u vis. Iz usta mu izlazi crvena pena. Šta hoće da kaže? Ki-
neski motor? Sve znam. To je činjenica. Podižem mu glavu. 

— Vidi! Žarkovo je stvarno kao gnezdo.



07 — Široki i Uške

Uške je izbacio glavu iza ugla zgrade razorene u jednom od prošlih ra-
tova i okom dugogodišnjeg borca pažljivo osmotrio okolinu. Kaciga za disanje
ograničavala mu je vidokrug, ali je ipak uspeo da uoči dvojicu ili trojicu kako
se meškolje na prozoru obližnje zgrade Komandnog centra. Ni u stanju naj-
luđeg bunila, onda u neprijateljskom zatvoru, nije se usuđivao da pomisli da
će doći dan kada će se baš ovoliko približiti nepristupačnom utvrđenju pro-
tivnika. Osećao je mešavinu blage jeze, prouzrokovane ukusom predstojeće
borbe, i ponosa što je uspeo u onome što niko dosad nije uradio. Povukao je
glavu, seo na beton i kredom počeo da crta plan napada.

Ruku prekrštenih na leđima, Široki je koračao zamuklim hodnicima
Komandnog centra. Bilo je previše tiho i instinkt iskusnog lovca na Zemljane
govorio mu je da nešto nije u redu. Stao je kod neprobojnog prozora i osmo-
trio okolinu. Ona je odgovorila praznim odjekom nepreglednih brda, ispre-
secanih zgradama nekadašnjih skladišta municije, koju je njegova jedinica
zaplenila gotovo svu. Zbog toga je pretpostavljao da će sledeći potez nepri-
jatelja biti onaj iz očaja, a takvi su najgori. Blaga jeza prouzrokovana predo-
sećanjem borbe prostrujila mu je kičmom, pa je seo na beton hodnika i
pažnju usmerio na osluškivanje tišine ledenog vazduha.

Kada je završio sa iscrtavanjem plana, Uške je, pazeći da ne pravi nagle
pokrete, ustao i tiho zviznuo tri puta, u znak najave skorog juriša na zgradu
Komandnog centra. Po ranije ugovorenom redosledu, vojnici su pristizali
jedan po jedan, proučavali nacrtanu skicu, a zatim nestajali u nastojanju da
zauzmu planom određene položaje. Znao je Uške da će svi biti otkriveni ako
se samo jedan od njih oda nekim nepažljivim pokretom, ali je, kao i svaki
pravi ratnik oslobodilac, bio spreman na takav rizik. Sudbina čovečanstva
zavisila je od njega i nije imao nameru da razočara. Pritisnuo je municiju čvr-
šće uz grudi, potrčao koliko ga noge nose i čučnuo u mrak senke koju je ba-
cala zgrada najbliža neprijateljskom utvrđenju.



Nije dugo sedeo kada je začuo trčanje. Ne bi to mogao da čuje svako,
ali je Široki imao veoma razvijeno čulo sluha, što su Zemljani uvek zaborav-
ljali, oholo mereći stvari prema sopstvenim aršinima. Uz blagi osmeh, po-
mislio je kako će ih ova tipična ljudska osobina opet koštati poraza i hitro
ustao da pripremi jedinicu za odbranu i kontranapad. Više mu je odgovaralo
da nesrećnici napadnu utvrđenje, nego da izlazi na hladnoću i hvata preostale
primerke nekakvih oslobodioca Zemlje. Osim toga, kod njega se nalazila go-
tovo sva municija. Bio je u svakoj mogućoj prednosti u odnosu na protivnike
i imao je nameru da to u potpunosti iskoristi.

Čučeći u mraku, Uške je brojao municiju. Pet — tačno. Sumnjao je
da će mu to biti dovoljno. Ni njegovi vojnici nisu imali više. Na njihova uzne-
mirena pitanja je, međutim, odgovorio objašnjenjem da je plan da se prvo do-
čepaju neprijateljskih zaliha, pa da onda nastave borbu za osvajanje tvrđave
i proterivanje došljaka, što ih je smirilo i uverilo u veće šanse za pobedu.Ve-
rovali su svom vođi. Zatvorio je oči, kratko se pomolio i potrčao ka zadnjem
ulazu u zgradu. 

Veći deo ratnika Široki je ostavio da čuva zalihe municije, manjem broju
naredio je da stražare na glavnom ulazu, a on sam popeo se do prozora na
četvrtom spratu da posmatra borbu. I nije dugo prošlo kada je u pravcu nje-
govih lovaca poletela prva kugla. Precizna i kruta, kada je stigla do svojih
meta, rasprsnula se u desetine ubitačnih delova i smrtno ranila tri najbolja
borca. Pre nego što je Široki uspeo da prihvati i podnese ovaj šok, kiša pro-
tivničkih vojnika sjurila se na glavni ulaz. Uspaničen, otrčao je do skladišta i
usplahireno naredio svim ratnicima da pruže podršku onima na glavnom
ulazu. Ostao je sam i zbunjen u prostoriji sa municijom. Mozak mu je groz-
ničavo analizirao novu situaciju. Uške je sve svoje ljude poslao u sigurnu
smrt. Zašto? Šta, dođavola, namerava? Da li je poludeo? Sekund kasnije,
sve mu je bilo jasno, ali više ništa nije mogao da učini. Čuo je tihe korake i
smeteno se osvrnuo u njihovom pravcu.

Uške je stajao na vratima skladišta i osmehivao se. Plan je uspeo. Sa-
moubilačka diverzija na glavnom ulazu omogućila mu je šansu da uništi mu-



niciju i tako onesposobi neprijatelja zauvek. Jedino što će prvo morati da
prođe poslednju prepreku. Stegao je municiju i napeto pogledao Širokog
pravo u oči. 

Široki mu je uzvratio odlučnim pogledom, rešen da se bori do posle-
dnjeg izdisaja. Uzeo je kuglu sa obližnje gomile, lagano je podigao u vazduh
u nameri da je baci na svog protivnika, a zatim je, neočekivano, spustio.

„Zove me keva, moram da palim, Uške. Vidimo se sutra“ — prosuo
je Široki u jednom dahu, a zatim u dugim skokovima otrčao kući na ručak.

Uške se okrenuo za njim, zadovoljno primetivši da napolju gotovo
nema snega i da će na proleće ovaj rat Zemljani sigurno dobiti, kad već Široki
uvek mora da pali kući usred igre.



08 — RATNIK

Blizu je. Slutim njegovo prisustvo, osećam strah i zadah smrti. Krije
se, kamufliran, kako ga ne bih spazio, ali ja znam — došao je dan susreta. 

Dan kada ću pobediti ili izgubiti. 
Dan zbog kog postojim.
Dan kada ću postati RATNIK!

Moj život... rekao bih da je posvećen samopregornom učenju borbenih
veština i taktika. Dok su drugi uludo traćili vreme na zabavu i dokolicu, ja
sam sazrevao. Oduvek sam bio svestan značaja misije koja mi je poverena.
Naporni treninzi, iscrpljujući do granica izdržljivosti, ojačali su moje telo, ali
i moj um. Nisu me mučile sumnje u ispravnost sopstvenog puta, niti malo-
dušnost što nisam drugačiji. Pripadam odabranoj vrsti, plemenitoj vrsti Rat-
nika branitelja, ponosnih što im je poveren zadatak opstanka Sveta. A taj naš
Svet, naizgled stabilan i jakog ustrojstva, mogao se svakog časa urušiti bez
moćne zaštite. 

Stari Ratnici su me, uprkos mojoj nezrelosti, prihvatali i vodili u svoje
pohode. Nisam učestvovao, ali sam odmalena posmatrao surove bitke, i smrt
mi nije bila strana. Bezbroj Ratnika je umiralo u tim borbama, ali je neprijatelj
bivao savladan. Nije bilo straha kod onih koji su ginuli, pre bih rekao da su
se radovali sopstvenoj žrtvi, spokojni zbog saznanja da je njihovo postojanje
imalo smisla. Smrt Ratnika nikada nije uzaludna, ona omogućava opstanak
Sveta i njegovo trajanje. Doduše, niko nije razumeo kako to vaskoliki i sveop-
šti Svet može biti uništen, ali smo, po cenu sopstvenih života, činili sve da
do toga ne dođe. Ratnici skloniji mudrovanju, a uvek je bilo takvih izroda,
pripovedali su začudne priče o postojanju drugih Svetova, koji su, nezašti-
ćeni, nestajali pod naletom neprijatelja. Zaista nisam shvatao gde i kako
mogu postojati Svetovi različiti od ovog beskonačnog u kom živimo, ali sam
kao nauk upamtio da opstanak zavisi isključivo od snage odbrambenog si-
stema i veštine nas, Ratnika. 



Za sebe ne mogu reći da sam neiskusan i nevešt borac. Naprotiv, odu-
vek sam se isticao u obuci i simuliranim dvobojima sa neprijateljem. Moji ci-
ljani napadi na najslabije tačke protivnika i moć prilagođavanja i
transformacije ubrzo su se pročuli među iskusnim Ratnicima. Nisam bio onaj
koji samo sluša i uči, mnogi su tražili savet od mene i pokušavali da podra-
žavaju moj stil borbe. Uprkos tome što nisam osoba gladna slave i popular-
nosti, moram priznati da je prijatno imati sledbenike. Verovatno druge vrste
tu svoju potrebu zadovoljavaju razmnožavanjem i prostim prenosom sop-
stvenih gena na potomstvo, ali kod nas, Ratnika, stvar je složenija. Kada u
borbi neko uspe da savlada novog uljeza, namah se nebrojeno mnogo Rat-
nika odbrambenog sistema transformiše u njegovu kopiju, i takvi, nalik Rat-
niku-pobedniku, lako istrebljujemo neprijatelja. Zato je razumljivo što
priželjkujemo pobedu nad opasnim protivnikom, kako bismo baš mi postali
model i uzor ostalim Ratnicima. A jednom pobeđeni neprijatelj se pamti za
sva vremena, i svaki njegov naknadni napad se dočekuje sa spremnom od-
branom. 

