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ноћи су овде блиставе
видиш хиљаде звезда
док покушаваш заспати
слушаш како пролазе возови
 
изађи вечерас
ти си поново млад
 
мирис мора и будућности
било је седамдесет седме
мислио сам, ако хоћу
могао бих стајати на води

ти си тражио кључ
али кључ је одувек био у твојим рукама
 
нешто што је путем нестало
јер ово је осамдесет и пета
нешто што те тера, да поново мислиш
да си негде одувек грешио

група Avtomobili, 1986.

* * *

Ка да је Пе ђа био кли нац, у Бе о гра ду је чо ве ку на гла ву мо гао да пад не кла вир 
при се лид би ка да је оп шти на жу ри ла да исе ли гај бу пре и сто риј ске бе ло гар деј ске – 
не том упо ко је не – го спо ђе, го ван це од пти це, сак си ја рев но сне уче сни це у так ми че-
њу „На гра ди мо нај леп шу те ра су“, пљу вач ка и ко ја воћ ка (де чур ли ји до сад но), са др-
жај пе пе ља ра као и де ло ви фа са да са нео др жа ва них згра да, та ко да се на Ба но вом 
Бр ду сре ди ном се дам де се тих де си ло да је не срећ на же на по ги ну ла од удар ца ко ма-
да бе то на ко ји је пао – гле иро ни је – са кр о ва До ма здра вља „Си мо Ми ло ше вић“; сре-
ћа у не сре ћи ни је по мо гла, кон ста то ва ли су смрт. 

Да нас се и стар и млад жа ли на ка па ње из еркон ди шна. Не ка да су са мо ам ба са де 
и ста но ви ко је су из најм љи ва ли стран ци мо ра ли да има ју ту на пра ву (не из о став ни 
до да так у огла си ма ан гло сак сон ских ди пло ма та „оба ве зан еркон дишн“ де ло вао је 
ег зо тич но); обич ним љу ди ма се то та да чи ни ло као нео пи сив лук суз. Ка пље да нас 
во ди ца из тих кли ма уре ђа ја, а љу ди ма сме та. Али, ко ли ко љу ди уоп ште зна да су 
дру ге ка пљи це де це ни ја ма шкро пи ле бе о град ске пе ша ке? Рад нич ка кла са, по уста ву 
на вла сти, пре ко сво јих тре нут но за по сле них пред став ни ка је до слов но пи ша ла по 
– ка ко су ваљ да ми сли ли – бес по сле ним пе ша ци ма ко ји не ма ју па мет ни ја по сла не го 
да се ше та ју по ули ца ма у рад но вре ме, док по штен свет ра ди. О че му је реч? Па, кад 
се јед на гра ђе ви на диг не у ви си не, она ко још окру же на ске ла ма, док се тек по чи ње 
са угра ђи ва њем др ве на ри је а че ка се по ве зи ва ње на во до вод и стру ју, она ко са кри-
ве ни од по гле да ви си ном и, мо жда, ко јом кр о шњом из град ског др во ре да, рад ни ци 
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су се, ле по ре че но, „олак ша ва ли“ по пр о ла зни ци ма: пи ша ли су по Бе о гра ђа ни ма ве-
ро ват но ми сле ћи: „Ево вам га на, кад ни сте ди гли ни шта те же од олов ке...!“ Фи зи о ло-
шки ла ко об ја шњи во: без са ни тар ног чво ра, оно ли ке по пи је не бо це пи ва су не где 
мо ра ле да се из ли ју; „ако већ Сун це ни је пре мре жио“, наш ће труд бе ник бар да ими ти-
ра јед ну ме те о ро ло шку по ја ву; ко ли ко су пу та – а то се и да нас де ша ва, и Пе ђу за и ста 
вр ло за ни ма ко ли ко љу ди за тај рад нич ки хо би зна – ше та чи бе ло га гра да за ста ли 
осе тив ши не ви ну кап по ру ци или обра зу, ис пру жи ли ру ку, по гле да ли у не бо, и пи та-
ли се хо ће ли то из не над на пр о лећ на или лет ња ки ша? А не бо је ве дро?! И та ко, и 
еркон ди шни су по ста ли уоби ча је ни део по кућ ства не са мо имућ ни јег де ла ста нов-
ни штва, а ка пљи це чи сте во де мо гу да осве же Бе о гра ђа не у лет њим ме се ци ма, ка да 
и тре ба! Пе ђи гун ђа ње упе ре но пре ма не струч но по ста вље ним кли ма уре ђа ји ма (а 
ка да је ов де би ло шта по ста вље но струч но?) иде на жив це; на род ко ји је ис тр пео то-
ли ке глу по сти, то спрем ни је што су ука зом до не те глу по сти би ле ве ће, сво јој ма чи јој 
од бој но сти пре ма во ди до да је арла у ка ње (за са да са мо у пи сми ма чи та ла ца днев-
ним но ви на ма и у ан ке та ма бе о град ског ТВ пр о гра ма) пр о тив здра вих, осве жа ва ју-
ћих ка пљи ца мла ђе се стре де сти ло ва не во де. Тȁ иона ко пљу ју у ша ке да по пра ве 
фри зу ру и за ли жу обр ве.

Е, тих еркон ди шна ско ро да и не ма на Во ждов цу, и ако чо век пр о ла зи глав ном 
арте ри јом (ко ја би се мо гла зва ти кре ча ном) тог кра ја, Ули цом вој во де Сте пе, не ће се 
ту да осве жи ти на тај на чин. Во ждо вац је по Пе ђи ном ми шље њу ла жни цен тар, ко ји у 
ре чи ма ње го вих „пр о мо те ра“, ка ко би се то ре кло да на шњим мар ке тин шким реч ни-
ком, зву чи као адре са на Пе тој аве ни ји, а за пра во је пе ри фе ри ја на уз ви ши ци. Чим се 
пр о ђе Ауто ко ман да (са ма по се би већ прст у оку ко је ва пи је за архи тек тон ским ужи-
ва њем), и кре не (ве ро ват но трам ва јем) уз Сте пу, урба ни стич ка па у чи на се са мо по-
вре ме но це па ко јом но во ком по но ва ном архи тек тон ском на ка зом, да би се око сре-
ди не те ду гач ке ули це мо гли са обе сре ди не ви де ти стам бе ни гр о здо ви из вре ме на 
ка да је за ма јац рад нич ке ста но град ње био на вр хун цу. И те гру пе згра да ли че на ши-
ре цен тре гра до ва по Ср би ји: Ужи це, Кра гу је вац, Ча чак, Ло зни ца, чо век не мо ра та мо 
да пу ту је, на Во ждов цу има те си ве со ли тер ске архи тек ту ре ко ли ко му ср це по же ли. 
Ули ца вој во де Сте пе у сво јим ужим де о ни ца ма, та мо где су још оста ле уџе ри це, уко-
па не пе ка ре, гво жђа ре ко је пр о да ју два ек се ра ме сеч но, и дру ге не кро тич ке рад њи-
це, под се ћа на гор ње де ло ве Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра, по сле Цвет ко ве пи ја це па 
на го ре. Во ждо вач ке та ра бе су, на стра ни на ко јој се на ла зи функ ци о на ли стич ки Са о-
бра ћај ни фа кул тет (ко ји је овом гра ду по тре бан као и фа бри ка ка ста ње та са бо ру тру-
ба ча) укле ште не ра зно бој ним со ли те ри ма ко ји као да су пре у зе ти са не ког поп-арт 
европ ског кон кур са с кра ја ше зде се тих (жи ве ли на ши сту ден ти архи тек ту ре и да ље 
у ат мос фе ри Вуд сто ка?!), а на стра ни на ко јој је ру жна згра да сту дент ског до ма у сти лу 
бр зе азбест не град ње има и све тлих ви ше спрат ни ца ко је би са сво јим шпан ским зи-
до ви ма и ме ди те ран ским бал ко ни ма би ле при ста ле и у при мор ским гра до ви ма (Пе-
ђа је та кве згра де ви ђао у Тив ту, Бу дви, За дру, Ши бе ни ку...). И све то, на рав но, пр о ша-
ра но уоби ча је ним за пу ште ним дво ри шти ма у ко ји ма су све ка пи је зар ђа ле, нео др жа-
ва ним зе ле ни лом, све до Тр о ша ри не, по сле ко је Ба њи ца убр зо на по след њој ста ни ци 
де вет ке и че тр на е сти це мо же у су мрак да пре ва ри, јер де лом ли чи на окра јак Ко шут-
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ња ка а де лом на Пе тло во бр до, бу ду ћи да оне сте пе на сте стам бе не гр о ма де (Пе ђи се 
при по гле ду на та утвр ђе ња при чу је та на ни глас кид на по ва не љу бе, ко ју та мо др жи 
цр ни, љу ти „змеј“) пре ко пу та тр жног цен тра у ле го сти лу не ма ју ни чег „аутен тич но 
во ждо вач ког“. А ипак, љу ди са Во ждов ца жу ре; иако не ма ју где да стиг ну.

Не ма ни Пе ђа, са мо је кре нуо код ста ре при ја те љи це из де тињ ства, па за тим јед-
не вр ло не срећ не љу ба ви, па дру га ри це, па љу бав не мó ре, и на кра ју опет „са мо“ при ја-
те љи це, код Да ли је. Или к Да ли ји. Не ма ни Да ли ја, ди зај нер ка ше ши ра, ко ја се увек 
пред ста вља и као сце но граф, за то што је не ка да, по чет ком 1980-их у ДА ДОВ-у осли-
ка ла 2 па ноа за јед ну ама тер ску пред ста ву; она већ де се так го ди на опет жи ви у Бе о-
гра ду, у ста ну свог по кој ног та те не где на сре ди ни Вој во де Сте пе, упра во у згра ди 
ко ја би ле по ста ја ла и у Ули ци II дал ма тин ске бри га де у Тив ту.

