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ПЉУ САК
Го ран је био за до во љан. Успе шно је за вр шио до го вор око ку по ви не по љо-ком би-

на та на ко јем је ра дио ме се ци ма, а ју тр ос су му ја ви ли и да је рад ни ци ма ше ће ра не 
упла ће на по ло ви на фе бру ар ске пла те. Да кле, што се штрај ко ва ти че, би ће ми ран још 
нај ма ње ме сец да на.

За ва љен у на слон су во зач ког се ди шта, за па лио је ци га ре ту и по ву као ду ги пр ви 
дим. На ли цу но вог во за ча са бес пре кор но бе лом ко шу љом ни је се мо гао уо чи ти ни 
на го ве штај не го до ва ња.

Два ви ски ја ко је је по пио са гра до на чел ни ком сре мач ке ва ро ши це за гре ја ла су 
ди рек то ра та ман ко ли ко је по треб но да из др жи по лу ча сов ну во жњу ау то-пу тем на зад 
до пре сто ни це. Уве че ће на пра ви ти при ват ну про сла ву на спла ву свог при ја те ља, а 
већ су тра би мо гао од ле те ти до фран цу ске ри ви је ре да се при дру жи су пру зи.

Ли ста ју ћи на те ле фо ну фо то гра фи је игра чи ца ко је му је вла сник спла ва по слао, 
Го ран ни је ни при ме тио ка ко се пре ко по днев ног не ба бр зо на вла че обла ци и по чи ње 
ди вљи лет њи пљу сак. Во зач је са мо дис крет но по ја чао тон екс-ју ба ла да и ти ме пре-
крио звук ки ше ко ја је до бо ва ла по пред њем ста клу.

Пре нуо га је пу цањ ко ји де фи ни тив но ни је при па дао хи ту „Пр ља вог ка за ли шта“.
– Из гле да да нам је пу кла гу ма – обра тио му се во зач са при ме сом крив ње у гла су 

– ре ши ће мо то за пет ми ну та, не мој те ни шта да бри не те.
Во зач је за у ста вио ли му зи ну, у ре тро ви зо ру осмо трио над во жњак ко ји је остао 100 

ме та ра иза њих и жур но иза шао на по ље да за ме ни то чак. На ме ран да што је мо гу ће 
бр же оба ви не при ја тан али ну жан по сао, уштир ка ни во зач ни је до бро за тво рио вра-
та и у во зи ло је по чео да се увла чи ми рис ки ше ко ја се су да ри ла са вре лим ас фал том.

При ја тан и од не кле по знат ми рис дра жио је Го ра но ве но здр ве, по зи ва ју ћи га да 
ура ди не што ира ци о нал но, лу до, нео че ки ва но, че му ина че ни је био склон. Отво рио 
је вра та и иза шао на по ље. Наг нут над точ ком, во зач је по ди гао по глед ка ње му, али 
ни је ре као ни ре чи.

Опи јен све жи ном, Го ран се ра до вао сва кој ка пљи ци во де ко ја се сли ва ла низ ње-
го во ли це. Ски нуо је са ко и рас коп чао ко шу љу, же лео је да се сто пи са том ки шом 
ко ја па да по пу ту, по њи ва ма и све му што мо же да об у хва ти по гле дом. Му ња је бле-
сну ла, а он је по ди гао ру ке и тут ња ви гро ма при дру жио свој ур лик. Све ње го ве фа-
бри ке, трак то ри и ка ми о ни не ма ју ску па ни де лић сна ге те олу је ко ја је спу сти ла не бо 
ка зе мљи. По пр ви пут у свом жи во ту, Го ран је ви део ко ли ко је си ћу шан део ко смич ког 
ме ха ни зма и био је сре ћан због то га. Као да је тај лет њи пљу сак са ње го ве ко же спрао 
сву оту ђе ност љу ди...

Већ сле де ћег тре на во зач га је шче пао сво јим сна жним ру ка ма и прак тич но унео 
у во зи ло. За лу пи шви вра та цр не ли му зи не, гво жђем и ста клом одво јио је ди рек то ра 
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од ми ри са мо кр ог ас фал та, њи ва и све те во де. Го ран је при ву као ко ле на уз мо кре 
гру ди и ћу тао.

Сат вре ме на ка сни је, се део је у сво јој фо те љи за гр нут ба де-ман ти лом и раз ми шљао 
о то ме што му се де си ло. Ни је имао об ја шње ње, ни шта од то га ни је ли чи ло на ње га. 
Мо ра би ти да је по пио пре ви ше. Или пре ма ло. На суо је се би још је дан ви ски и да љин-
ским упра вља чем пу стио му зи ку на ли ни ји. Ипак не ће пра ви ти ни ка кву про сла ву.

Те но ћи, Го ран је са њао да ле ти. Над ле тао је не ке шу ме и ли ва де, ви део де цу ка ко 
се игра ју. Пу но, пу но де це, а за тим бес крај ну пу чи ну и бро ди ће ша ре них је да ра. Угле-
дао је и ја то дел фи на ко је га је по зи ва ло да се за гњу ри и по ђе са њи ма, али не ка си ла 
је по че ла да га ву че уна зад, све ја че и све ви ше у ви си ну. Дел фи ни, бро до ви, де ца и 
бо ро ве шу ме би ли су све ма њи и ма њи, а он да се уз сна жан тре сак над њим за тво рио 
по кло пац цр ног ков че га. У том тре ну је отво рио очи и си ло ви то удах нуо, а ср це као 
да му је пре ско чи ло је дан уда рац.