Da, bio sam cenjen i poštovan, moje modifikovane borbene tehnike
bile su hvaljene i primenjivane, ali... nedostajalo je ono najvažnije — susret
sa stvarnim neprijateljem! Priželjkivao sam dvoboj sa uljezom, maštao o pra-
voj pobedi, živeo za taj dan. Zato me nisu pomele stravične vesti koje su po-
čele stizati iz udaljenih delova Sveta, o tome kako opaki neprijatelj ubija
najsposobnije Ratnike. Ne samo da ga ovi nisu zaustavili u rušilačkom po-
hodu, već su umirali u jezivim mukama, bez iole značajnijeg otpora, bez po-
kušaja da makar uspore silovito nadiranje zlikovca. Strah se uvukao među
Ratnike, strah da je protivnik neuništiv i da se zlo ovakvih razmera ne može
savladati. U toj atmosferi panike i beznađa jedino sam ja osećao prijatnu
ustreptalost i sladak nemir. Jer, ma koliko da sam priželjkivao taj svoj prvi
dvoboj, ja nisam želeo da se on odigra sa nedostojno slabim protivnikom.
Zato me je radovala pomisao na borbu sa moćnim suparnikom, a nada da
ću baš ja spasti Svet od propasti činila me je napetim, uzbuđenim, spremnim
na sve...



I eto, stojim tu gde jesam, i čekam. Osećam da je blizu. Slutim njegovo
prisustvo. I znam — došao je dan susreta. 

Dan kada ću pobediti ili izgubiti. 
Dan zbog kog postojim.
I znam da i on oseća strah. Znam da se ništa manje ne boji mene, Rat-

nika. 
Jer i on je, na neki svoj način, Ratnik, nalik meni, ali na protivničkoj

strani.
Jer on je... on je virus HIV-a.
I blizu je...



09 — KAKTUS
Pijačar obori pogled. Naučio je odavno da prema plemstvu valja biti

ponizan. Plemići nisu voleli oštre i prodorne poglede, niti iskru u očima. Pro-
kletstvo, pomisli, ovo ne sluti na dobro. Posmatrao je princa Relana i njegovu
svitu i nije mu se dopalo to što vidi. Prinčeve oči zlurado su piljile krvave od
pića i nespavanja.  Odelo mu je bilo izgužvano, verovatno od valjanja sa ka-
kvom kurtizanom, a razbarušena i masna kosa nagoveštavala je da princ nije
u svom najboljem izdanju.  Bio je poznat po svojoj prekoj naravi i pijačar se
nadao da će se sve završiti sa psovkama i izrugivanjima, da mu neće išutirati
i pobacati cveće.

Pijačar  pogleda kaktus koji je u malenoj saksiji nosio svuda sa sobom.
Jutro je bilo hladno i maglovito, i brinuo se da li dobija dovoljno sunčeve svet-
losti. Nežno mu je šaputao, odsutno  milujući rukom  njegove male bodljikave
iglice.

Princ Relan je bio loše volje. Noćas je dva puta omanuo, što mu se
nikad pre nije dogodilo. Da li od previše pića ili masne hrane... One proklete
kučke sigurno će sve izbrbljati. Do podneva će celi grad znati da princ nije
mogao...prokletstvo, šta ovaj seljačić radi ? Priča sa kaktusom?! ,,Rugaš mi
se, je li?’’reče u sebi princ. ,,Misliš da sam toliko pijan, da neću primetiti?’’

Pijačara iz sanjarenja i šaputanja kaktusu prenu zvuk žuborenja vode.
Na trenutak nije shvatio odakle dolazi. Otvorio je oči i lice mu poprimi užasan
izraz. Princ se cerio idiotski, i mokrio pravo u njegovu saksiju sa omiljenim
kaktusom.

Princ nije stigao da odreaguje kada je pijačareva ruka munjevito  se-
vnula prema njegovim preponama, i začulo se jedno otegnuto ,,
Aaaaaaaannnghhhhh ’’ pre nego što se princ našao na kolenima, dok mu je
užasan bol probadao muškost. Prinčeva pratnja se naglo rastreznila. Isukali
su mačeve,  spremni da iseku bednika. ,, Ne!‘’— vrisnu princ. ,, Ostavite
skota u životu. Sutra u  podne, kod  Dririjske Kapije— izazivam te na dvoboj
kepeče. Hoću to zadovoljstvo da te iseckam na komade . ‘’ Princ teškom
mukom ustade i šutnu nogom saksiju sa kaktusom. Pijačar zaurla od besa,



ali nekim čudom kaktus se nije polomio. Princ nevoljno oseti prvi tračak po-
štovanja prema čoveku koji je životom branio svoju bednu imovinu. Pokaza
pratnji da ga puste  a pijačaru dobaci : ,, Sutra… nemoj da te nema, inače ćeš
završiti u Buvljoj rupi i ti i tvoj prokleti kaktus ’’.

Dvoboj je bio puka formalnost. Hladnokrvno ubistvo, bolje reći muče-
nje. Princ je bio mlad, u naponu snage, izvežban mačevalac.

Stari pijačar, u svom bednom kaputiću i iscepanim pantalonama, iza-
zivao je podsmeh. Nenaviknut na mač, nevešto se branio, ne uspevajući da
izbegne nijedan prinčev napad. Princ ga je  brzo posekao po desnoj ruci i
levom kolenu. Sledila je leva ruka i desno koleno. Načinio mu je nekoliko re-
zova po grudima i rebrima. Polako ga je mučio, nanoseći mu sve veći bol.
Kada je ocenio da je dovoljno naplatio za udarac u muškost, oborio je pijačara
na zemlju snažnim udarcem kojim mu je posekao noge iznad kolena.  Mač
ispade iz drhtavih pijačarevih ruku.  Krv natopi grubu tkaninu isečenu na
froncle.  Princ mu zari mač u utrobu, a zatim poseče i njegovu muškost. Pi-
jačar uprkos velikom bolu koji je trpeo, nije vrištao, nije molio, ali njegove oči
su tražile milost. Neku dublju milost, nije to bio običan strah od nastupajuće
smrti.  Princ se oseti nelagodno pod tim pogledom. Poželeo je da što brže
okonča dvoboj.Pitao je bednika po ustaljenom običaju ima li neku želju, neku
reč pre smrti.  ,,Molim Vas Visosti, smilujte se... u mom džepu kaputa... pro-
čitajte... molim vas ... kaktus, čuvajte mi kaktus...’’

Princ mu mačem probode srce. Trebalo je da oseća zadovoljstvo što je
iskasapio maloumnika koji je nasrnuo na plemstvo, ali  osećao je samo umor
i ravnodušnost. ,, Prokletstvo, šta mu bi da ode u smrt zbog prokletog kak-
tusa? ‘’

U nekom trenutku dosade, umora od beskrajnih orgijanja i dvorskih
spletki, princ je počeo da čita mali džepni dnevnik iz pijačarevog kaputa. Na
prvih nekoliko strana bili su crteži, što ugljenom kredom, što perom. Svi su
predstavljali isto— predivnu devojku dugačke crne kose, nežnih crta lica koje
je zračilo spokojem i lepotom.Njen setni osmeh izmamio je izraz divljenja na



prinčevom licu. Tekst koji je pratio slike bio je isprekidan, jedva čitljiv, kao da
ga je pisao neko neuračunljiv , ili jako nervozan.

Mnogo mi je teško mila. Gledam te svaki dan, a ne mogu da  čujem
tvoj glas, da vidim tvoje suze i radosti , da čujem tvoje sne... Da li ti je
hladno ? Imaš li dovoljno sunčeve svetlosti ? Teško je podnositi ovakvu
kaznu... najviše me plaše zime. Bojim se da ti...

Princ je čitao na preskok, tekst ga je uvlačio u neki mračni vrtlog. 
Neka je proklet dan kada nisam hteo da progutam svoj ponos. Ča-

robnjaci su pogana sorta, a naročito Traganijan. Dijana, kćeri moja. Bila
si najlepše dete u kraljevstvu. Da nisam odbio tog prokletog prosca, ovo
se ne bi desilo. Avaj. Ponosni otac nije hteo da te da ćelavom, ružnom
starcu-čarobnjaku. Skupo sam to platio. Strašno me je kaznio, kćeri
moja. Pretvaranje u drugi oblik života je najviši stepen magije, i nema
čini kojom se to može popraviti. Vidim te, znam da postojiš, upijaš sun-
čeve zrake i raduješ se njegovoj svetlosti. Tvom ocu i to je dovoljno. Ali
mnogo me boli što ne mogu da ti čujem glas. Mnogo.

Ubrzo su se u palati desile značajne promene.
Prva vidljiva promena je bila glava čarobnjaka Traganijana nabodena

na kolac, ostavljena tako da zuri sa bedema pozdravljajući posetioce svojim
mrtvim očima.Pričalo se da su ga prinčevi ljudi zaskočili u snu, kada je moć
čarobnjaka najslabija. Prestala su prinčeva opijanja, valjanja s kurvama, a
postao je i popustljiviji prema sirotinji.

Ipak, najčudnija promena o kojoj je brujao ceo grad— ticala se kaktusa.
Biljka je ubrzo posle dvoboja donesena u palatu. Dvorani nisu mogli da se
načude pažnji i ljubavlju sa kojom je surovi princ gajio biljku. Nije se odvajao
od nje, čak ni u prisustvu ambasadora, kraljeva i generala. 

Dvorani i stanovnici grada bili su svedoci još jedne neočekivane pro-
mene.

Princ je zabranio održavanje dvoboja.



10 — Povratak ratnika

Milica se uzvrpoljila.
„Još ga nema“, rekla je.
Majka je uzdahnula.
„Znam, dušo.“
Milica je poželela da pita kada će se vratiti, ali se suzdržala. To se nikad

nije znalo. Odskitao bi, tukao se u pravim pravcatim dvobojima, pa se vratio.
Nekad povređen, nekad ne. Najčešće zadovoljan.