* * *

Ка да су би ли де ца, сви су зна ли да је Да ли јин отац по ли тич ки еми грант и не при ја
тељ; де це ни ју и по су је пра ти ли ре по ви ко је Пе ђа пр вих го ди на ни је раз у ме вао; то се 
ша пу та ло ме ђу они ма ко ји су стал но по ми ња ли бер муд ски тр о у гао „Срем ски фр онт, 
от куп и уд бу“ као ан ти срп ску за ве ру; ре стло ве тих го вор ка ња Пе ђа је го ди на ма слу-
шао и ука пи рао их је тек кра јем хи ља ду де вет сто осам де се тих. Мно го то га је он схва-
тио са за ка шње њем. Углав ном, она је има ла оре ол жр тве код јед них а ан фан те ри бла 
код дру гих; због од ла ска на кон церт бен да Dr Fe el good 1978. би ло је фр ке у по след-
њем раз ре ду основ не шко ле. А ипак се без пр о бле ма упи са ла у ди зај нер ску шко лу, 
за тим на од сек тек сти ла на фа кул те ту при ме ње них умет но сти, а ди плом ска из ло жба 
је до би ла и на гра ду. Та да је Да ли ју већ пра тио оре ол аут сај де ра ко ји нат чо ве чан ским 
на по ри ма по сти же не што „ис кљу чи во сво јим спо соб но сти ма“; де сет го ди на ка сни је 
док су Пе ђа и Да ли ја се де ли у јед ном чуд ном дру штву, глу мац П. Б., још увек на та ла-
си ма сла ве као по зо ри шна зве зда Пин те ро вог „Ро ђен да на“, као да је хтео Да ли ју да 
за пљу сне та ла сом на кнад ног са жа ље ња, па је иро нич но ре као: „Ви ди ти угње те ног 
гра ђан ства; а Мур тић; Сол да то вић и Џа мо ња се му че као пр о сја ци по Мон мар тру!“; 
ве че ра ли су у ре сто ра ну њи хо вог нај дра жег фуд бал ског клу ба; ко мен та ри са ли су 
иде ју о „на ци о нал ном по ми ре њу“ у по ре ђе њу са не при ја тељ ством два бе о град ска 
су пар нич ка клу ба и до шли до за кључ ка да, ако се пар ти за ни и чет ни ци ика да по ми-
ре, за ра ти ће на ви ја чи; за сто лом је био и „брат бли за нац“ П. Б.-а – Н., ле ген дар ни кон-
тра о ба ве шта јац у пен зи ји ко ји се са мо на сме јао и ре као: „Не ка се де ца луф ти ра ју!“

Пе ђа ула зи у Да ли јин со ли тер по при пе ци за то што га је она те ле фо ном по зва ла 
на ка фу. 

„Хо ћеш да свра тиш?“ 
„За што?!“
„Не се ри. Имам ка фу. Ва ку ми ра на, фил тер, из Алон са. Или Ју ли јус Мајн ла. А из 

Алон са су вре ћи це.“
„Ода кле ти, бре?!«, ома че се Пе ђи глу па во.
„Има се... са да.“ За ста ла је. „Пу ту јем уско ро. Тре ба да се ви ди мо због не че га. Хај де 

до ђи.“ 
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* * *

Пе ђа зна да Да ли ја не во ли да јој до са ђу ју у „ате љеу“, па кад га зо ве, по сле го то во 
го ди ну да на од пр о да је бу ти ка, зна чи да јој не што тре ба. На и ме, до ње га су до пи ра ле 
гла си не да она је два пре жи вља ва, да не пла ћа Ин фо стан, а стру ју са мо сва ког дру гог 
ме се ца (да не исе ку), и да жи ви на хле бу и мле ку. Пр о тест но не пла ћа ње да жби на ко-
је је по че ла да прак ти ку је у вре ме шет њи јој се по сле го ди ну и по да на оби ло о гла-
ву. Ода кле јој са да но вац за пут? Ве ро ват но јој тре ба по моћ да пр о да стан. Да ли ја је 
од мах по по врат ку од та ти не рад не со бе на пра ви ла, док је још би ло па ри ске ло ве за 
ба ца ње, не што што ли чи на „уку сни“ (она во ли тај при дев, њој је уку сно све осим хра-
не; она је, пак, „пре див на“) пр о јек тант ски би ро у сти лу Ло у зи је вог поп-арт фил ма о 
Мо де сти Блејз, цр ве но ома ла них зи до ва, са ра фи јом уме сто ро лет ни, две сто ли це за 
ле жа ње од пру ћа при чвр шће ног на жи це, хр пом афри кан ских ма ски, по ла ту це та 
ста ја ћих и сто них лам пи, те две фо те ље са па чворк ја сту ци ма, док би ви шак го сти ју 
по се дао по по ду (ја сту ци су увек би ли при ру ци), а му зи ка Ни ко и са унд-трек из фил-
ма Мо де сти Блејз су увек цу ри ли из са да већ пре по топ ског му зич ког сту ба. На кра ју 
се је два на шло ме ста за рад ни сто. Да ли ја је ве ро ва ла да је „по сле пр о те ста и шет-
њи“ да шак све та ко нач но за пах нуо и ову ори јен тал ну ис по ста ву ве чи тих до ђо ша и 
се ли ца. Бр зо се раз у ве ри ла, али из не ког раз ло га би ло јој је не мо гу ће да се вра ти у 
Па риз. Пе ђа се ни је рас пи ти вао, не же ле ћи да јој ста вља со на ра ну; из гле да да је у 
жа ру па три от ског, по ли тич ког и ан тро по ло шког оп ти ми зма пре о штро пре ки ну ла 
ве зе ко је је де се так го ди на ства ра ла „та мо“, па ни је има ла ку да. По сле го сто ва ња на 
ра ди ју код по зна те не за ви сне но ви нар ке О. Т. ко ја ју је по зва ла да, уз из бор му зи ке по 
свом уку су, ка же и „не што о се би“, Да ли ја је би ла на сед мом не бу от при ли ке шест ме-
се ци; та да је ми сли ла да ће са „по врат ком на сил но уни ште ног гра ђан ства“ – чи ји је 
она пра ви пред став ник би ла (и до слов но за њих крв ли ла) – по че ти та ко ре ћи ма сов-
на пр о из вод ња дам ских ше ши ра, ваљ да и жи ра до му шких по кри ва ла за гла ву, а за-
си гур но и шта по ва, да ће мо из Ју жне Афри ке ди ја ман те уво зи ти за лук су зне др шке 
тих шта по ва, а ка ма шне...? „Јо ој, ка ма шне кад кре ну да пра ве, Пе ђа мој, и не ће би ти 
ви ше бр о ше ва од ла жног сре бра и би жу те ри је по ред пи ја ца“, ту би се пре кр сти ла. 
„То ниг де у све ту не ма: ла жни на кит по ред кр ом пи ра и пра зи лу ка!“