Би ла је то пр ва од 1.001 но ћи у ко јој га је тај исти сан по хо дио. Пу то вао је Го ран 
сва ке но ћи по раз ли чи тим пре де ли ма, али се лет увек за вр ша вао у ков че гу. И сва ки 
пут, ср цу је тре бао све ду жи де лић тре на да се пре не и на ста ви свој рад.

Ни је дан ле кар ни је био у ста њу да му по мог не. Про дао је и цр ну ли му зи ну и про-
кле ти по љо-ком би нат у Сре му. На ло жио је да се из фир ме от пу сти шо фер ко ји га је 
тог да на во зио, ни је же лео да га ишта под се ћа на дан ка да је све по че ло. Шеф ка би не-
та га је сла гао да је то ура ђе но, же ле ћи да по ште ди ди рек то ра не при јат ног са зна ња 
о то ме да се во зач од он да ни јед ном ни је по ја вио у пред у зе ћу, а да су све по тра ге за 
њим би ле уза луд не. Чак ни по ли ци ја ни је успе ва ла да га про на ђе, тај чо век као да ни-
ка да ни је по сто јао.

Три го ди не ка сни је, Го ран је отво рио очи и раз ја пио уста, али ва здух ви ше ни је 
про ла зио кроз њих. Не где да ле ко, на дру гом кра ју све та, там ни, ки шом бре ме ни ти 
обла ци су пра ти ли цр ну ли му зи ну ко јом је упра вљао во зач у уштир ка ној бе лој ко шу-
љи, а чо век по ред ње га ни је био све стан да те че нај ва жни ји дан у ње го вом жи во ту.

УПЛИ ТА ЊЕ

Опет је са њао исти сан. Он, у не ка квим сан да ла ма и шле му, зби јен у стро ју са шти-
том у јед ној и крат ким ма чем у дру гој ру ци. И то стра шно ур ли ка ње љу ди ко ји тр че ка 
њи ма, су да ра ње гво жђа и крв ко ја пр шти на све стра не. Ка да је сат за пи штао, ср це му 
је још увек сна жно лу па ло.

Раз гр нуо је за ве су и за гле дао се у ноћ. Де цем бар је, се дам са ти уве че и већ се пот пу но 
смр кло. Не ке те ра се су укра ше не пра знич ним лам пи ца ма. По пи ће ка фу на бр зи ну и 
кре ну ти на по сао.

Већ ду же вре ме је так си рао ис кљу чи во но ћу. Ни је би ло гу жви ко је су га нер ви ра ле. 
Раз во зио је ма хом омла ди ну по ка фи ћи ма и ди ско те ка ма, по не кад и не ког пи јан ца за 
ко јег би про це нио да ни је баш то ли ко по пио, те да му се не ће ис по вра ћа ти по се ди шту. 
И кур ве. Са да их је већ не по гре ши во пре по зна вао.
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Че твр так је и ноћ је про ти ца ла спо ро. Не ко ли ко во жњи до по пу ла р ног ноћ ног 
клу ба на пе ри фе ри ји и је дан по зив ко ле ге на аси стен ци ју. Стран ка је би ла агре сив на 
и ни је хте ла да пла ти, али док је он сти гао све се већ сми ри ло.

Ве ћи део но ћи је че као на ста ја ли шту и слу шао мре жу. У пр сти ма је пре вр тао свој 
срећ ни нов чић. На шао га је за па лог иза зад њег се ди шта пре ме сец да на. Ко зна ко ме 
је ис пао. Ма лен и си гур но при лич но стар, са јед не стра не је имао из ли за ну гла ву не ког 
чо ве ка, а са дру ге не ка сло ва ко ја су се је два ра за зна ва ла.

Раз ве зао је још не ко ли ко мла ди ћа и де во ја ка ку ћа ма. Углав ном су се во зи ли по 
тро је или че тво ро и де ли ли ра чун. Ни су пра ви ли ни ка кве про бле ме. Мре жа је кре ну-
ла да се бу ди, уско ро ће по че ти ју тар њи шпиц. Ње му је би ло вре ме да кре не ку ћи и 
од спа ва не ко ли ко са ти, па ће на онај дру ги по сао. Ка да је ле гао и пре ба цио ће бе пре-
ко гла ве, сун це још ни је иза шло над гра дом.

У не ко исто, али пот пу но дру га чи је вре ме, вој ник се ди гао на звук тру бе ко ја се пре 
сва ну ћа огла си ла пред ње го вим ша то ром. На ву као је сан да ле, иза шао и стао у ред за 
сле до ва ње хра не. Док је че као, у гла ви је пре мо та вао чу дан сан ко ји га је у по след ње 
вре ме че сто по хо дио. Он, у не ка квим ко ли ма без ко ња ко ја јур ца ју кроз ве ли ки град. 
Ноћ је, али са свих стра на си ја ју бле шта ва све тла. Рас по зна је сло ва на све тле ћим зна-
ко ви ма, али не и ре чи ко је су на пи са не.

Део хра не је по јео, а оста так са чу вао за ка сни је. До бро је при ве зао шлем за гла ву, 
узео штит и крат ки мач и кре нуо ка збо р ном ме сту. Мо ра ће при не ти жр тву бо гу Хип но-
су пр вом при ли ком, раз ми шљао је. Ис под је зи ка је ста вио нов чић за чам џи ју Ха ро на. 
Ако пад не у бор би, мо жда не ће има ти ко то да учи ни. Пе та ле ги ја је кре та ла у од суд ни 
бој.