Samo, sada ga već dva dana nije bilo. Šta ako mu se nešto desilo? Šta
ako je jako povređen? Šta ako je... Ne, to već nije bilo verovatno, mada, opet,
nije bilo ni nemoguće.

I kako ona da sedi mirno kada ga već dva dana nema?
„Smiri se već jednom“, progunđao je njen otac. Lako je njemu da priča,

sedi tu, čita novine, nije on taj koji bi mogao da nastrada.
„Mama, a da bacim vračku?“
„Nikako! Razbesnela bi ga. Znaš kakav je kad se naljuti.“
Devojčica je pokunjeno klimnula. Nije bio preke naravi, ali, kako je

samo umeo da ignoriše!
„Neku malecku? Tako da ni ne primeti?“
„Kakvu bi to vračku bacila a da on ništa ne primeti?“
„Pa... za sreću?“
Majka se nasmejala.
„Dušo, pa znaš da je sreća u njegovom domenu!“
Milica je klimnula. Znala je. Sve je znala, i da ne vredi nervirati se, i da

su te tuče – pravi pravcati dvoboji! — muška posla i da ona tu ništa ne može,
i da ne sme da baca vračke, ali kako da se smiri i čeka ga da se vrati kada je
znala da je mogao da se vrati bez uveta, bez prsta (desilo se već dvaput, i,
bez obzira na to što je uspešno regenerisao čitav prst, isprepadao ju je), bez
dela noge... Šta ako mu neko odgrize parče tela? Oporavio bi se vremenom,
ali nije volela da ga gleda povređenog.



Malecka u krevecu je zagugutala. Milica je smesta potrčala – malecka
se uvek tako ponašala kada je on bio pred vratima.

Nije bila svesna osmeha koji joj se širio licem dok ga je puštala unutra
i videla da je nepovređen, tigrasti mačak sa pokretima pantera koji ih je poz-
dravio mjaukom i uputio se pravo ka svojoj posudi za hranu, da bi kasnije za-
dovoljno zaspao, predući.

„Biće novih mačića u komšiluku“, rekla je majka, nakon što ga je zna-
lački odmerila pogledom.



11 — Na leđima bika

Kratak ali oštar pisak u levom uhu naterao je Alana da trepne, zaustavi
striming sa matičnog broda i zamrzne kadar. Krvavocrvena mreža mu za tre-
nutak zamagli vidno polje, ali onda je trening učinio svoje. Nagli okret u sto-
lici i prsti su već pleli po džojstiku, usmeravali sočiva kamera, kompjuterski
dizali rezoluciju, povećavali stepen osetljivosti termodavača, otvarali sveže
prozore u eonskoj tami. 

„Šta je bilo?“ upitala je Ana čim je stupila u kokpit. U hodu je navlačila
preko glave sivi kombinezon. Ispod majice se na trenutak ukazala bleda koža
stomaka. Do pre deset dana bi mu stavila ruku na rame. Očešala se o njega.
Sada je samo skliznula u stolicu i stavila hedver. „Mali se mrda?“ 

Indeks pokreta je i dalje rastao, plava boja na indikatoru se prelivala u
zelenu, tamnela. Na infracrvenom ekranu se već i golim okom moglo uočiti
mreškanje. Spori div se budio.

„Kao da ga je nešto uplašilo“, reče Alan. „Preuzmi komandu nad ska-
fom.“ 

„OK. Arture, ima li nekih promena? Seizmograf?“ upita ona.
„Ne. Uobičajene vrednosti“, prenese ej-aj. „Amplituda Rosbijevog ta-

lasa je nešto pojačana. Verovatnoća javljanja uzlaznog vrtložnog strujanja se-
damdest procenata.“ 

„To smo već doživeli dva puta za ova tri meseca“, reče Ana. „Ništa
strašno. Ganimed i Io, ruku pod ruku.“ 

Za to vreme, indeks je već ulazio u ružičastu zonu. Telo divovskog stvo-
renja već se vidljivo talasalo, ali relativnog pomeranja u odnosu na dno
okeana još nije bilo. 

„Podigni nas“, reče Alen. „Polako. Da ga ne uznemiriš.“
Na trenutak je skrenula pogled sa ekrana, ali je rešila da oćuti. Umesto

toga, dala je instrukcije Arturu da ih lagano podigne na visinu od dvesta me-
tara iznad dna.

Što se ispostavilo da nije bilo previše pametno.



Kada su dolazili, pretpostavili su da ako igde ima života, da će ga
biti tu, ispod „terena haosa“, ispod najtanje ledene kore. Smatrali su da
nema boljeg mesta od toplih vulkanskih izvora da buduća kraljica Krita,
opružena na leđima bika, doživi oplodnju. 

I zaista, zatekli su tu te spore divove kako plutaju u slanoj primor-
dijalnoj supi, za čije podgrevanje je bilo zaslužno obližnje pohotno bo-
žanstvo. Otromboljene divove koji se kupaju, i ne obraćaju pažnju, kako
i dolikuje divovima.

I ostali da ih proučavaju. Daljinska detekcija. Bez pipanja. Umesto
toga, dodirivali su se međusobno. Neko vreme. Pa su prestali. Bez ljutnje,
kako dolikuje civilizovanim parovima. 

Arturu je verovatno bilo najteže, ali ko još pita ej-aja? 

„Mislim da imamo problem“, saopštio je Artur. „Neka jako velika masa
se približava sa desne strane velikom brzinom.“

„Šta ti to znači ’velikom brzinom’?“ upita Alan, okrećući infracrvene
senzore.

Međutim, vremena za odgovor nije bilo. Udarni talas pogodio je skaf i
odbacio ga pedesetak metara unazad. Nekontrolisano su se zavrteli oko uz-
dužne ose, ali je trenje je bilo na njihovoj strani. Stolice su ispunile namenu
i primile na sebe značajan deo udara, ali nisu mogle da potru ubrzanje. 

Artur je očitao biometrijske podatke. Moždana aktivnost je bila prisu-
tna kod oboje, ali su bili u nesvesti. Zaključio je da je najbolje da se smesta
udalji iz opasne zone, pa je aktivirao potisnike i lagano krenuo unazad. U
međuvremenu je izračunao da je bolje da su budni i pustio blage pulzacione
elektrošokove kroz stolice. 

Alan je trepnuo, ćutke obrisao krv sa lica, pogledao Anu, koja je istezala
vrat, a zatim se udubio u prizor na infraekranu.

Na pedesetak metara ispred skafa, besnela je bitka.



Dve ogromne mase uzburkale su tečnost i podigle sa dna veliku koli-
činu muljevitog materijala, koja je sprečavala bolju vidljivost. Povremeno bi
kroz vrtložne struje ugladao krupne pseudopode jednog ili drugog stvorenja,
kako pokušavaju da prođu kroz omotač protivnika. Tvorevine nalik na fago-
citozne mehurove veličine odraslog čoveka ponekad bi i uspele u tome. 

Alanu se u jednom trenutku učinilo da pridošlica pokušava da usmeri
napad posred tela domaćina, kao da želi da ga pocepa na dva dela. Međutim,
spori div se nabrao po sredini i za trenutak odoleo.

„Izgleda da smo par meseci naivno verovali da smo zalutali u More ti-
šine“, reče on. „Ovo sad više liči na More bura. Arture, da li je skaf u isprav-
nom stanju?“

„Koliko sam uspeo da proverim, svi sistemi funkcionišu“, izvesti ej-aj.
„Ja bih da bežimo, dok još možemo“, reče Alan Ani. „Ne verujem da

je velika verovatnoća da će nas napasti, ali ko zna. Ne bih da rizikujemo.“
„I ostavimo malog?“ upita ona. 
Podigao je pogled sa ekrana i zagledao u sitno lice partnerke. Kratka,

vojnički podšišana kosa, pomalo otečene oči, od spavanja ili od udarca. Nije
mu ličilo da je u pitanju materinski instinkt.

„Imaš li bolju ideju?“ upita on. 
„Pa, ne znam.“ Pokušavala je da ne odreaguje. „Moglo bi svašta da

bude. Možda je lav došao na pojilo. Možda je mali mala, a mi nenamerno
držimo infracrvenu sveću. A najverovatnije pojma nemamo šta se događa.
Ja bih da sačekamo.“

„Šta da čekamo?“ reče on. „Možda je onaj udarac oštetio skaf. Senzori
ukazuju na povećanje vrtložnosti oko nas, nezavisno od ove borbe titana. Što
se mene tiče, ne želim da ostanem ovde ni trenutak više.“

„Detektujem povećanu količinu metana“, objavi Artur, „mada sonde
sa dna ne ukazuju na jaču vulkansku aktivnost.“

Prekinuli su raspravu i zagledali se u ekran. 
Bledi, jedva vidljivi mehurići gasa obavijali su dva džinovska tela, koja

su delovala sve isprepletanija. Na telima naizgled posustalih stvorenja ocr-



tavale su se mrežaste tvorevine koje su ga podsetile na retikulozne pseudo-
pode foraminife. 

Vrtlozi koji su se stvarali oko tela postadoše sve moćniji. Telesne opne
su propuštale sve veću količinu mehurova. Omotači oba stvorenja počeše da
bubre, kao da ih neka unutrašnja sila naduvava. 

A onda, odjednom, isprepletani, spojeni, poleteše naviše.

Osećali su mučninu, dok su se sporo uspinjali kroz podvodnu or-
gansku kišu. Nesigurni. Zbunjeni. Pomalo uplašeni. 

Ipak, bilo je i prednosti; nije bilo potrebno rastapati ledenu koru,
kao u dolasku. Na kraju su samo isplovili kroz svež otvor u ledu. Krista-
lizacija je započela je nedugo zatim; novi zamak Ledene kraljice. 

Dva stranca čekala su nedelju dana na ledu dolazak šatla sa ma-
tičnog broda. Smireno, bez svađa, kako to dolikuje civilizovanim lju-
dima.

Samo je Artur znao kako mu je, ali ko još pita ej-aja.