Сни мак те пе де се то ми нут не ра дио-еми си је на „ал тер на тив ном“ град ском ра ди ју 
Да ли ја је пу шта ла го сти ма ко је је у по чет ку го то во ком пул зив но по зи ва ла сва ко днев-
но (би ло је те шко у свој тој по чет ној по врат нич кој еуфо ри ји Да ли ји од мах на тук ну ти 
да, ако је тај сло бод ни ра дио још увек та ко „ал тер на ти ван“ и да, ако се сло бод ни ра-
дио и сло бод на те ле ви зи ја чу ју и ви де са мо на под руч ју 7-8 град ских оп шти на, да ту 
он да не ма ни ка кве пр о ме не); две на руџ би не ко је је до би ла од мах по сле еми си је би ле 
су ви ше знак па жње, а у ства ри су се по ка за ле као фол; убр зо се, на и ме, по ка за ло да је 
„до шло до пре ра спо де ле при о ри те та“ у јед ном слу ча ју и до „нео бја шњи ве ћут ње“ и 
од ја ве те ле фо на не за ви сног по зо ри шног пр о ду цен та у дру гом. Уско ро су го сти по че-
ли да је нер ви ра ју, па су се по се те пр о ре ди ле. Рад њи ца у при зе мљу истог со ли те ра 
(не ка да шњи обу ћар, па за тим дис конт пи ћа, па фар ба ра, па опет дис конт пи ћа, па фо-
то ко пир ни ца), ко ју је бр зо пле то ку пи ла и са пу но љу ба ви и не ве ро ват но мно го ен ту-
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зи ја зма пре у ре ди ла у Bo u ti que Les Cha pe a u es de Sin gi du num, мо жда је има ла укуп но 
два и по ту це та по се ти ла ца у 2 го ди не „ра да и по сто ја ња“, а за ко је вре ме је мо жда 
тр о је љу ди ку пи ло не ки шал; ше шир ни је ус пе ла да пр о да. Пе ђа је у сво јој гр о зо мор-
но за по сле ној гла ви, ко ја увек еми ту је фил мо ве, мо рао с ту гом да од ви ја и ту рол ну: 
осе ћао је да Да ли ја за ми шља по се ту тв-екипâ (и стра не те ле ви зи је и „Бе о град ског пр-
о гра ма“), ра до зна ле и оду ше вље не но ви на ре ко ји се ди ве „је два до че ка ном а та ко 
нор мал ном по врат ку Евро пе и свих вред но сти у наш град“ („Па, ми смо увек би ли 
Евро па и оста ли смо то!“, го во ри ла је Да ли ја. Ко ли ко жи вот но по треб ног по но са и са-
мо за ва ра ва ња има у тој та ко че сто из го ва ра ној ре че ни ци!), а из раз го во ра са њом 
Пе ђа је осе тио и ус треп та ло оче ки ва ње по се те из ино стран ства: „Знаш, они ће се вр-
ло из не на ди ти! При ча ла сам им ја...“; Да ли ја ни је при ча ла де таљ но о свом успе ху у Па-
ри зу, ви ше је то био ге не рал ни опис „ре да“, „мен та ли те та“, „па ри ске опу ште но сти“: 
„Ма ни је ти то као Њу јорк, где сви жу ре а не ви диш сун це на ули ца ма, јер се осе ћаш 
као у ку ти ји за ци пе ле! У Па ри зу љу ди уме ју да ужи ва ју!“, ме ђу тим, по сле из ве сног 
вре ме на, па жљи ви слу ша лац мо гао је да опа зи упа дљи во од су ство Фран цу за у ње-
ном па ри ском бе де ке ру – све се сво ди ло на три-че ти ри бе о град ска по зна ни ка „ко ји 
су се сна шли“. Пе ђа је ла ко мо гао да де ду ку је да се Да ли ја та мо са мо још јед ном озле-
ди ла. Ни је се сна шла, ни је се одо ма ћи ла, и убр зо је у тој изо ло ва но сти до шла и ко ја 
зла при мед ба из уста ка квог Па ри жа ни на, јер увек се на ђе не ко ко стран це ста вља 
на сво је ме сто. То је нај ве ро ват ни је би ла та гор ка ра на, ко ју ни је имао ко да ле чи; изо-
ло ва ност у ино стран ству се ла ко по ти ску је; „ево од су тра кре ћем на два те ча ја – и је-
зи ка, да ко нач но до би јем сер ти фи кат, и кр о јач ки, да поч нем од не че га!“; али су тра, 
опет гу бе ћи са мо по у зда ње, уме сто да од ра ди свој ју тар њи фит нес и кре не у оства ре-
ње пла на, она би упла ти ла но ву ра ту ки ри је и ку пи ла но ве за ли хе кре ке ра па „оти шла 
да ви ди сво је“; кад се за пу стиш, те шко ти је да се вра тиш на ста ри ко ло сек, ако те не ко 
не по гур не, то Пе ђа зна. А ве ћи на ни је до вољ но срећ на да те гур не на го ре.

И та ко, кад већ ни је учи ни ла по зна ту од врат ну гре шку то ли ких по врат ни ка, оно 
ра сип нич ко ста вља ње до зна ња они ма ко ји су их но гом у гу зи цу по сла ли у бе ли свет 
„а гле'те са да, ко је ус пео, ха?“, (а то ра си па ње се кре ће у ра спо ну од до на ци ја, за ду-
жби на и до но ше ња Ролс Рој са у се ло ко је не ма ни стру ју, па до си ро тињ ски на ме-
тљи вог рас пи ти ва ња има ли „ов де“ то сте ра и пра вог тост хле ба), да кле ка да већ ни је 
до ка зи ва ла „сво ји ма“ та мо шњи успех – а те гре шке је иона ко би ла спа се на игром 
слу ча ја и би о ло ги је, на и ме, ма ло број на род би на на че лу с оцем је умр ла, а мно го 
при ја те ља ко ји би је пам ти ли иона ко ни је има ла – она се пре шал то ва ла на дру гу, 
обр ну ту а исто та ко не мо гу ћу ми си ју – да по ка же стран ци ма да је ус пе ла код ку ће. 

Да ли ја је рев но сно по зи ва ла па ри ске по зна ни ке. Би ло их је тр о је. Вла сни ца са ло на 
у Па ри зу, у ко јем – то је Пе ђа на слу ћи вао – ни је би ла ди зај нер већ, ваљ да, се кре та ри-
ца и две ско ро за бо ра вље не осо бе из бе о град ског ро кер ског жи во та ко је су та мо 
пре бе гле из раз ли чи тих раз ло га. Ве чи то мла ди пе вач П. ко ји је сам из ми шљао скан-
да ле ве за не за се бе, па ка да је чар ши ја по ве ро ва ла у је дан од њих, то му се на кра ју 
то ли ко сму чи ло да је свог но во ро ђе ног си на од лу чио да по ште ди не по треб них ре по-
ва, те се пре се лио у си ви град (још је Хен ри Ми лер знао да је Па риз за пра во сив, а 
мо да се већ два де се так го ди на пре у зи ма из Лон до на). И ћер ка ле ген дар не глу ми це Е. 
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већ у пре на тал ној до би ан фан те рибл, та ко да су бла зи ра ни но во ро ман ти ча ри па да-
ли на ду пе од ње них из ми шљо ти на; „ов де“ је њен то плес ин ци дент на жур ци у „Бе о-
гра ђан ки“ био до во љан да јој при ба ви ду го трај ну сла ву) да би од јед ном по че ла да 
тра жи „ду хов ни мир“, и – по сле не у спе лог дво не дељ ног бо рав ка у жен ском ма на сти-
ру на Ко со ву – оти шла „го ре“, да би се „са бра ла“. У ства ри се од у зе ла, за жи вот, маг ну-
мом са буб њем од 6 ме та ка; је дан је био у сле по оч ни ци. Би ло их је он да дво је.

Ни ти је „Бе о град“, шта год то зна чи ло, по чео ма сов но да ку пу је дам ске ше ши ре, 
ни ти је Евро па сти гла „та мо где јој је ме сто“, ка ко ло кал-па три о ти во ле да се ру, чак 
ни је хте ла та Евро па ни да по ша ље пред став ни ке у ви ду јед не Фран цу ски ње, ина че 
мо ди ски ње (ње но по знан ство с Да ли ји ном одав но пре ми ну лом мај ком је за пра во 
омо гу ћи ло Пе ђи ној при ја те љи ци да се „скло ни го ре“, по ве рио му је то је дан њи хов 
за јед нич ки по зна ник) и на ших от ка че них исе ље ни ка. Та ко да ни њи ма ни је ус пе ла 
ни шта да до ка же; ни је се по ја вио ни ро кер П. ко ји је та да још љу ти то го во рио да је 
за у век ба та лио овај град.

Пе ђа опет по ку ша ва да ре кон стру и ше њен по зив. Пу шта филм, али као да је ко-
пи ја фил ма ис кр за на. 

„Да свра тиш на ка фу?“
„За што?!“ 
„Хај де не се ри, не го до ђи. Имам тво ју, фил тер, ва ку ми ра ну из Алон са.“ 
Не мам ви ше ве зе у Ди рек ци ји..., хтео је да до да Пе ђа, али је од у стао; Да ли ји да кле 

не што тре ба, он би се оп кла дио да су ис кр сли пр о бле ми у ве зи са укњи же њем ста на, 
ко ји би са да, од јед ном, да пр о да и „по ку ша у Ли са бо ну, па шта бу де...“, та ко је бар 
при ча ла пре го ди ну и по.

Али чим она ка же „Не се ри...“, зна чи да је до бро рас по ло же на...! То је њен на чин 
ис по ља ва ња сво је по вре ђе не при ро де, то је сен зи тив ност, ми сли Пе ђа. А спо ме ну ла 
је и да пу ту је. Мо жда ће још она ње га по зва ти да за јед но оду?! Па да, ипак су би ли 
бли ски од де тињ ства, је беш страст и то, мо гу јед но дру го да раз у ме ју и да се ис по-
мог ну на по љу, па је л' та ко...?

Ону рад њи цу у при зе мљу со ли те ра је, по сле дво го ди шњег мр цва ре ња са по ре-
зом, ко ји је за хва љу ју ћи „Авра мо вом ди на ру“ по сле ин фла ци је из 1993. био још до-
не кле под но шљив, пр о да ла ком ши ји ко ји се ба вио ми сте ри о зним за ни ма њем, увек 
је био код ку ће пре под не, а ауто мо би ле је ме њао сва ких шест ме се ци; уме сто бу ти-
ка ту је са да ма га цин не ја сне на ме не. Les Cha pe a us d'Sin gi du num је имао јед ног и по 
по се ти о ца ме сеч но, 3 пр о да та ша ла и не ко ли ко оби ја ча. Узи ма ли су лам пе и ја сту ке, 
а јед ном и ро лет не. Да ли ји је на ро чи то би ло жао па ри ских лам пи, јер је у на сту пу по-
врат нич ке еуфо ри је нај леп шу ра све ту од мах сме сти ла до ле. Пр ва три ме се ца је сва-
ке ве че ри уси са ва ла пра ши ну, а пр о зо ре је пра ла сва ког тре ћег да на. Пе ђи је би ло 
не под но шљи во да че ка ка да ће елан по че ти да за ми ре. То се ни је де си ло ни он да 
ка да су јој исе кли и од не ли кабл ко ји је спро ве ла од ста на на III спра ту до му зич ке 
ли ни је у бу ти ку. Да би по се ти о ци мо гли да ужи ва ју у му зи ци Ни ко и Вел вет Ан дер гра
ун да. Ни он да ка да су јој, већ по сле две и по не де ље, пр ви пут оби ли бу тик. Ни он да 
ка да ју је пре се као пр ви ра чун за по рез, али га је пла ти ла рев но сно, ве се ло, са мо 
кон ста ту ју ћи да од до ла ска ни је за ра ди ла ни је дан ди нар, а да је по тро ши ла де вет хи-
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ља да ма ра ка (још је све ра чу на ла у мар ка ма). „Ако се ова ко на ста ви“, ре кла је ср чу ћи 
фран цу ску за ме ну за ка фу из по след њих оста та ка па ри ских за ли ха, „за два ме се ца 
ћу би ти со ци јал ни слу чај.“ Али, још је ве ро ва ла у „пр о дор зна ња и па ме ти и кре а тив-
но сти“; Пе ђа јој је де се так пу та пра вио дру штво док је тач но у 21.01 за кљу ча ва ла бу-
тик, а на по лу спу ште не ро лет не ко је осве тља ва јед на лам па оста вље на да го ри ба ца-
ла је по глед још увек пун не жно сти, љу ба ви и на де у пре по род, успех...

