
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. 