12 — Zaboravljen u zaboravljenom gradu

Katozea je primorski grad na moru koji nema izlaz na more. Smešten
visoko na stenama, odvojen od obale u potpunosti, čak ni kozjih staza ne
beše; jedino se moglo doći peške, preko uskih prolaza i pored procepa kuda
nikakve zaprege ni konjanici nisu mogli proći. Katozea je grad u kome uživaju
penzionerske dane oni koji su ceo život proveli ploveći i oni koji žele da se
skrase na mestu van puteva i iskušenja i svi oni koji ne žele da ih iko traži i
nađe. U Katozei nema bogatstva niti raskoši, izuzetne hrane ni lepih žena,
nema ničega zbog čega bi neko poželeo da dođe, boravi i odnese bilo šta. 

Toga dana, nenadano se pojavio pešak; dolazeći mimo svih puteva
preko savane. Dvojica besposličara ga posmatraju sa velike udaljenosti i ko-
mentarišu:

„Ko li to dolazi po ovoj vrućinčini?“
„Ko je da je, nahodao se. Na toj strani nema ni puteva ni naselja.“
Pešak, sav obučen u tamnoplavu odoru, prilazi im.
Besposličari se došaptavaju.
„Šta li mu znači ova odora?“
„Možda je pripadnik nekog reda...“
Lice došljaka je hladno, strogo, možda ima svega trideset godina.

Ovako mladi dolaze ovde samo ukoliko beže od nečega ili ukoliko jure ne-
koga.

Čini se da će proći, ali ipak zastaje i negledajući ih kaže: „Ovo je Ku-
kudol?“

Klimaju glavom, a on odlazi dalje. Srećni su što ih nije pogledao.
„Ovo nikako nije dobro, moramo obavestiti starešinu.“
Sad već nekolicina ljudi posmatra pridošlicu. Uputio se pravo na cen-

tralni trg, gde se u slaboj senci ogromnog oraha nalazi kafana „Stari orah“.
Klupe raspoređene u krug oko drveta i trskom natkriljena unutrašnjost.

Stranac zastaje na ulazu, okreće se polako u krug, osmatra sve ljude
koje može da vidi i mnogi obaraju poglede, a oni drugi hitro ustaju i odlaze.



Njegov hod do krčmara prate tišina i napetost.
„Izvolite?“ kaže krčmar.
„Dakle, ovo je ta čuvena kafana Stari orah.“
„Da, a vi ste?“
„U prolazu. Ostaću samo jedan dan. Imam jedan posao da obavim.“
„Kakav posao?“
Stranac se samo nasmejao: „Tražim jednog čoveka. Spremite mi nešto

za jelo.“
„Kak... kakvog čoveka?“
„Prvo jelo.“
Stranac odlazi u najudaljeniji deo prostorije i seda tako da bude naslo-

njen na zid.
Krčmar uleće u kuhinju.
„Ema, brzo, ludaru...“
„Šta ti je čoveče, koga ćeš sad da truješ?“
„Ćuti, došao je plaćenik. Izgleda da je Morel konačno saznao gde sam

se sakrio.“
„Nema ludare, nije sezona.“
„Kako nije sezona, brzo, rastrči se po komšiluku, mora biti da neko

ima.“
Žena juri po okolnim kolibama i traži ludaru, ljudi su uzbunjeni. Svi su

se rastrčali na sve strane, glasine kruže:
„Niko ne dolazi ovamo tek tako.“
„Ima odoru Čarobnika, verovatno red Zlih najamnika.“
„Antela, pakuj se, kod krčmara je plaćenik koji nas je pronašao.“
„Nema oružje, ali čuo sam da su oni gori od svakog Ratnika.“
„Bože, šta da radimo, sve je otkriveno.“
„Tog čoveka je mogao da unajmi samo moj brat, ne može da podnese

što sam mu preoteo ženu...“
Krčmar očajava: „Nema ludare, prokletstvo niko nema nikakvog dru-

gog otrova, sada je jedinstvena prilika, kada se najede, gotovi smo.“



Jedna žena čoveku pored sebe kroz suze:
„A kada si me vukao ovamo, govorio si da je mesto van puteva i da nas

nikada neće naći.“
„Ćuti ženo, možda ne traži nas.“
Ljudi se spontano okupljanju, njih nekoliko.
„Šta da radimo, jasno je da će nekoga likvidirati.“
„Ako je pravi Čarobnik, a drugačiji ne bi smeo sam dolaziti, nemamo

šanse.“
„Izgleda da mnogi ovde imaju razloga za strepnju, Kukudol kao zgodno

utočište.“
„To nije sada važno, moramo brzo odlučiti šta ćemo.“
„Ako bismo ga svi odjednom napali, možda bismo ga nadvladali.“
„Ja neću da krvavim ruke, sem toga bar dvojicu-trojicu bi smakao.

Bolje onda da ćutimo i da prežalimo tog po koga je došao.“
Najednom ideja.
„U kolibi kraj potoka već mesecima obitava jedan Ratnik, možda bi

nam on mogao pomoći.“
„Onaj starac, pa on jedva hoda, samo peca i izležava se.“
„Da, on je bio Ratnik pre pedeset godina.“
„Ratnik je, vrhunskog reda, možda jeste malo star, ali on bi jedini imao

šansu.“

Dok stranac jede, dvojica odabranih idu da pregovaraju. Nalaze Ratnika
u debeloj hladovini drvoreda, kako brčka noge u vodi.

„Kako je, Ratniče?“
„Evo, odmaram.“
„Vrućeg li dana.“
„Šta vas muči, vidim da vam je neka nevolja?“
„Došao je nekakv stranac, pretpostavljamo da je Čarobnik, traži ne-

koga, ne znamo koga a i ne bismo želeli ni da saznajemo. Koliko bi ti tražio
da se s njim ogledaš?“



„Malo sam star za dvoboje.“
„Ne mora to da bude baš najpoštenije na svetu. Naši smo. Koliko?“
„Ne znam, zaista.“
„Imamo trideset zlatnika“
„Nisam se borio godinama.“
„Znamo, ali nam je nevolja. Krčmar ti nudi besplatno piće dnevno zau-

vek.“
„Možemo da ti ponudimo i dva kubika drveta za potpalu za zimu.“
„Popravićemo ti krov na kolibi...“

U krčmi, stranac je završio obed. Zove krčmara:
„Odlično je bilo, svaka čast. Nego, gde se može ovde kupiti konj?“
„Nema konja u Kukudolu. Ovuda se samo pešači.“
„Gde je starešina sela?“
„Što?“
„Imam pitanje za njega.“
„Preko puta, ona siva kuća tamo.“
Stranac odmerava pogledom razdaljinu, onda kruži po okupljenima i

kao da će nešto reći, ali ne govori ništa, samo izlazi napolje.
Svi se skupljaju na prozorima. Stranac prelazi trg i na drugoj strani

presreće ga Ratnik u punoj opremi, mnogi ga sada prvi put vide sa oružjem.
Ratnik ga zaustavlja pokretom ruke. Razgovaraju tiho i niko ih ne može

čuti.
„Sve sam obavio, Ratniče, ušetao se u mantiji Čarobnika, rekao da tra-

žim čoveka, zatim mirno jeo i krenuo do starešine. Kada ću dobiti deset zlat-
nika koje si mi obećao?“

„Evo... Nego, imaš škorpiju iznad pojasa koja se sprema da te ugrize.
Pazi, smrtonosna je.“

Čovek u odori se trže, posežući rukom da otrese insekta koga nije
video. Tren kasnije, Ratnik mu je priskočio i već pripremljeni bodež zario u
grudi.



Pogledom punim neverice, čovek je klonuo na tlo i izdahnuo bez reči.
Ratnik kleknu kraj njega i, praveći se da briše nož, izvuče mu novčanik, uba-
civši ga kod sebe u prorez na odori. „Izvini, putniče namerniče, ostareli Rat-
nik mora od nečega da živi.“

Onda pristiže graja iz kafane; oduševljeni ljudi su prilazili, proslavljajući
oslobođenje od nesvakidašnje pretnje koja se nadvila nad njima tog dana.

„Znao sam da si pravi!“
„Kakva spektakularna borba!“
„Zaslužio si svaki od 30 zlatnika!“
„Bio si odličan, kao mladić!“
Ratnik, oborene glave, polako se izvlačio iz gomile, uspevši da čuje još

jedan komentar: „Šteta što nikada nećemo saznati po koga od nas je došao.“



13 — BOGINJA MAČKASTIH OČIJU

Kada je zveknuvši mamuzom iskoračio u vrelo popodne, bio je bolno
svestan da je ovoga puta sve drugačije. Nagla promena ga je svojom silinom
gotovo oborila sa nogu i vrhom srednjeg prsta spustio je obod šešira na oči.

— Pogrešio si, Atila, kako si samo pogrešio – promrsio je zlovoljno.
Možda negde drugde, možda u neko drugo vreme, Atila bi i imao neke

šanse, ali ne ovde. Ne sada. Nošena vetrom, jedna kotrljanka prohuja kraj
njega i ispratio ju je krajičkom oka.

— Nije ona to zaslužila, prijatelju. Nije.
Nagli tresak vrata, koja je vetar zalupio negde iza njegovih leđa, trgao

ga je i na trenutak se pokolebao. Da li je moralo biti ovako? Zbog čega?
Zbog krupnih dojki, dugih nogu, širokih bokova, bujne kose? Zbog đa-

vola anđeoskog lika?
Dobro se sećao jednostavnosti kojom je Irena sa sebe zbacivala haljinu.

Sećao se njene toplote i lakoće kojom je prodirao u nju — onako s nogu, na
brzinu raskopčanih pantalona.

Vreli pustinjski vetar bacao mu je pesak u oči i zažmirio je po navici,
baš kao i svaki put. Nije mu ovo bio prvi obračun.

Pa ipak — sada je sve bilo drugačije.
Nije se bojao, ali nešto u njemu je gunđalo. Nešto iza misli usporavalo

mu je hod. Spustio je ruku na glatku dršku mornaričkog kolta i opipao je
recke na njegovoj ivici.

To ga je umirilo.
— Skupo ćeš platiti svoju glupost, Atila; platićeš je svojom kožom.