* * *

На ду, по лет, а Пе ђи се та да чи ни ло и љу бав пре ма са мој се би, из гу би ла је од јед-
ном, ка да се јед на еуфо ри ја на гло за вр ши ла раз о ча ра њем: на и ме, ра дио но ви нар ка, 
О. Т., ко ја је у ме ђу вре ме ну за па ли ла за Ли са бон по што јој се сму чи ла јед на па су љар-
ска ди вер зи ја слу ша ла ца у ноћ ном пр о гра му ко ји је во ди ла, још је да ред је свра ти ла, 
али овог пу та по вев ши са со бом и „го сте из ино стран ства“. Ду го оче ки ва ни „су срет 
са све том“ ко нач но се до го дио, ка кав-та кав. Би ла је то еки па но ви на ра, ак ти ви ста из 
мо ни то рин га за сло бо ду ме ди ја и екс пе ра та за брен до ве и не за ви сно син ди кал но 
орга ни зо ва ње, ко ји су др жа ли те ча је ве на шим от пад нич ким син ди ка ти ма. Углав ном 
су има ли за да так да стек ну увид у окви ре ме диј ске ре пре си је; би ло је и дво је на ших, 
на пра вом пу ту да се „сна ђу“, ко у Ли са бо ну ко у Шпа ни ји, ко ја је тек кра јем 1990-их 
по ста ла ве ћи хит од Пор ту га ли је. Пе ђа би иро нич но мо гао да до да да је и он та да 
био „гост из ино стран ства“, јер се по чет ком но вем бра 1998. тек био вра тио из тр о ме-
сеч ног бо рав ка у Лон до ну. 

То бе о град ско ве че у пре пу ном бу ти ку Les Cha pe a us de Sin gi du num би ло је по след-
ње ко је је ви де ло осмех на де и оп ти ми зма на Да ли ји ном ли цу. Пе ђа је глав ни ну вре-
ме на пр о вео ис пред рад ње – он иона ко не би ни шта ку пио – док је Да ли ја на при лич-
но до бром фран цу ском, ко ји је до пу ња ва ла по не ком ен гле ском реч ју с на мер ним 
фран цу ским ак цен том, из во ди ла шоу сво га жи во та; упра во у то вре ме је бе о град ске 
би о ско пе до шао филм Lit tle Vo i ce и Пе ђа ни је мо гао а да не за ми сли Џејн Хо рокс у 
очај нич ком на сту пу, али са пр о му клим, му шко ба ња стим гла сом Ни ко или Ми ње Со-
виљ, јер је Да ли ја пу ши ла две и по ку ти је ла ки страј ка на дан, и тај жар из ње них очи ју 
(ко ји је све тлео и он да ка да је си ја ли ца на јед ној ег зо тич ној лам пи пре го ре ла)...

„Mon Bo u ti que vo us per met de dénic her la me il le u re af a i re à par tir d’un lar ge in ven ta i re 
de pr o du its pr o ve nant des me il le u res bo u ti qu es en lig ne!“ (Да ли јин смех.) Ни ка да по сле 
то га Да ли ја ни је то ли ко пу та од мо та ва ла и по но во па ко ва ла ша ло ве и ва ди ла ше ши-
ре и са нај гор њих по ли ца. „En pur co ton blanc et bord sur pi qué; so usen tend: ta il le uni que.“ 
(Да ли јин смех; одо бра ва ње го сти ју.) Ин те рес го сти ју је ис по чет ка био та кав, да је Пе-
ђа по ве ро вао да ће ку пи ти це лу рад њи цу и да ће мо ра ти да орга ни зу ју и ка кав до-
дат ни тран спорт.

„See this one, cet te l’ac ces so i re sop hi sti qué! Ef et de lar ge ru ban et fle ur déco ra ti ve, how to 
say... sur la bor du re!“ (Да ли јин смех; „аха ње“ го сти ју.) „En organ di pur co ton. Cet te na tu rel 
– ta il le uni que. Il par fa it une te nue sans, précisément, just for you... exac te ment!“ Раз лог што 
љу ди из бе лог све та до ла зе ов де у по се ту ни је увек ху ма ни тар не на ра ви. Чо век се 
те шко од ри че го то вог нов ца. Не ки пут је ва жни је уме ти раз у ме ти дру го га у ње го вој 
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не во љи. Знаш ли ти ко ли ко је уме ће са мо са слу ша ти чо ве ка?! То пла људ ска реч је че-
сто мно го ва жни ја од сва ко ја ког бо гат ства. 

Пе ђи су ове ре че ни це – као из ми ле ле из ка кве Са мо ко вли ји не при по вет ке или 
сем пло ва не Ан дри ће ве Го спо ђи це – од јед ном по че ле да се „ја вља ју“ док се та ко шет-
као ис пред бу ти чи ћа, не по ку ша ва ју ћи сâм да за поч не раз го вор са но ви нар ком О. Т., 
ко ја ни је ни ула зи ла уну тра (да ли из исте со ли дар но сти или не ла го де, ни је мо гао да 
на слу ти); знао је са мо да по ку ша ва да се уде не у Ли са бо ну, а он је, што се то га ти че, 
био де при ми ра ју ћи са го вор ник као фри шак по врат ник из Лон до на, где му је до са ди-
ло да се гу жва у со би са уну ци ма ста ре по ро дич не при ја те љи це (ко ја га је и при ми ла 
из осе ћа ња оба ве зе да би на по гре шан на чин га ји ла сво је успо ме не на до мо ви ну и 
на вод ни за вет дат ње го вој мај ци, и ко ја је, не мо гав ши да ро ђе ног си на на те ра у ре-
дов не по се те цр кви и гу слар ском кул тур но-умет нич ком дру штву, по ку ша ва ла тим 
рев но сни је ње га да пре ва спи та ва, по чев ши од др жа ња пре да ва ња из исто ри је – у 
по зно до ба раз ви је на љу бав пре ма те о ри ја ма о по ре клу на ро да и је зи ка би ла је ири-
тант на пре ко сва ке ме ре – па до ку ка ња над тра гич ном суд би ном Ср ба: ко му ни сти, 
Ен гле зи, Ру си, Аме ри кан ци, „бра ћа“ – сви су кри ви, са мо су нам Кел ти бра ћа, тач ни је 
и Кел ти су Ср би, а и Пе ђа би мо гао да об у че не што дру го а не са мо ту мр твач ку цр ну 
бо ју...!; и шта му је то тре ба ло да тр о не дељ ну над ни цу од ко но ба ри са ња на цр но у 
ка фа ни јед ног на шег Ср би на спи ска на Корт ни Лав и Кјур – „ви ди га на шмин ка ни лу-
дак!“ – а он је и да ље чу вао и не го вао успо ме не на тај Blind da teкон церт гру па Хо ул и 
Кјур у лон дон ском Фо ру му ок то бра 1998; би ле су то те шке го ди не за сна ла же ње: ако 
је чо век ра дио на цр но ни је имао вре ме на да се „сна ђе“, а без по сла ни је имао ло ве 
да по ку ша оста нак; бу ду ћи да је због стал ног гун ђа ња по чео да се осе ћа као Ми ја 
Алек сић у сво јој оми ље ној по зо ри шној уло зи („...ме ни до ђе да се обе сим!“) по сту пио 
је као исти лик – оти шао је; ви за је иона ко ис ти ца ла и он се вра тио без ика кве уште-
ђе ви не. По ред кон цер та Кјур још га је др жао и шоу Пла си боа с Ул тра са ун дом као 
пред гру пом и ве ли ким от кри ћем; зна ли су да сви ра ју као да има ју џез и кла сич не 
ака де ми је за со бом, а би ли су об у че ни као жи ца ро ши са ћо шка; не спо ра зум са оном 
еми гра ци јом, што ће тек ка сни је до би ти пра во зна че ње, као и ње го ва нео д луч ност 
су кри ви што се ипак вра тио, а да су му ду го ви због ко му нал них да жби на и да ље ви-
си ли над гла вом. Та ко да но ви нар ки ни је мо гао да дâ ни ка кав прак ти чан са вет, али је 
ис пред бу ти ка ипак ре да ра ди уче ство вао у раз го во ру о пред но сти ма ту ри стич ке 
ви зе над по слов ном или сту дент ском, за оне ко ји же ле да оста ну. Пе ђи су као и 
обич но ри зи ци из гле да ли ве ћи од мо же бит них до би та ка. Али, бу ду ћи да не дав но 
сâм ни је ри зи ко вао, мо гао је но ви нар ки да из гле да са мо као зла слут ња. 

