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БЕЗ ЦЕДУЉЕ

Фе бру ар је оси он ме сец и цре по ви су у то вре ме баш кли за ви. А мој ком ши ја Ми-
ле имао је се дам де сет и не ку. Она ко ви сок, ка квим га је бог дао, са сме шно кли ма вим 
хо дом као да, не дај бо же, има иш ча ше не ку ко ве, узео је се бе у на јам да по пра ви 
кров. И као та кав се, по пр ви пут, на шао на олим пиј ској ви си ни. Зна ло се да ни је био 
с рас ки да да дрм не по не ку, ма да су ле ка ри, по сле мо жда ног уда ра ко ји је пре жи вео, 
би ли екс пли цит ни да се, што се ал ко хо ла ти че, „унор ма ли“. На рав но, знао је гос’н Ми-
ле да су бес плат ни са ве ти нај че шће бес ко ри сни, па је на сто лу увек др жао бо цу „ме-
ке”, из ко је је знао да ото чи и „пре” и „по сле”, а тих си ту а ци ја, ка ко про му ћур ни чи та-
лац мо же да прет по ста ви, би ло је на пре тек. 

Тог ју тра, сна ха му је ску ва ла ка фу и на то чи ла ра ки ју у ча шу са сто пом – ве ли чи на 
„трој ка”, ста кле на, стру ки ра на, ка кве се још мо гу ви де ти са мо по се о ским ку ћа ма. 
Док је он гу сти рао ка фу и ра ки ју, сун це ни је дан гу би ло – би ло је већ до бра но од ско-
чи ло, и то гос’н Ми ле ту би знак да иза ђе на по ље и да мер де ви не ко је бе ху по ло же не 
по ред зи да шта ле од не се до ку ће и при сло ни уза зид. Сна ха му их при др жа док се 
ни је по пео. 

Кад се ис пео на кров по ла ко се ус пра вио, ма ло ра ши рио ру ке као да се дво у ми да 
ли да по ле ти, а он да је кре нуо пре ма сле ме ну ку ће. Опре зно, као да га зи по ја ји ма. 
Али, као што ће се убр зо ви де ти, опре зност је по при лич но ши рок по јам и че сто ни је 
га рант без бед но сти. Тек, би ло ка ко би ло, ком ши ја Ми ле је, ка жем, у јед ном тре нут ку 
за стао, као да је схва тио да је све ово не мо гу ћа ми си ја. Ни је ви ше ми слио на про кле-
ту ру пу кроз ко ју се це лу бо го вет ну ноћ уде ва ла ки ша и на пла фо ну на пра ви ла по ве-
ћу фле ку. Чуо је пре не ки дан мач ке ко је су се го ре, из над ње га, рња ле сву ноћ, не 
да ју ћи му да за спи. Пи тао се, ко ји их враг те ра да се пен тра ју та ко ви со ко, кад све то 
мо гу сер без да оба ве у ам ба ру или у се ни ку иза ку ће. Но, сад је био ту где је сте, не си-
гу ран и ле лу јав. По ку шао је да по ла ко чуч не, ве ру ју ћи да та ко мо же лак ше да кон-
тро ли ше но во на ста лу си ту а ци ју. Окре нуо се да ви ди где је сна ха, али ње до ле ви ше 
ни је би ло. Се ти се да је она, пре не го што су иза шли, тек по му зе но мле ко би ла ста ви-
ла на шпо рет да уза ври. Од у ста де од иде је да је по зо ве. А и шта ће му? Би га сра мо та 
да јој ка же да оде и по зо ве не ког од ком ши ја, те од лу чи да се по ис пра ви и кре не до 
ме ста где се цре по ви бе ху по ме ри ли. На пра ви не ко ли ко не си гур них ко ра ка, а он да 
опет за ста де. Учи ни му се да му не иде ло ше и од лу чи да про ду жи. И та ман кад бе ше 
за у зео да учи ни сле де ћи ко рак од јед ном му но га на ко јој је имао осло нац про кли за 
и он, схва та ју ћи да је враг од нео и ша лу (и рав но те жу), ма хи нал но ра ши ри ру ке – и 
по ле те! Ни чег у тој сли ци ни је би ло од ле та пти це, ако сте то по ми сли ли. Она ко кра-
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кат, у ва зду ху, пре је ли чио на ун тер ци гер ко ји је ве тар отрг нуо с лен ке и сад га ко ви-
тла кроз ва здух пре не го што га пу сти да пад не на зе мљу. 

Али, не би у том тре нут ку би ло ле по за не ма ри ти (јер се не ће по но ви ти) оно што 
је гос’н Ми ле ту про шло кроз гла ву. Љу ди стал но ми сле да оно што се де си у се кунд-
две то ли ко и тра је. О, ка ко се ва ра ју! 

Пр ви стал ни по сао г’осн Ми ле је до био у Ате љеу 212. По сле за вр ше ног елек тро-
тех ни чар ског за на та, пар го ди на је био ле ва и де сна ру ка из ве сном Јо ци Елек три ки, 
да би га је дан ње гов ком ши ја (гар де ро бер у Ате љеу – и он је по кој ни) пре по ру чио 
ко ми си ји за при јем а ова га глат при ми ла. Ла ни је, с тог ме ста, гос’н Ми ле оти шао у 
пен зи ју. 

Пе тар Краљ, кад би га она ко кра ка тог угле дао на вра ти ма по ред за ве се ка ко пре-
ко гла ва пра ти шта се де ша ва на сце ни, обра ћао му се не ком за ту при ли ку адап ти ра-
ном ре пли ком. Пе ра га је во лео јер гос’н Ми ле ни је мно го при чао. Пи ли су ћут ке и 
од лич но се раз у ме ли. Дру штве на по де ла ра да ни кад ни је би ла бо ље уде ше на не го у 
њи хо вом слу ча ју. Док је ле тео, Ми ле ту се учи ни да ви ди Пе тра Кра ља, и да га чу је: 
„Смрт, ма где од лу чио да умреш, та мо већ че ка...” И с том ми шљу па де на др ва уред-
но по сла га на уз ли стру ку ће ко ја бе ше при пре мио за зи му.

Сна ха је од мах по зва ла хит ну по моћ а ови, кад су до шли, ре кли су јој да зов не по-
ли ци ју. Ин спек тор, чим је осмо трио ли це ме ста, ре као јој је да зов не мр тво зор ни ка. 

– Шта ти је суд би на – ре кла је ин спек то ру, си па ју ћи му ра ки ју. – Ето, баш ју че је 
она ко ла са се ном из ма као у стра ну да би по сло жио цеп ке. Где му би па мет...

88