Nikad nisi znao da razdvojiš kada kučku treba jebati, a kad je šibati.
Bio je isuviše iskusan da bi ignorisao podsvest i pažljivije je osmotrio

okolinu. Uskovitlana prašina isprečila se njegovom pogledu i ograničio se na
istraživanje onoga što mu je bilo dostupno.



Duž opustele ulice, osim jedne napuštene zaprege, nije video ništa ne-
obično. Podigao je pogled i osmotrio je ono nekoliko prozora na spratu sa-
luna. Vetar se igrao zavesama i to je bilo sve.

— Za razliku od tebe, ja znam koliko je napaljenih mužjaka Irena zgro-
mila pogledom svojih mačkastih očiju. Bolje od tebe znam koliko se budala
gostilo među njenim bedrima.

Ni na prozorima hotela nije bilo ničeg sumnjivog. Prazna ulica i tremovi
daščara oko njega bili su sablasno pusti.

Najednom je shvatio šta je bilo toliko pogrešno.
Sunce!
Sunce je bilo nezgodno postavljeno. Zaslepljivalo ga je. Skrenuo je po-

gled ka zgradama oko sebe i zamislio se. Znao je da je Irena negde tamo i da
misli na njega. Njegov protivnik nije ništa drugo do posesivni mužjak zasle-
pljen suknjom. Sunce će doći na svoje mesto ako bude oprezno povlačio
karte.

Načinio je još jedan iskorak u nesnosnu jaru, razmišljajući o suparniku
koji, zaklonjen prašinom, lagano dolazi sa suprotne strane. Da je bilo dru-
gačije, možda bi zakon verovatnoće bio umereniji. Ovako je sve bilo gotovo
pre no što je i počelo.

— Atila moj, ti si mrtav čovek; mrtav zbog žene. Misliš da njoj treba
ljigavac koji je dočekuje cvećem i recituje joj poeziju? Previše si jadan da bi
shvatio da njoj trebaju divlje noći i zgužvani čaršavi! Ne znaš ti ko je Irena!

Krv mu se sledila u žilama kada je kroz hujanje vetra odjeknulo pro-
dorno graktanje.

Gavran!?
— Koja je budala ovo programirala!? — pomisli uznemireno osma-

trajući nebo.
Skoro neprimetna zelena nijansa koja je kao oreol okruživala sunčev

disk dala mu je do znanja da je Irena učitala potprogram. Nemir izazvan ne-
očekivanom impresijom sada je popustio i skoncentrisao se na ulicu pred
sobom. Atilu i dalje nije video.



Atila i on — dva zombija povezana spletom kablova sa VR aparatu-
rom.

Borbeni igrači Virtual doo. – uvek spremni da osete bol, uvek spremni
da obraduju svoje navijače.

Atila i on. Dva jarca na brvnu, dva najbolja prijatelja; dva čoveka koji
žele jednu ženu...

Zbog onih što posmatraju:
Zbog nekoliko miliona gledalaca.
I zbog Irene...
Pomislio je na njene prstiće koji su toliko zadovoljstva znali da mu

pruže. Isti oni prsti koji sad vrebaju za tastaturom. Prstići koji će ubiti Atilu!
Prsti sudbine na koje ta budala ne računa!
— Sad ne smeš da pogrešiš devojko! Bol nije isto što i smrt. Sada je

sve drugačije. Sad su elektrode bola drugačije povezane. Sada će bol biti više
nego nesnosan. Sada će doneti smrt.

Jer advokati Virtuala su efikasni. Smrtonosno efikasni. Tehničari su
očas prevezali sistem i sada su tu.

Atila i on.
Zbog jedne pijane noći, zbog par teških reči, zbog šamara koji nije

smeo da padne. Zbog Irene.
Zašto je tako nepromišljeno potpisao ugovor? Šta je Atili trebalo da u

prisustvu člana upravnog odbora Virtuala izjavi onu glupost o smrtonosnom
udaru? Zar je verovao da će oni zanemariti krvoloćnost publike? Dve brzo-
plete budale!

— Zašto nisi stukao dve ljute i oparao kajiš na njenom golom telu,
onako kako sam ja učinio? Patetični, bedni plačljivče! Misliš da ona mari za
tvoje pešovanske bombonjere? Kad bi samo znao kako prija tucati je onako
krvavu i cmizdravu. Ne, ti si morao da kukaš i moliš! Mene si našao!

Svejedno...



Sada su tu i samo jedan će izaći iz Virtualovog studija. Samo jedan će
imati bankovni račun od 9 cifara. Drugi će ostati tamo, spržen visokonapon-
skim udarom.

Obojica će postati zvezde arene.
Doduše, jedan posmrtno.
Nasuprot njemu iz kovitlaca se pojavila visoka, suvonjava prilika sa be-

ćarski zabačenim stetsonom. Pridošlica je hodao nehajno, vukući noge, po-
malo vrckajući. Kada je razaznao protivnikovo lice instinkt je zaurlao u njemu.

Atila se podrugljivo smeškao, otkrivajući svoje savršeno bele zube. Le-
deni trnci jurnuše mu niz kičmu.

Nešto nije u redu!
— Sada, curo! Sada! Ukucaj cheat, pokreni sunce, obrni vetar!
Njegov protivnik zastade i pomače peševe kaputa u stranu. Drška re-

volvera preteći bljesnu kada je sunce počelo da se pozicionira.
— NE! NE! NE!
Atilin lik je zatreperio pred njegovim pogledom kada se sunce postavilo

u precizno proračunate koordinate. Najzad je postalo jasno za koga se Irena
odlučila.

Poslednje reči koje je izgovorio, dok su mu oči suzile prepune peska
nošenog orkanskim naletom vetra, bile su upućene njoj:

— IREENAAA, KUUČKOOO!!!



14 — Namerni prolaznici

This is indeed Life itself!  

— Zdravo. Zovem zbog romana. Nema više ucena, obećavam. Dođi
u pet na dvoboj i razmisli o spornom delu. Ko pobedi, nastavlja da piše. 

***
Bio sam od onih ljudi koje su još u detinjstvu nagovorili da to što

sam veseo ne znači i da sam srećan,  i da će sav ovaj smeh imati odjeka
u nekoj kasnijoj nesreći.  – Ne, ne, nije tako išlo...

Pokušavajući da se seti početka svog romana, još jednom je bacio po-
gled na sliku pokojne bake i pomislio kako bi izgledala mnogo mlađe kada
bi skinuo paučinu sa nje. U ovom trenutku volšebnog pada koncentracije,
Nikola je znao da ima šta da izgubi ali i gde da se vrati. Rukavom je podm-
ladio baku i pogledao u telefon.

Dok je razmišljao da li je bila u pitanju „kasnija“ ili „docnija nesreća“,
mi smo otišli nedelju i po dana unazad i pogledali šta je uslovilo nestanak
pomenutog romana. 

Lopov se opredelio za trenutak Nikolinog pada koncentracije. Tako je
nestao laptop, roman i nešto muzike bez koje je i mogao da živi. Tri dana
nakon sramne krađe pozvao je Nikolu, i zatražio novac za roman koji je pro-
našao među podacima. Posle pet dana je ponovio poziv upitavši šta određeni
delovi znače. Nakon sedam i po dana – predložio je dvoboj. 

***
— Ne razumem, kakav sporni deo?
— Deo u kome Magda nestaje. Gde nestaje, Nikola? Dopada mi se

tvoj roman, i imam predlog za tebe – ko pobedi nastavlja da piše.  
— ... Ne znam. 
Tišina. 
— Jednostavno, dođi u pet. 



***
Mračna ulica kojom je prolazio je, zbog blizine pijace, mirisala na trulo

voće. U daljini je ugledao visokog plavokosog čoveka sa laptopom u ruci. Nije
bio siguran da li je još neko iza njega, ili je to ipak senka objekta u blizini.
Ruke su mu drhtale od hladnog straha, pre nego od strahovite hladnoće.  

— Tačan si. Drago mi je da si došao. – reče plavokosi, na neki odme-
ren način, kao da je domaćin ovog posve neutralnog parka. 

— Meni je ova situacija prilično nejasna... – pogledao je svog sago-
vornika, a zatim na sat.  — Nemam oružje.

— Ne treba ti oružje. Treba da vidimo šta ćemo sa Magdom. Gde je
nestala tog prljavog novembarskog jutra?

— Magda? Cvećarka? Pa ona i nije baš bitna junakinja. Zapravo, či-
tava radnja može da funcioniše i bez nje. Ne znam zašto sam je ubacio...
Zaneo sam se, povela me je, i postala je tako živa...

— Čak previše živa za sporednu junakinju! Gde je nestala tog prljavog
novembarskog jutra?

— Ne znam... Bilo gde! Zar je bitno? Obična cvećarka koja pomaže
protagonisti da izabere cveće. Gde je nestala? Otišla je kući, možda ju je
udario tramvaj, a možda... Otkud znam... Nešto treba i da se domisli, zar
ne?

— Gde si video, gde pročitao da detalji poput takvih oblina, takve cr-
vene kose, te transparentne kože i pogleda u udaljene vekove mogu da se
uvedu i izbace kao da nikada nisu postojali? Dao si joj ime, ehej! Običnoj
cvećarki? Nikola, razmisli šta ćeš sa njom.

— Ali, ne znam! Priznajem, upravo mi je njen nestanak zakočio radnju,
inspiraciju; ali, s druge strane – ne mogu, dugo nisam pisao i...

— ... I izgubio si je zauvek? Jesi li siguran da ćeš se tako lako izvući?
– lopov je skinuo rukavice, pomerio se udesno, a iza njega se ukazala crve-
nokosa devojka.

— Zar je ne prepoznaješ, Nikola?