„Le co u vrechef so us to u te ses for mes est de pu is des siè cles un sig ne extéri e ur de ric hes se, 
le symbo le d’une na ti o na lité, l’ap par te nan ce à une clas se...!“, ово је Да ли ја из го во ри ла вр-
ло уз бу ђе но, гр ца ју ћи, јер то је очи глед но био три јумф гра ђан ског Бе о гра да, вас кр-
се ње ње го во, ма це ли свет ће да ви ди да ов де не жи ве са мо се ља ци и при ми тив ци. 
От при ли ке те ре чи ко је је са да из го во ри ла на фран цу ском је би ла ре кла и у оној ра-
дио-еми си ји, но ви нар ки с ко јом је Пе ђа при чао о не из ве сно сти од ла ска, а ово га пу-
та уме сто жа мо ра ко ји би бар био хи нио за ин те ре со ва ност, смех је био мал чи це... 
хм... по дру гљив?!
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Мо жда го сти ма из све та ше ши ри не зна че то ли ко као сим бол све га и сва че га, од 
на ци је до по ро дич ног по ре кла? Ме ђу свим по се ти о ци ма овој рас кр сни ци пу те ва не-
ће би ти да су ваљ да сви до шли с на ме ром да бу ду спа си о ци и да по ма жу до мо ро ци-
ма. Исто та ко не ће би ти и да су сви све стра но обра зо ва ни и упу ће ни у ме ђу на род ну 
по ли ти ку, све са исто ри јом иде ја, од ка сног Сред њег ве ка на о ва мо. Пе ђа је вре ме-
ном, упо ре ђу ју ћи по на ша ње стра на ца и та мо и ов де, де фи ни сао је дан тип пр о ра чу-
на тог по зер ског ху ма ни сте, ко ји се ди ви са мом се би за то што уоп ште га зи но гом по 
пр о ка же ном тлу Бал ка на. Јед на до зла бо га аро гант на иде ја, да је под ме та ње не за-
ин те ре со ва ног ра ме на за пла ка ње на пет на ест ми ну та де пре сив ном до ма ћи ну или 
да ва ње кур то а зног пу то пи сно-ту ри стич ког ком пли мен та у сти лу „ов де су љу ди та ко 
ср дач ни, а хра на је бо жан стве на...“ рав но спа са ва њу и ре до ва Ра ја на и бу љу ка глад-
не де це и по кр шта ва њу два пле ме на ка ни ба ла. 

Не ве ро ват но да је та ко не што Да ли ји пр о ма кло. Док је овај прет по след њи смех 
још од је ки вао у Пе ђи ним уши ма, и док је он због ње цр ве нео а она још ни је би ла 
ука пи ра ла, ње га је то та ко за бо ле ло да је ума ло за пла као и по чео је опет да се љу ти 
на се бе, јер ни је под но сио ту сво ју осо би ну да па ти због „ту ђе естет ске дис хар мо ни-
је“ ка ко би му обич но го во рио глу мац П. Б., ко ји је у ме ђу вре ме ну по стао по след њи 
Хен ри Хи гинс на бе о град ској по зо ри шној сце ни. Али, ни је мо гао да по бег не од то га.

Ка да су иза шли из рад њи це, Пе ђа је на Да ли ји ном ли цу ви део да још ни је сти гла 
да се раз о ча ра. Ни шта би ти не ће од до ла ска да шка свет ске мо де, итд. Би ла је за ја пу-
ре на, али као да је оче ки ва ла не ки пост скрип тум у ко јем би ипак би ла по бед ни ца. 
По гре шно об у че не стра не но ви нар ке, два на ша мар ке тин шка „кон сул тан та“, ко ји су 
– па мет но – од лу чи ли да Евро пља ни ма пр во ува ле се бе, Хо лан ђан ка ко ја др жи ра ди-
о ни цу ви део-арта, пре во ди лац Ам не сти ја – то је би ла еки па, и О. Т. их је све по ве ла 
да ље, „у град“, а Пе ђа је по шао са Да ли јом го ре, же ле ћи да је на би ло ко ји на чин уте-
ши, ако мо же. Пр о го во ри ли су не ко ли ко ре чи о по ли тич кој си ту а ци ји (до ла зак стра-
них по сма тра ча на Ко со во и зе мљо трес су та да ка сне је се ни 1998. би ли ак ту ел ни). 
Ка да је сле де ће не де ље до шао до ње, из гле да ла је као да ни је спа ва ла да ни ма. И по-
че ла је да по ми ње пр о да ју „по слов ног објек та“. Што је пр ве је се ни по сле бом бар до-
ва ња и ура ди ла. Пе ђа је убе ђен да од та да ви ше ни је ни се ла за свој ди зај нер ски сто. 
Од та да су им се и су сре ти пр о ре ди ли, го то во го ди ну да на се ни су ви де ли, и овог 
вре лог ле та две хи ља ди те го ди не, Пе ђа по же зи од три де сет шест јул ских сте пе ни 
нео све жен ка пљи ца ма не по сто је ћих еркон ди шна на Во ждов цу „свра ћа“ на ка фу. Ко-
ја је до би ја ла све ви ше зна че ња што се ду же он кла тио у трам ва ју бр ој де вет. Го то во 
да се убе дио да јој је глас оди сао ста ром не жно шћу, а чи ње ни ца да се по тру ди ла да 
му на ба ви фил тер ка фу све ви ше је до би ја ла на те жи ни, го то во да је из гле да ла као 
суд бо но сно да.

* * *

Са Да ли јом се ра ста јао не ко ли ко пу та, пр ви пут ка да су би ра ли сред ње шко ле – 
он се од лу чио за ма те ма ти ку, ви ше за то да не би мо рао да бу ба исто ри ју и дру ге дру-
штве не пред ме те, она је зна ла да ће или упи са ти ди зај нер ску или ће умре ти. Љу бав, 
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за ње га пр ва, о ко јој је до 2000. на пи сао два ро ма на и спа лио их, за вр ши ла се та ко 
што га је оста ви ла због пр о фе со ра ко ји ју је спре мао за при јем ни. Дру ги пут, ка да су 
би ли „са мо“ при ја те љи, али су по че ли за јед но да из ла зе, оти шла је у Па риз а да му не 
ка же. Те ле фо ни рао је ње ној ку ћи по сле ме сец или два ње не из не над не ћут ње. Ја вио 
се отац, ко ме су у ме ђу вре ме ну да ли наш па сош, а при ча ло се и да је те шко бо ле стан. 
„Мо лим вас Да ли ју.“ „Она је у Па ри зу.“ „?! Ка да се вра ћа?“ „Не ће ско ро... Да ли је то Пе-
ђа? Ка жи те, ка жи те, пре не ћу.“ Пе ђа је спу стио слу ша ли цу.

Ка да се вра ти ла 1997. тра жи ла је да јој по мог не да укњи жи ло кал и стан по сле 
смр ти оца. Та да је још по зна вао не ког у Ди рек ци ји. За ло кал је ус пео да јој за вр ши 
по сао, за стан ни је. Мо ра ће да јој оста не ду жан ту услу гу. По што је пр о да ла бу тик, 
по ву кла се из жи во та. Та ко му је ре кла, те ле фо ном: „Идем у план ско по вла че ње, до 
да љег.“ Пе ђа је знао да је го то во чи тав из нос упла ти ла на ра чун Ин фо ста на да от пла-
ти ду го ве. Стру ју су јој по но во при пу сти ли тек ка да је оста так нов ца од пр о да је упла-
ти ла њи ма; гла си не да жи ви у те шкој не и ма шти ни сти за ле су до ње га.

И ево са да, по сле не што ма ње од го ди ну да на од вр хун ца ње не фи нан сиј ске кри-
зе и ра стан ка од во ље не рад њи це за ше ши ре, раз вла шће на гра ђан ска кћер ње го вог 
де тињ ства га зо ве на ка фу.

Пе ђа се све га при се тио док је пр о ла зио по ред ма га ци на у ко јем се два де сет пет 
ме се ци на ла зио Bo u ti que Les Cha pe a u es de Sin gi du num; три де сет шест сте пе ни, „Не 
пар ки рај!“ на та бли ис пред ма га ци на, Бе о град се дин ста ис под спу ште них ро лет ни. 
Па да, вре ме је да се скра си мо; ко нас бо ље по зна је не го ми јед но дру го?!, ми слио 
Пе ђа док је при ти скао звон це.

Ка да му је отво ри ла вра та, из не на дио се и то по зи тив но. Леп ша је не го го ди не 
1997, а ли це као са лиф тин га. Ра дост (због че га?), или је се ро то нин на ни воу. Пе ђа пр-
о у ча ва мо гу ће симп то ме кљу ка ња ан ти де пре си ви ма – уго је ност, под бу лост ли ца, 
ста класт по глед и слич но. Не ви ди их, на про тив: пу ка енер ги ја из би ја из ње; стан је 
чист, ни тра га од пр о па сти, не и ма шти не... Хлеб и мле ко?! То га је не ко на ву као...

Она ње му то при пре ма не ко ле по из не на ђе ње, а љу ди су та ко па ко сни...! Да ли ја и 
да ље из гле да као ком би на ци ја Ен Хеч и Џејн Хо рокс, иако му је још те шко да с тим 
не жним из гле дом по ве же њен хра пав глас ко ји ду гу је ци га ре та ма. 

„Па ти си до бро?!“, опет је Пе ђа из ва лио глу пост. На сме ја ла се. На сто лу је био да-
на шњи бр ој опо зи ци о ног ли ста ко јем пре ти за бра на због об ја вљи ва ња спи ска „уд-
ба шких са рад ни ка“ у град ском јав ном жи во ту „у нај го ра вре ме на“. При ме рак је по-
ста вљен као за из ло жбу. Пе ђа но ви не ви ше не чи та. На ви ку је сте као си лом, ка да се 
и сам му чио са ду го ви ма, а он да је на ста вио да се ли ша ва сен за ци ја; до бро је за ста-
ње ду ха и те ла. 

Имао је ути сак да Да ли ја пр о ве ра ва деј ство на слов не стра ни це тог ли ста (Та сте
ри умет ни ци!), али о то ме ни је да ље раз ми шљао. По ред но ви на је би ла чо ко ла да, 
као и ве ли ки та њир са ко ла чи ма из Змај Јо ви не. Она је на рав но уочи ла ка ко он гле да 
у те кра со те од ора ха, ше ће ра, ја ја и ма сла ца, па је ре кла: 

„Све је за те бе.“ Ето, она не што ва жно же ли да ме пи та!, по ми слио је Пе ђа. Ка да би 
тре ба ло да де фи ни ше ста ње сво га стан дар да по след њих го ди на, он би то нај лак ше ура-
дио по дат ком ко ли ко је за то вре ме укуп но ку пио гра ма ко ла ча у тој по сла сти чар ни ци. 
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„Ода кле ти?!“, пи та Пе ђа. Да ли је то ре корд у бр о ју ша ша вих пи та ња у јед ном да ну? 
„Узми са мо и не бри ни. За те бе је.“
„?“ То је то, по ми сли Пе ђа, зна она да се на ме не мо же увек осло ни ти и са да ће ме 

по зва ти да одем с њом где би ло! Ми смо већ у го ди на ма ка да су раз у ме ва ње и по др-
шка ва жни ји од за љу бље но сти. 

Са ра ди ја се чуо Ђор ђе Мар ја но вић: „Ср це ко је во ли го ди не не бр о ји...аххха а а а аа 
аха а а а а а а а аа...!“ и он је у ми сли ма већ по чео да се па ку је, раз ми шља ју ћи ко ме за 
пр во вре ме да оста ви кљу че ве од ста на...

„Вре ме је да се рас ку су ра мо...“, ре че Да ли ја.
„?“ За те чен, од лу чио је да пре ско чи ту ре че ни цу и да се по све ти пи та њу ко ла ча:
„За што сад то? Мá, жао ми све сам да по је дем...!“ Ни је има ло сми сла да са мо она ко 

по ну ди Да ли ју, јер она, као и ве ћи на пу ша ча, не во ли слат ки ше. 
„Че га ти је жао?“
„До бро, ја сам мо рал на на ка за: љу ди ми ни је жао и баш ме бри га, а пла као бих 

због ра ње ног врап ца. По сле то ли ких му ка сад ти ме не ча шћа ваш...“
„Дај не се ри! Кô Ти то на Су тје сци кад је жа лио врап ца, јебô те!“ За тим је до да ла:
„Вра ћам се у Па риз. Ов де сам за вр ши ла по сао.“
Још има шан си за по зив, ми сли Пе ђа, на па љен и раз не жен.
„Хеј, од лич но! Ли са бон ни шта? Ка ко си то уде си ла?“
„Ни си чи тао?“
„?!“
Пе ђа је схва тио да Да ли ја ми сли на но ви не и спи ско ве са рад ни ка ДБ-а и до си јее; 

али ве зу са њом не ви ди. 
„Да кле, ти си ствар но на ив чи на и бу да ла!“
„Tell me so met hing I don’t know. Дај, пр о све тли ме. Бар док ми се не диг не ше ћер од 

ових ко ла ча, мис’им, не ка пи рам... Хм... тор та ‘Алек сан дар’...! Њам...“
„Ду гу јем ти јед но об ја шње ње и из ви њен це; ми слим да тре ба да знаш... Ма ло сам 

те зло у по тре би ла...“
„Ти ме не?! Кад, бре? Ка ко?“, пу ним усти ма пи та Пе ђа.
„Знаш да се стал но го во ри ло да ми је та та еми грант, да ме не и ону мо ју лу ду ма-

ће ху пра ти уд ба, да сам под кон тро лом...“
„Аха...“, мљац ка Пе ђа. И прин цес кр оф на са шла гом по су та ше ће ром у пра ху до-

шла је на ред.
„Знаш да се за те бе при ча ло да си са рад ник!“
„?!?!« Па да ље, пу ним усти ма:
„За ме не?! Иди...!“
„Па да, ти ни си ни знао. На ив ко. А за што ти ни су об ја ви ли ни шта док се Стам бол 

ни је ан га жо вао?! И за што те ни су при ми ли на од се ку за ре ста у ра ци ју, кад си на пу-
стио ма те ма ти ку на го ди ну да на?! Се ћаш се, ухва ти ло те да бу деш ‘Не бој ша Ми трић 
на ше архе о ло ги је’! Ни у Да до ву те ни су хте ли...“ Сме ја ла се слат ко.

„Ти ћеш ваљ да да ми об ја сниш за што?!“
„Знаш, ја сам пу сти ла гла си ну да си са рад ник...!“
„?!“ 
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Ро лат од мар ци па на му је за стао у гр лу.
„Је л’ до бра ка фа?“
„О’ла ди ла се!!“
„Па до бро, је си ли чуо шта пи ше кад већ ни си чи тао? Ни ко ти ни је ја вио?“
„Ко да ми ја ви? Шта, бре, да ми ја ви?“
Узе ла је те за бра њи ва не опо зи ци о не но ви не, тај „сим бол пр о фе си о на ли зма и 

хра бро сти“ и отво ри ла стра ну на ко јој је на слов Та сте ри умет ни ци!, рас про стрт на 
ду пле ри ци по пут на ка зног пр о тив за ко ни то над зи да ног там но сме ђег кр о ва стам бе-
не ма фи је био пот кре пљен спи ском у три ступ ца; у јед ном су би ли раз ли чи ти сло-
бод ни умет ни ци; ме ђу њи ма – ње но име!

Пе ђа је пр о гу тао пар че мар ци па на без жва ка ња.
„А ћа ле еми грант?“
„Film fre ak тре ба да зна шта је co ver. Да кле ја сам два де се так го ди на от ку ца ва ла 

не при ја те ље још од де мон стра ци ја ‘Со ли дар но сти’ на Тр гу Марк са и Ен гел са 1982. 
го ди не.“

„Па ви де ли смо се та мо“, из ва ли он, док му је са др жај ре че ни це успо ре но до ла зио 
до све сти.

Пе ђа се се тио, та да је он са мо пр о ла зио по ред кон цер та на отво ре ном; ула зио је у 
згра ду на Тр гу Ни ко ле Па ши ћа бр ој 9 (та да Трг Мар ска и Ен гел са). Ишао је на ша хов-
ски меч. У ста ну њи хо вог по ро дич ног при ја те ља, по зна тог бе о град ског го лу ба ра, 
ина че и са мог за гри же ног ша хи сте, Пе ђа је имао сво је по след ње ша хов ске при пре ме 
са жен ским ве ле мај сто ром М., с ко јом је ка сни је за оп кла ду у ШК „Сла ви ја“ играо два 
нео пе ва на бр зо по те зна ме ча уз су ђе ње А. П.-а, јед ног Са рај ли је и мај стор ског кан ди-
да та, ко ји га је, уоста лом као и она, пу ше њем до во дио до лу ди ла. У то вре ме је ми слио 
да ће од ње га би ти ша хи ста. Ка да је на отво ре ном тур ни ру у Бе лој Цр кви схва тио да 
је са мо ма ло бо љи од Ди ша на, од лу чио је да пре ста не да се бак ће тим спор том.

„А ћа ле еми грант и сва та жва ка?!“
„Ух ух, ала спо ро ка пи ра мо, ха?“
„А шта ка жеш, пу сти ла си гла си ну да сам ја са рад ник? Па ка ко? Чи ме сам се ја то 

ба вио да би то има ло сми сла?! И за што?“
„De coy, дра ги. Те бе су гле да ли и кр сти ли се, а ја сам ра ди ла свој по сао. Пан ке ри, 

син ди ка ти, Сло вен ци, ти си ишао у Тр бо вље код ћа ле та оног ти па из Лај ба ха и од те-
бе цви ка ју, ти пи јеш ве ки ју са ко ка-ко лом са њи ма и не знаш где си, ја за вр шим по-
сао, се ћаш се 1984?; па књи жев на ого ва ра ња, стра ни го сти, бор ци за сло бо ду ме ди ја, 
те би се сме ју због П. Б. и фуд ба ла, а ја де лам и ћу тим, сту ден ти, но ви при ми ти ви зам, 
‘цркô Мар шал’, Дом омла ди не, де мон стра ци је, ми тин зи, шет ње...“

„Срк...!“ Пе ђа је до вр шио пр ву шо љу ка фе. Ех, Ју ли ус Мајнл Ју би ле ум ме ша ви на 
фил тер ка фе је мај ка!