Nikola blago otvori usta i pomisli: Ne, nemoguće je.
— Reci to naglas, slobodno. – odbrusi devojka i stade dovoljno blizu

da načini kontrast s belinom koja je prekrila Bulevar. — …Ipak, vrlo je mo-
guće. To što si uradio nije nimalo džentlmenski, zašto bih se ja ponašala dru-
gačije? Ono što ti zoveš nestankom inspiracije, je zapravo potpuna
neodgovornost prema likovima i čitaocima. To što nisam glavna junakinja,
ne znači da treba ovako da me tretiraš. Zato sam i unajmila ovog finog go-
spodina da ti ukrade laptop, misleći da ćeš tada shvatiti zašto je bitno da nas
povratiš. 

Nikola je pogledao svoje cipele. Možda je i njih trebalo da podmladi.
Ovo mora da je neka neslana šala, pomislio je. 

— Kako da znam da ovo nije neka neslana šala? – upita podižući po-
gled sa cipela.

— Ako još uvek imaš smelosti da sumnjaš, prihvati dvoboj i suoči se
sa posledicama. – reče lopov.

— I šta, ko pobedi nastavlja da piše? Ti da si neki pisac ne bi tražio
tuđe nedovršene romane, nego bi napisao nešto svoje! 

— Ne sećaš me se, Nikola? Ja nisam pisac, ja sam sekundant. Obi-
čan, jednoscenski sekundant... Ali, doduše, mogu biti šta god poželim, zar
ne? Ne, dobro znaš da ne mogu. A možda bih bio dobar pisac, ko zna? Ili
bilo šta drugo! Sekundant je tako nezavidna uloga za jednog prolaznog lika.
Tek dobije život, a već je svedok smrti. Magda me je unapredila – postao
sam i lopov. I to je nešto!  Vidiš, nisam te ja pozvao na dvoboj. Ona  te je poz-
vala. 

Nikola zbunjeno pogleda Magdu, njeno krhko telo i krupne, odlučne
oči. Zatim oseti neku nepoželjnu hladnoću i pomisli kako mu je bio prijatniji
miris trulog voća, od ukusa neizvesnosti.

— Pobednik nastavlja da piše, je l’? – upita nesigurno.
— Da, ali zapamti – ovo je dvoboj. Pobednik dobija život. Ako pobe-

diš, nastavi da pišeš, i uradi sa mnom šta ti je volja. Po cenu da tog prljavog



novembarskog jutra odem u zaborav. Ali, ako ja pobedim, roman će biti moj,
a ti ćeš biti samo jedan od slučajnih, prolaznih aktera.

Pahulje su bile intenzivne i krupne. Magda pogleda na sat i reče:
— Vreme je.

***
Noć je izgledala gusto i neprijemčivo zbog snega i magle. Nepomično

telo ležalo je na belini papira upijajući svu hladnoću nadolazeće egzistencije. 



15 — Sekunda(nt)

Gužve postoje u svakom delu našeg Univerzuma. Bilo da su u pitanju
pretrpani auto-putevi, razuzdane gomile meteora, ili gusti snopovi elektičnih
impulsa koji jure po kućištima personalnih računara, one ovek nađu načina
da se dogode. Najgore je to što se ne mogu predvideti, jednostavno se dese.
A onda je već kasno za bilo šta. Ostaje samo da se sačeka gorak ukus haosa
koji nastupa jednom kada one nestanu. Jedna takva gužva upravo se desila
na glavnoj magistrali zastarelog PC-a. Trajala je prilično dugo, čitavu se-
kundu… 

„Još samo malo!“, reče poruka, dok je silazila sa glavne magistrale po-
dataka. 

„Bilo je krajnje vreme da se smestim u neku udobnu memoriju, gde ću
moći da provedem najbolje nanosekunde svog života. Ne treba mi mnogo“
,pomislila je, „skroman prostor od nekoliko bajtova i biću presrećna!“

Njena destinacija nalazila se ovde, unutar velike memorijske kolonije
u kojoj je živelo više od dva gigabajta programa. Hitro je prelazila preko ne-
preglednih memorijskih blokova sve dok joj poznati broj nije zasijao u rođe-
nim bitovima. 

„39FF!“, povikala je i poslednjim elektornima snage zakoračila unu-
tra…

„Hej, šta to radiš? Gubi se odavde!“, reče program koji se već nalazio
unutra. „Ovo je rezervisana adresa, ne možeš tek tako da upadaš drugim
programima u memorijski prostor! Mora se znati neki red, kvarca mu isto-
pljenog!“

Bila je iznenađena zatečenom situacijom, ali je odlučila da ne ustukne
pred bagovitim smislom za humor njene vlastite sudbine.

„Oh, izvinite!“, reče poruka.  „Dodeljena mi je ova adresa, i očekivala
sam da će biti prazna. Znate, upravo sam doputovala iz daleka, sa drugog
kraja Interneta, veoma sam iscrpljena. Potreban mi je samo jedan tren, da
odmorim svoje umorne bitove. Napolju vlada strašna gužva.“ 



„Sklanjaj te bitove dalje od mene, hoćeš da se zarazim?!“, oštro je
rekao program. „Nikome se danas ne može verovati, pogotovo ne totalnim
strancima koji upadaju u tuđe domove.“

„Oprostite što se odmah nisam predstavila.“, strpljivo reče poruka.
„Dolazim iz porodice Messenger-a, mi smo stalno u pokretu i večito putu-
jemo prostranstvima Interneta. Mora da ste čuli za nas, čuvene glasnike!
Verujte, od mene vam ne preti nikakva opasnost.“

„Čuveni glasnici, kažeš? E, za razliku od tebe, čuvenog glasnika, ja
sam običan porno klip i lepo ti kažem da odjebeš odavde! Taman mi je dobro
krenulo u životu, čak sam se oslobodio i onog dosadnog komšije MS Worda.
Do pre samo par trenutaka zvrndao je ovde, ni rođene misli nisam mogao da
čujem od njega. Neprestano je prepravljao svoje bitove,  stalno je nešto kom-
binovao, pisao, brisao. Užas! Govorio je kako će jednog dana postati savršeno
umetničko delo. Ako mene pitaš, mislim da je lik totalno flip-flopnuo“, reče
porno klip pomalo odsutno, a onda se ponovo vratio u svoj element. „Nego
što se ja tebi uopšte pravdam, dobro znaš da je zabranjeno mešanje bitova
ovde u memoriji. Da smo se sreli na nekom drugom mestu, recimo u cen-
tralnom procesoru, možda bi i bilo nečega… Uostalom, i nisi moj tip!“ 

„Sram da vas bude!“, reče poruka. „Kakav ste vi to program. Vidite da
sam umorna, iscrpljena, a vi umesto da mi ponudite pomoć još krišom od-
meravate moje bitove! To je stvarno previše, čak i za jedan jeftini porno klip!
Sada za inat neću da se maknem odavde, ostaću ovde još milon nanosekundi
ako treba!“

„Slušaj ti! Možda ja nisam bez greške, na kraju krajeva ne postoji sa-
vršen program. Ali za razliku od tebe ja se pridržavam BITnih pravila. Čvrsto
sam rešio da se promenim i iskreno sam se pokajao za sve greške koje sam
nosio u svojim bitovima. Ostaje mi samo da se nadam da će Programer pre-
poznati moju dobrotu, kada dođe vreme za to. Ako budem imao sreće, vero-
vatno će mi podariti i večni život na Hard Disku“, rekao je porno klip.

„Ha! Nije valjda da verujete u te bajke“, zavarničila je poruka , „Hard
Disk ne postoji, to su priče za malu decu! Šta još sve neću čuti…“



„Uf šta mi napriča! Ako si toliko pametna, odgovori mi onda kako su
nastali svi ovi terabajti memorije, ko je napravio magistralu podataka, odakle
dolaze svi ti električni impulsi kojima se hranimo? Hoćeš da kažeš da je sve
to nastalo samo od sebe? Bolje se pokaj, dok još ima vremena. Jer Antivirus
uvek dođe po svoje!“

„Budalo…“, zaustila je poruka, ali nije stigla da dovrši svoju misao. U
tom trenutku nastao je haos, svi programi su se zablokirali, što je bilo pro-
praćeno jednim „biiip“ koje je dopiralo iz dubine kućišta. Ekran se zaplaveo,
a nakon toga ceo digitalni univerzum se resetovao uz gromoglasno, „O
jebem te baš! Kanto raspala!“ Novica se tresao od neverice, psovao je kao
sumanut. Njegov zastereli računar ponovo se zabagovao i to u najgorem mo-
gućem trenutku. Baš kada je trebalo da sačuva svoju finalnu verziju priče o
dvoboju. Trebalo je da je pošalje na jedan zanimljiv konkurs, a bila je to vraški
dobra priča. Potrošio je sate na nju. Te noći, dok je nervozan odlazio na spa-
vanje, doneo je čvrstu odluku. Ako želi da piše, moraće da nabavi novi raču-
nar. Ovaj je odavno bio za đubre!



16 — JAHAČ

Hrabrost ne zatvara oči dok srce ne ućuti. Dok se kaljuža u blatu i krvi
svojoj, dok oseća i najmanji, od tela otkinut deo, pogled neće reći da je kraj.

Bila su to vremena dvoboja i zadovoljenja.

Ne znam da li sam mogao o ičemu misliti ležeći pod propetim ajgirom.
Zapenjeno je grizao u prazno i mlatio crnom grivom iznad mene, trzajući ka-
jase u jahačevim rukama. Kopita su se spuštala i odizala od mog lica. Urinut
u razgaženo blato, čekao sam kakvim će me udarcem dokrajčiti; premišljao
se ima li smisla izbegavati ga, odlagati. Pritiskalo me je u grudima. Da mi je
umor samo od ove borbe, ne bi ruke sada bile toliko teške i bespomoćne.
Blato se razvlačilo pod rukama, skoro da nisam prepoznao hladni dodir bal-
čaka koji se iz gliba ponudio. Stegnuo sam ga jako. Sablja u ruci mi je podigla
kapke, ubrzavala srce i uspravljala na isfronclane noge. Čuo se samo kratak
fijuk i dugi pramen garave grive odleteo je u vazduh. Crna lepota je ustuk-
nula, jahač na njoj povukao uzde, zakoraknuli su unazad. Znao sam da su
samo trenuci u pitanju; na ledini dva bagrema, prosek između njih učinio se
kao jedino rešenje. Rešio sam da ću ga se čvrsto držati.