* * *

Тр бо вље, да, се ћао се го ди не 1984. Шест ме се ци бо рав ка у Сло ве ни ји. Као ап сол-
вент ма те ма ти ке ус пео је пре ко ве зе да уско чи у кон курс јед не бе о град ске фир ме ко-
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ја је има ла пред став ни штво у Љу бља ни. (Је дан део ње го ве по ро ди це је имао ве зе са 
Ја не зом Зе мља ри чем, та да ва жни јим сло ве нач ким ка дром на са ве зној функ ци ји.) 
Тра жи ли су пр о гра ме ре без ис ку ства. Стан у Зи да ном Мо сту, сва ко днев не и тач не во-
зне ли ни је до Љу бља не и Тр бо вља; ту је жи ве ла Сло вен ка ко ја га је не кад чу ва ла; 
Алој зи ја, али увек су је зва ли Лој зи ка; њен нај ста ри ји син је ко пао у руд ни ку, она је 
ра ди ла као чи ста чи ца, а по сле под не га чу ва ла; њен унук Ро ман, не ко ли ко го ди на ста-
ри ји од Пе ђе био је та да ве чи ти сту дент пра ва, а ба вио се пи са њем SF при ча и ра дио 
дра ма, окулт ним на у ка ма, а нај ви ше пи ћем и дру штвом. Та ко ре ћи, имао је сло ве нач-
ког бра та. Три пу та не дељ но ишли су на „ту ре“ по Тр бо вљу. У то вре ме је ве ки ја у рад-
нич ком Тр бо вљу би ла на це ни као кле ко ва ча ме ђу бе о град ским пи сци ма, или ви њак 
ме ђу за гре бач ким би зни сме ни ма. Го ди не 1984. го ди не ро кен рол је у Бе о гра ду за мро, 
а у Сло ве ни ји је панк још жи вео; Пе ђа је та да био за о ку пљен иде јом да по ста не стал-
ни буб њар бен да ко ји има не што ви ше од де мо сни ма ка; то му је био глав ни мо тив 
од ла ска у Сло ве ни ју (по што су га од би ли на при јем ном на од се ку за ре ста у ра ци ју Ви-
ше пе да го шке), а је дан но во сад ски кри ти чар му, за тек сто ве ко је му је по ка зао, уме сто 
ре цен зи је ре као: „За што не оби ђеш дис ко клу бо ве у Но вом Са ду?! Има та ко ле пих де-
во ја ка та мо!“, и по што је од у стао од свих спор то ва и ша ха, мај ка је же ле ла да се он 
ко нач но скра си и „од ра сте“ – за то је и на го во ри ла кри ти ча ра да та ко ка же); та ко зва ни 
обич ни љу ди су би ли оку пи ра ни спо рим па дом стан дар да и сме њи ва њем не ста ши ца 
и об ја вљи ва њем на ше пре за ду же но сти; као са чи та њем ста рих но ви на, це ла та ат-
мос фе ра до би ја ла на зна ча ју тек на кнад но; на рав но да се ни шта ни је мо гло осе ти ти у 
сми слу до ла зе ћих ра то ва де ве де се тих; све се мо же под ве сти под ве ли ки гу би так вре-
ме на. Раз ли ке су по сто ја ле, и три го ди не ка сни је, се дам и по ме се ци пре Осме сед ни це 
а за вре ме Фе ста-а у раз го во ру са „цр но та ла сним“ ре ди те љем Д. М. („Ја сам си во та ла-
сни ре ди тељ!“, го во рио је он увек кр оз смех), ко ји је обо жа вао та кав ви на ве ров ски 
на чин гле да ња на ства ри, из вла че ње да ле ко се жних за кљу ча ка из, на пр ви по глед, бе-
зна чај них де та ља, ре као је ка ко се сре ди ном 1980-их ста ње у Ср би ји, Хр ват ској и Сло-
ве ни ји мо гло осе ти ти по пр о гра му др жав ног ра ди ја! На и ме, Пе ђа је та да упо ре дио: 
пр о грам Ра дио Бе о гра да се у по ноћ за вр ша вао „Ин тер на ци о на лом“, по сле „прет по-
ноћ них (то јест пе снич ких) тре ну та ка“ и по сле озбиљ них еми си ја за на ше исе ље ни ке, 
хр ват ски ра дио је по ноћ обе ле жа вао „Ли је пом на шом“, а ве чер њи пр о грам је био ра-
зно вр стан, од еми си ја из кул ту ре до пре но са рок кон це ра та из Ку лу ши ћа, та ко да су 
1985. или 1986. Пси хо мо до Поп и Да вор Го бац има ли при ли ку да не по сред но прет хо-
де хим ни; сло ве нач ки ра дио је, пак, днев ни пр о грам умео да за вр ши и Пан кр ти ма 
или чак Секс Пи стол си ма; Пе ђа се се ћао и омла дин ских еми си ја.

„О то ме би мо жда вре де ло не што сни ми ти!“, ре че Д. М. док су се де ли у ка феу у 
Ули ци Све то за ра Мар ко ви ћа и оде да ку пи све жањ та бло и да ко је је гу тао; ишао је 
оним сво јим сит ним нер во зним ко ра ком, го то во на пр сти ма, као геј ша на убр за ном 
фил му. „Де ца глав них ли ко ва из фил ма Жи ке Па вло ви ћа и де ца мо јих ју на ка! Па ра-
лел не при че! То би би ло опа сно!“, до дао је ка да се вра тио, већ за ди хан, уз онај свој 
ши шта ви смех.

Ако ла же ко за, не ла же рог: на ју гу Ср би је гра ди ли су пси хи ја триј ске кли ни ке за 
су и ци дал ну де цу и омла ди ну; глав ни, у ства ри је ди ни раз лог за алар мант но ве ли ки 
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бр ој са мо у би ста ва у врањ ском кра ју је био тај да ро ди те љи ни су до зво ља ваи де ци 
да из ла зе по сле де сет са ти уве че! У то вре ме у Сло ве ни ји де ве де сет по сто омла ди не 
ста ри је од осам на ест го ди на би ло је еко ном ски не за ви сно; док се у Ср би ји и да нас 
го во ри: „Док мој ле бац је деш...“, го ди не 1984. су пан ке ри у ко жним јак на ма са рај-
сфер шлу си ма рав но прав но рас пра вља ли са но си о ци ма пар ти зан ске спо ме ни це у 
ССРН... Хр ват ска је ћу та ла, али та да Пе ђа ни је ни знао да је ћу та ла. Ни је знао да ту ма-
чи ни го вор ни ћут њу, осим ако ни су би ли у књи га ма. 

Са суд бо но сним (за ње га, и ни за ко га дру гог) за ка шње њем Пе ђа је схва тио да је 
жи вео у пот пу но одво је ној ни ши, да је сле по и глу во хо дао дру гом ста зом у од но су 
на љу де ко ји су „хр ли ли у исто ри ју“. Док се он ба вио де та љи ма и му ши ца ма, дру ги су 
зна ли. Ако и ни су зна ли, по тру ди ли су се да на у че на до пун ским ча со ви ма.

Сре ди ном 1970-их је са ста ри јим де лом по ро ди це по се тио Тр бо вље да оби ђу 
Сло вен це ко ји су не ка да ра ди ли у Ср би ји. Та да су, док су се пе ли ка јед ном од ру дар-
ских на се ља (та мо су уоста лом сва на се ља гра ђе на или за ру да ре или пен зи о не ре), 
јед ном из да ле ка ви де ли тв-еки пу ка ко бе ле жи до ла зак Ста не та До лан ца. Од тр о ји це 
ру да ра дво ји ца су на те ра са ма има ли кре вет на рас кла па ње да би но ћу лак ше под-
но си ли на па де аст ме; та да је Пе ђа ми слио да жи ви у нај бо љој зе мљи на све ту; де се-
так ле та ка сни је, го ди не 1984. би ло му је за ни мљи во што Тр бо вља ни у хо ке ју на ви ја ју 
за Је се ни це и мр зе Олим пи ју; по ред буб ња ра Л. Д. ни је имао шан се у гру пи Av to mo bi
li, па је мо рао да се за до во љи дру же њем са И. В.-ом (уба ци вао га је у но ве бен до ве, 
на по јед но ве че и за ма ја вао при чом да ће се Otro ci so ci ja li zma по но во ску пи ти, а он 
као Зе мља ри чев шти ће ник мо же да до при не се аутен тич но сти бен да!) и Ален ком 
(ко ју је за во лео још кад је гле дао скан дал-бенд Čao Pič ke), и ко ју је пра тио и на Ака де-
ми ју и слу шао ње не To ži ba be... Ше фу Av to mo bi la га је пре по ру чио та да нај кре а тив ни-
ји бе о град ски но во та ла сни ро кер, ко ји је са ав то мо би ли стом ишао у шко лу у Са ра је-
ву. Пе ђи се та да чи ни ло да су Сло вен ци нај ве ћи Ју го сло ве ни и са мо у пра вља чи, а у 
Бе о гра ду као да је по сто ја ло јед но гла сно мне ни је да има мо мно го, пре ви ше сло бо де; 
на сту дент ским окру глим сто ло ви ма увек би се на шао не ко ко би за сту пао иде ју да 
од „ро бо ва не тре ба пра ви ти го спо да ре“. 