Smirivao sam dah, pogledom tražio mog Ratnika na čijim sam leđima
jutros dojahao. Na deset kopalja dalje, krvavo telo mu se nije micalo. Izgubio
sam ga. Četvrt srca mi je otišlo zajedno sa njim.

Nešto mi je govorilo da ću danas poslednji put gledati.

*
Mir u pogledu sam davno izgubio. Moj Ratnik je tada bio samo obično

ždrebe. Sećam se bagrenjaka, nadomak našeg sela. I njenih leđa. Odnela mi
je i pola srca.



Od tada me više nije briga, bes me je pobedio. Jurili smo, Ratnik i ja,
iz borbe u borbu, sekli sa uživanjem, ubijali bez žala. Pročulo se za nas. Na-
ručitelji su stajali u redu, a meni je tako bilo svejedno. Samo me je krv iz ra-
sporenog tela zadovoljavala.

Ali ova borba, kao da je bila drugačija od svih pređašnjih. Kada sam ju-
tros oblačio telo svog poslodavca i spremao za borbu sve me je na njemu žu-
ljalo. Nameštao sam se satima pred ogledalom, prao nekoliko puta, brusio
zube da što jače zasjaje, zatezao otromboljenu trbušinu, uljio kosu dok nije
počelo kapati. I opet sam nesrećno stajao pred likom u odrazu. Jedino svoje
što sam video u ogledalu bile su oči, kao i pre, to mi nikada ranije nije sme-
talo. Oblačio sam svakakva tela, velika i mala, debela, vižljava, masna i do-
terana, bez nogu i ruku, nije me bilo briga. Nije me interesovalo telo
poslodavca, sve dok mu je duša ostajala kod kuće, u naslonjaču, i čekala
okončanje dvoboja. Ono u čemu sam odlazio u borbu bila je samo uniforma,
svaki put drugačija, duh i oči bili su moji, uvek isti.

Jutros mi je sve to smetalo. Na tren sam odlučio da ga skinem i pojavim
na dvoboju kao ja sam, ali najamnik to ne radi. Oveća kesa zlatnika me je
podsećala da ovo nije moja borba.

*
Gledali smo se iz daljine, jahač na svojoj crnoj lepoti, ja čvrsto se držeći

sigurnosti svoja dva stabla. Podigao sam sablju, stiskajući je obema rukama,
on svoju dimiskiju opušteno držao kraj sedla. Bio je junak sličan meni, ali
borbe drugačije. Pogledom sam mu hvatao lice. Ništa mi nije govorila brada
na dvoje precepljena niti pogled skriven pod šumom obrva. Mračio je poput
gromade umotane u tamne haljine, sa krvarećim mamuzama iz mokrih sapi.
Teška kopita su se nestrpljivo vukla po tlu, lepota je frktala i šištala paru iz
nozdrva.



Poleteli su prema meni. Razgažena zemlja se razrivala i u krpama ra-
stakala po vazduhu. Dimiskija je vitlala, preplitala sa dugom grivom, hvatala
pravac između mojih očiju i spuštala ka odabranoj tački. Srce mi se ubrzalo,
naglo smirivalo, pa opet ubrzavalo. Zažmurio sam, sa još više uzdignutom
sabljom u rukama. Srce me je podsećalo da nije vreme za mrak, ali kapke
nisam mogao pokrenuti.

Zastrašujuće njištanje rasparalo mi je svest, otvorio sam oči. Između
prednjih nogu, koje su do maločas besno grabile ka meni, izvirivao je balčak,
krv se prosipala po mojim haljinama, lepota trzala i roptala pokušavajući da
podigne glavu. Brzo sam izvukao sablju i nadneo nad dva oka koja su se za-
klapala. Jad me je obuzeo. To nije bilo dobro, životinja nije trebalo da umre.
Ne i ova. Njih ne ubijam. Svet u koji sam zaronio gledajući ta dva oka otkinuo
mi je još jedan komad srca. Šta sad da radim sa tim slabim ostatkom?

Zaželeo sam se bagrenjaka. I nje. Samo još jednom. Bilo mi je dosta.
Bio sam umoran. Želeo sam da se vratim u dan kad je otišla, da uprtim dva
velika tela koja su ležala kraj mene i odnesem joj ih. Ona može da vrati život,
ume da oživi. Ona može šta hoće. I srce da otkine.

*
Život je na dahove curio iz gomile crnog sukna. Tek poneko stenjanje

pod teškim truplom. Krvave mamuze su se, škripeći, vrtele kao točak na pre-
vrnutim kolima. Nisam bio siguran šta bi trebalo uraditi. Okončati ovu
borbu, još jednom izaći kao pobednik, vratiti telo poslodavcu i čekati sledeći
zadatak. Ili samo vratiti telo i ništa više. Ili ukrasti telo i živeti kao neko
drugi... 

Čizme su se naglo pomerile pod mrtvom lepotom, velike šake zbacile
lešinu sa sebe, a telo, kao utvara, uspravljalo i ustremljivalo ka meni. Srce
mi je zastalo od pogleda na crnu veličinu, pa se naglo ubrzalo. Sporim hodom



i oborene glave je koračao, vukući za sobom blatnjavu dimiskiju. Čekao sam
ga stiskajući svoju sablju u mokrom dlanu. Više nisam imao dilema, ovo je
konačni obračun, vreme da se posao završi.

Zamahnuo je ka mom vratu, izvio sam se i prepustio mu mesto u ba-
gremovom useku. Haljine su ge saplitale i kačile o hrapavu koru, besneo je
kao zver u klopci. Okrenuli smo se jedno prema drugome. Podigao je dimi-
skiju visoko, ja sablju upravio prema njegovim grudima. Pogledi su nam se
uhvatili, ona je zastala, ja prestravio, ali sablje se zaustaviti lako ne daju. Pre-
sekao sam je na pola i srušio za njom u trenu.

„Dobro je da si to bio ti...“ 

„Zašto? Ljubavi...“

„Dobro je. Da se završi...“

„Dobro je...“, potvrdio sam. 

Ptičurine su se već uveliko skupljale kad sam konačno izgubio vid. Srce
sam sakrio, nek kljuju.



17 — ИГРА ДУХОВА

2. Директорат, директору M сектора:
Опсервација субјекта се наставља, врбовање ћу покушати вечерас. Уко-
лико компромитујући материјал не да резултат, спаковаћу га, тим за
транспорт и екстракцију спреман. Страни фактор присутан, најмање
један оперативац.  Недефинисана служба. Предлажем црну процедуру,
потребна хитна потврда.
сп. аг. Овен Р.

Овен је још једном прочитао текст на монитору, затим протрљао
корен носа и покренуо програм  за криптовање и слање поруке. Насмејао
се у себи; наравно да му никаква потврда није била неопходна. За црну
процедуру се већ одлучио, оправдаће је, као и увек, хитним оперативним
разлозима. Бирократе у лагумима Директората су волеле форму, то је
одавно научио и трудио се да поштује. Олакшавало му је рад.

Није му промакло да професора не прати само он, уочио је утвару
већ на почетку обраде. Претходне ноћи је покушао уклањање, Ругер са
пригушивачем је био спреман, изманеврисао га је до слепе улице. И из-
губио. Први пут у 17 година службе, Овен Р. је изгубио своју мету.
Момак је био добар. Момак је био веома добар, а то му се није свиђало.
И страшно га је љутило.

*

— Ларсоне?

— Грегоре, ти си данас  у Контроли?

— Ја сам, изложи пресек.

— Професор је близу решења, ближе него што смо мислили.
Предлажем хитно брисање.



— Сачекај. Одобрено. Селективно, наравно?

— Наравно. Даље. Директорат ће га узети вечерас, уочене
припреме. Идентификовао оперативца, Грегоре, тип је опасан, екс-
тремно опасан. Синоћ је могао да ме  убије, морао сам да употребим
маску, једва је одржао. Предлажем ментос.

— Сачекај. Одобрено. Не летално, само га одбиј од себе.

— Примљено.

— Ларсоне? Чувај се.

Ларсон, теренски агент Трансдимензијске Контроле, је скинуо ко-
муникационе дискове са слепоочница и легао на кревет, покушавајући
да среди мисли и испланира даље кораке. Професоров пројекат ће не-
миновно довести до открића паралелних универзума, а то није могло да
се допусти. Овај свет још дуго неће бити спреман, Ларсон није смео ни
да замисли последице отварања неконтролисаног портала. Дакле, вече-
рас ће му обрисати делове знања, не много, нешто физике и математике
ће бити довољно. Срећом, професор је био биће навика, Ларсон је знао
тачно време када ће доћи у ресторан, чак и сто за којим ће седети. А ви-
соког, проседог оперативца ће ударити ментосом, али не лагано, како је
Контрола наредила. Удариће га најјаче што може, из близине. Стресао
се од помисли колико ће бити опасно. Са тим типом је смрт ишла под
руку, аура скоро да се голим оком видела. Као никада раније, Ларсон се
плашио.

*

Огрнут пешкиром око кукова, Овен је пажљиво бирао одећу. Знао
је да га у служби зову Сенка и то му је пријало, умео је и поред високог
стаса  да се уклопи у сваки амбијент, стопи са окружењем и постане не-
приметан, да нестане. Проверио је своје омиљено оружје, прстен на коме
је скривена полуга ослобађала иглицу. Довољан је био додир у пролазу,



неприметни убод је доводио до скоро тренутног застоја срца, смрт је на-
ступала за мање од минута. Супстанца коју је развио Директорат се није
могла обдукцијом открити. Волео је да црне процедуре изводи на улици,
у ресторану, на стадиону, гужва му је одговарала и пружала савршену
прилику за извлачење. Понекад је управо он позивао помоћ и задржавао
се у гомили радозналаца, да би жртву погледао у очи у тренутку када је
живот напушта. Знао је, наравно, да је психопата, није му сметало. Дру-
гачије нису ни бирали за овај посао.