1991. го ди не у јед ном зве здар ском ре сто ра ну, ка да је и он имао при ли ке да уго сти 
Ро ма на (у ме ђу вре ме ну ко нач но ди пло ми ра ног прав ни ка, оже ње ног и хи пе рак тив ног 
по слов ног чо ве ка), ма ло по сле пр ве пр о ли ве не кр ви на Пли тви ца ма, чуо је је дан раз-
го вор за су сед ним сто лом; био је то по слов ни ру чак, љу ди из „Са по ни је Оси јек“ би ли 
су, по оби ча ју, уго шће ни ро шти љем. И је сте био рат и ни је био рат. („Па до бро, ва ља 
ли још не што у Бе о гра ду осим ро шти ља?!“, пи тао је још 1984. по сле по врат ка из Сло-
ве ни је дра ма тур га и бу ду ћег ро ма но пи сца С. у јед ном ка феу по ред Сту дент ског тр га. 
„Па, до бар је и по хо ва ни це лер у Клу бу књи жев ни ка!“, од го во рио је С. сме ју ћи се. „Мо-
раш да пр о баш.“) Раз го вор у том зве здар ском ре сто ра ну углав ном је те као ова ко: је-
дан од го сти ју је ка о ба ја ги при знао да под ме ћу ко зна шта у њи хов де тер џент. До ма-
ћи ни ма је од јед ном по ста ло не у год но, обо ри ли су по глед. Пе ђи је па ло на па мет ка ко 
се ра ди о не у ме сном ула ги ва њу они ма ко ји ће да пла те ра чун за до бар ро штиљ и мно-
го пи ва... Раз го вор је ипак на ста вљен по сле кра ће па у зе. Ре пли ка ко ју је за тим чуо 
мо гла би по Пе ђи ном ми шље њу да обе ле жи сав тај пе ри од с кра ја 1980-их: 
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„Имао сам пла ту од две хи ља де ма ра ка, али сад имам рат!“ Та ко је тек 1991. Пе ђа 
схва тио да је жи вео у са свим из дво је ној ку ли у ва зду ху из ко је ни је имао ни ка кав по-
глед на ствар ност око се бе. Остао је за те чен, као Ти шми на Ве ра Кр о нер; увек је ми-
слио да име тог књи жев ног ли ка зна чи „ве ро ва ла је /уза луд но/ у вре ме“, а вре ме не 
ра ди ни шта осим што је де го ди не.

О по ме ну тим ни јан са ма не ма сми сла раз го ва ра ти с они ма ко ји су у овим ра то ви-
ма из гу би ли не ког свог; а ка мо ли ша ли ти се. Пе ђа је ба рем то схва тио. Као та кав аут-
сај дер, мо рао са мо још ви ше да се изо лу је... 

Апри ла го ди не 1984. Пе ђа је из не на да срео Да ли ју усред Сло ве ни је; „Гле дам из-
ло жбу Irwi na у ŠKUC-у, а има и умет нич ка ра ди о ни ца ов де у Љу бља ни; хо ћу не што да 
на у чим. Сре шће мо се на Opo si tion-у, океј?“, ре кла је све у јед ном да ху и до да ла: „Спа-
вам код та ти ног дру га. Ви ди мо се!“

Ипак га је не ко ли ко да на ка сни је пр о на шла те ле фо ном у ње го вом из најм ље ном 
ста ну у Зи да ном Мо сту, зна ла је за ње го ве пи јан ке у Тр бо вљу, а ње му ни је би ло чуд-
но ка ко је зна ла. Рас пи ти ва ла се за Мо ха ра, ко ји је био и члан Irwi na. Зна ла је да пре-
ко Ро ма на сре ће Б. М.-а, оца јед ног лај ба хов ца. Био је сре ћан да ис при ча све што зна. 
Ни ко још не зна где су чла но ви бен да, је су ли у Лон до ну као што се при ча, хо ће ли се 
вра ти ти, шта ка же та та, а Лу пинц, за ни ма ли га и да ље ка ме ра, хо ће ли на сту ди је у 
Праг или мо жда Лон дон, и све то, а Пе ђа је од го ва рао и ни је му па да ло на па мет да 
пи та че му све то, све че ка ју ћи да га она по зо ве да опет не где иза ђу.

Об ра до вао се, истин ски. Сре ли су се и у Тр бо вљу оне ве че ри кад се та ко на пио да 
ни је знао где је; ње гов та ко ре ћи сло ве нач ки брат Ро ман га је уво дио у сва ко дру-
штво, и то не са мо у ка фи ћи ма већ и у Ра дио Љу бља ни, „да Бе о гра ђа нин чу је раз го-
вор с уред ни цом драм ског пр о гра ма...“; ве ки је са ко ка-ко лом су ишле јед на за дру-
гом; по сле се дам на е сте ни је ви ше бр о јао; са њи ма су се де ле и не ке сред њо школ ке 
ко је су бе жа ле са на ста ве; пре ви ше на шмин ка не, али дру же љу би ве; по ка зи ва ле су 
му све ске из ма те ма ти ке; да кле и та да је био на ве че ри код, ка ко Да ли ја ка же, „ћа ле-
та оног из Лај ба ха“, да кле Б. М.-а. Да, то је би ло то. До го во ри ли су се – по сле пр о во да, 
до ћи ће на ве че ру, брат Сло ве нац и он...

Пр о бу дио се сле де ћег ју тра у до му Б. М.-а. Пе ђа је био го, по ред ње га је у фран цу-
ском кре ве ту ле жа ла и јед на од му са вих де во ја ка из ка феа и др жа ла га за ку рац; у 
дру гој ру ци је има ла опу шак, сре ћом уга шен, па је по жар из бег нут. Руж за усне јој је 
био раз ма зан, а при ме тио је и при јат ну оте че ност ма ља ве пич ке; али да ли је он био 
за слу жан за то, ни је мо гао да се се ти; на по ли ци из над фран цу ског кре ве та – то га се 
се ћа ја сно – на ла зи ла се кич фи гу ра не ког ис точ њач ког бо га са огром ним кур цем; то 
је све му да ва ло пет па рач ку ат мос фе ру, ути сак пре ва ре, иако је со ба ина че ода ва ла 
да они ко ји ту жи ве има ју и уку са и нов ца; би ла је то не ка ком би на ци ја рад не и спа-
ва ће со бе; на ме штај од ма ха го ни ја и ти ко ви не, ти пи чан за пр о фе сор ске ка би не те, а 
бу ду ћи да је би ло пр о сто ра ис под по ли ца са књи га ма, уме сто де ла са фи о ка ма уба-
чен је фран цу ски кре вет, и очи глед но је оквир до ра ђен др ве том ко је се сла га ло са 
оста лим на ме шта јем – пи са ћим сто лом, сто ли цом ко ја је слу жи ла са мо да се ко шу ља 
и пан та ло не не из гу жва ју, гар де роб ним орма ном...; се ћао се да су се сви Тр бо вља ни 
осим Ро ма на по сле то га оту ђи ли од ње га; по ли ци ја је истог ју тра до шла да се рас пи-
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ту је због не ке ту че у ко јој су на вод но уче ство ва ли он и ње гов Сло ве нац; али, пи та ли 
су их и то где су чла но ви бен да и да ли пла ни ра ју на сту пе упр кос по ли тич кој за бра-
ни од ла ни (тек сле де ће го ди не Пе ђа је са знао да су кра јем де цем бра одр жа ли тај ни 
кон церт у Љу бља ни, а док је он још био у Сло ве ни ји, Лај бах су на сту пи ли у СКЦ-у Бе-
о гра ду); пи та ли су их и за но је сло ве ни ше кунст и Пе ђа је по ми слио да би би ло бо ље 
да су пи та ли Да ли ју о то ме, али је са мо слег нуо ра ме ни ма; он је пр о гра мер из Бе о гра-
да и не ма пој ма, осим то га, то ли ко је био пи јан да се не се ћа ни са мог се бе те но ћи. 

* * *

Са да, тек са да по сле Да ли ји них ре чи мо гао је Пе ђа у на кнад ној пр о јек ци ји тог 
фил ма у сво јој гла ви да прет по ста ви – по си сте му цр не ку ти је и ула зних и из ла зних 
по да та ка – да су ти до га ђа ји и ње но при су ство по ве за ни, али са ме ве зе ни је мо гао да 
на слу ти, а ни је ни оче ки вао да ће му Да ли ја то ре ћи.

Уоста лом, по сле шест ме се ци ра да, бе о град ска фир ма је мо ра ла да фи ка ри фи ли ја-
ле у дру гим ре пу бли ка ма, ни је ви ше би ло по тре бе да се лич ни до хо ци об ра чу на ва ју у 
As sem ble ru, до ла зио је Co bol, маг нет не тра ке се од ла зи ле а до ла зи ли су ди ско ви, ап сол-
вент ски стаж је ис ти цао и Пе ђа се вра тио у Бе о град те је се ни без не ког осе ћа ња гу бит-
ка; та да је још ве ро вао да у сва ко до ба мо же да скок не на сле де ћи Rock in Opo si tion (а 
те 1984. је био по след њи фе сти вал!) у Љу бља ну или у Хо лан ди ју где је још увек имао 
род би ну. Уме сто да гле да Iron Ma i den у Љу бља ни ав гу ста те го ди не, тр чао је на Pan kr te 
13. ма ја у Рад нич ки дом у За гор ју об Са ви. Као у пе сми Av to mo bi la, још увек је ми слио 
да мо же хо да ти по во ди... 

„Хо ћеш ли још ко ла ча?!“
„Ћа ле твој, шта ре че, шта је он ра дио?“
„Он је био ис ту рен. Био је пра ва мó ра за на ше ‘га стар бај те ре са по ли тич ким ам-

би ци ја ма!’ Мо ди ски ња код ко је сам би ла је у ства ри ње го ва же на. Па ка ко би ћа ле 
мо гао ов де да има стан да је све то би ло исти на?“

„И шта ка жеш, и ‘шет ње’ си ‘по кри ва ла’?!“
„А шта ти ми слиш, за што сам се ја вра ти ла из Па ри за у ја ну а ру 1997?!“

У Бе лом гра ду, вре лог ле та 2000. (с ми сли ма у по зном ле ту 1998. и ра ни је)