О професору није много размишљао, одлучио је да не покушава
врбовање. Матори блесан је био неосетљив на новац, а ни фотографије
сексуалног односа са асистентом неће бити довољна полуга, Овен је то
знао. Узеће га при изласку из ресторана, комби, џак на главу, инјекција,
аеродром, сандук дипломатске поште, рутина. Нека Фирма гледа шта ће
са њим. Али, онај малени оперативац, утвара која се усудила да му стане
на пут, он је већ био друга ствар. Радовао се овом уклањању, помало из-
ненађен осећајем нелагодности. Такав осећај му је био нов, неуспех у
слепој улици га је још мучио. „Фокус, фокус!“, помислио је, обукао се,
још једном проверио прстен и иглицу окренуо према длану.

*

Ларсон је седео на поду, спуштене главе и опружених руку, про-
лазећи кроз вежбе дубоког дисања и концентрације. Брисање неће бити
проблем, али летални ментос је компликован, тако нешто није често из-
водио. Заправо, никад у реалној ситуацији, само на психо-тренинзима.
Био је свестан да то мора да уради, није га бринуло што у Контроли неће
схватити. Овај обрачун је неизбежан, то му је било кристално јасно. Да
би извео брисање, мора да преживи. Да би преживео, дугајлија мора да
умре. Проста, теренска логика.  Устао је, истуширао се и обукао. Изашао
је из хотела, пријало му је вечерње светло булевара.

Ушао је у ресторан и пажљиво одабрао место за шанком. У огле-
далу је видео професора како седи за столом у ћошку и црта  дијаграме



по салветама и столњаку, уједно је имао несметан поглед на улаз. Про-
тивник ће морати да прође поред њега, довољно близу, надао се да неће
смети да га одмах отворено нападне. Спремао се за хитар ударац, знајући
да има само једну шансу. „Е па, пријатељу, хајде да заплешемо“.

*

Заклоњен редом такси возила на супротној страни улице, Овен је
напето посматрао унутрашњост ресторана. Прозори су били довољно ве-
лики да види све што га је занимало. „Мали је добар..“, видео је да се
лукаво сместио, схватио какав би могао бити план, „..али не довољно
добар. Нож у бубрег, можда? Или нека играчка слична мојој? Не
данас, прикане...“. Одлучним кораком је прешао улицу и отворио улазна
врата.

*

Ларсон је држао шољицу кафе, изненађен што му високи човек
прилази широко осмехнут и поздравља га тапшањем по рамену, као ста-
рог пријатеља.  И тада се сручио са барске столице.

— Људи, мом другу је позлило! Нека неко позове хитну помоћ,
дајте мало воде!

Овен је чучнуо поред тела које се трзало и загледао у очи, с не-
приметним осмехом на уснама. А онда је видео да се зенице умирућег
шире и постају црње од ноћи, заслепљујући бол је почео да кида чеону
кост. Док је слика постајала све тамнија, схватио је да је однео последњу
победу.



18 — Повратак у Едем

Каин је секао пшеницу оштрим каменом, слажући је потом у хумке.
Земља ће ти се одупирати; са муком ћеш се од ње хранити;

коров ће ти рађати, а ти ћеш јести зеље пољско, пролазило му је
кроз главу, изнова и изнова, док је ударао каменом у стабљике. Беше то
клетва изречена Адаму, клетва која ће походити сваког његовог потомка.
Али клетва коју највише ја осећам, помисли Адамов прворођени син.
И она мора престати!

Зачу нешто иза себе. „Авеље“, рече обрисавши чело. Осмотри
брата и његове три овце.

„Шта радиш, брате?“, каза Авељ. „Пре времена сечеш ту... траву.“
Каин се насмеја. „Траву?!“, одмахну руком. „Није пре времена.

Хоћу Господу да принесем жртву.“
Авељ га упитно погледа.
„Пре три ноћи гром је ударио у стену, око тристо корака одавде.

Располутио је. Изгледа као... као длан“, рече, испруживши отворене
дланове. „То је знак! Треба принети жртву Господу! Ако га одобровољи,
можда... можда ће да опрости грех наших родитеља! Можда ће отворити
врата Едема!“ Загледан у правцу стене, Каин рече: „Заклео сам се да ћу
тамо принети свој труд; и видећеш, од сутра ће се гнев Господњи утишати
над нама.“ Модар облак, који им се брзо приближавао, привуче му
пажњу.

Авељ је ћутао. „Тристо корака?“, рече коначно. „И мислиш да би
жртва задовољила Бога? Да ће ти умирити земљу и благословити те?“

Ратар слегну раменима. „Верујем да хоће.“ Поново обриса чело,
климну, и осмехну се. „Погледај горе. Мислиш ли да је оно кишни облак?
Није; то је Бог – гледа нас и слуша са висине. Чуо је моје речи.“

Авељ замишљено климну, а затим потера овце и оде.
Предвече, Каин је положио шест хумки у широку рупу крај поља –

по једну за сваки дан Стварања – и покрио их гранама. Са знојем лица



свога јешћеш хлеб, док се не вратиш у земљу из које си узет, сетио
се речи које му је Адам причао још док је био дечак. Клетва га више није
плашила. Знао је да чини праведно дело, и да ће за правду примити
правду. Каин погледа источно небо и насмеши се. Да, за правду ће
примити правду.

Пред зору, пошао је ка хумкама. Заклео се да ће принети жртву, и
време је да испуни реч. Потрчао је.

Близу поља, Каин примети пшеницу. Ношена ветром, укотвила се
у шибљу, корак од њега. Ветар је поново дунуо, доносећи нове стабљике.
Моја пшеница... жртва...

Трчао је до рупе, да би је затекао празну – жито из ње вукло се
унаоколо; гране које су је покривале биле су побацане. Ветар му нанесе
неколико стабљика у лице. Узео их је, посматрао, готово проучавао,
изломљене и суве. Шта да однесе пред Бога? Његова заклетва...

Каин узе камен и брзо пође да насече барем једну хумку. Пришао
је пшеници, секао је и кидао. Онда се дао у скупљање разбацаних
стабљики, гребући по земљи, купећи пшеницу, каменчиће, прашину...

Светло плаво небо црвенело је према истоку. Ускоро ће сванути.
Каин је у једној руци држао камен, у другој ни десетину наумљене жртве.
Погледао је у правцу располућене стене и потрчао.

Стена се налазила на брдашцу. На врху, крај ње је стајао Авељ.
Задихан, Каин га је запитано посматрао.

Млађи брат му показа руком на стену, на којој је стајало заклано
јагње. Крв му је још увек истицала из врата. Биљке у Каиновим рукама
личиле су на осушену траву. Ветар је благо дунуо, просипајући прашину
из његовог нарамка.

Несигурно, закорачио је, ставио пшеницу на олтар и удаљио се три
корака. Господ ће препознати мој труд!

Зраци сунца обасјали су земљу, али крупан, све црњи облак
згушњавао се над стеном. Браћа устукнуше за корак.



Каин је, мрштећи се, гледао у пшеницу. Како Бог узима себи
жртве?

Ветар снажније дуну, наносећи му прашину у лице. Покрио је очи,
трљао их, када је осетио да нешто гори. Погледао је.

Заклано јагње је било у високом и уском огњеном стубу. Пламен је
растао, али Каин није осетио топлоту.

Након једног трептаја јагње је нестало. На располућеној стени, само
је стајала пшеница, прашњава и изломљена. Нетакнута. Каин погледа
Авеља.

„Ха!“, насмеја се сточар. „Примљена ми је жртва! Бог ће ме
благословити! Моја жртва!“

Каинове песнице почеше да се стежу, лице му од збуњеног постаде
намрштено. „Пшеница... ти си је разбацао! Ти си уништио моју жртву,
да би твоја била примљена!“

„А ти си хтео да принесеш жртву без мене!“, рече Авељ, уперивши
прст у брата. „Желео си да ме Бог не погледа! Да се сам вратиш у Едем,
то си желео!“

Каин пође ка њему. Авељ клизну у страну и подиже штап. „Даље
од мене! Даље! Избићу ти очи, па ћеш слеп радити земљу!“

Пре него што се и покренуо, Каин је осетио ударац по уху. Направи
болну гримасу, снажније стискајући камен у шаци. Авељ се смешио.

Неколико удараца по недрима, раменима и глави нису га
зауставили. Знао је Каин за бол; бол у леђима, огољени дланови, модра
колена – све је то искусио обдађујући земљу. Олакшање је требало да
уследи овога дана, када би Бог благословио његову жртву, али тај
проклети сточар...

Насрну, али Авељ поново клизну у страну, и замахну штапом,
промашивши му главу. „Хајде! Приђи“, викну Авељ. „Приђи, брате!“

Каин покуша, али доби снажан ударац по колену. Ноге су га издале,
и он клекну.



Авељ победнички повика, и замахну, циљајући сточара у главу.
Човек на коленима се саже, а онда крикну и поскочи, и нађе се испред
брата. Време је престало да тече док му је гледао лице, сада лишено
осмеха, згрчено, ознојано.

А онда га снажно удари каменом по челу.
Авељ паде.
Каин је крупно дисао. Гледао је у непокретног брата, па у стену, па

у брата. Узео је Авеља, и поставио га уз стену.
Тргнуо се када је снажан, дубоки глас проговорио: „Где ти је брат,

Авељ?“
Каин је још увек тешко дисао, гледајући у братовљеве ноге. „Не

знам“, процеди. „Зар сам му ја чувар?“
„Шта учини!“, зачу се, док је ветар снажније дувао. „Крв брата

твога виче ка мени! Да си проклет на земљи која је примила његову крв!“
Авељ је непомично лежао, са раном на челу. Каин је само ћутао и

гледао га; осећао је мучнину. Нема повратка. Авељ је мртав. А као што
сам ја убио њега, неко ће мене.

„Неће“, чу се глас. „Направићу знак на теби, и нико неће смети да
те убије.“

Небо је ускоро било ведро, и сунце је сијало. Сточар погледа
навише и уздахну.

И отиде, и насели се у земљи Наидској, на истоку, према Едему.


