
66

ВИЊАК ПАУЗА У „БУЈНОЈ ЗОРИ”
(Одломак из рукописа романа И ноћ се увуче у његово срце)

Граб је је два до че као да на пу сти стан ужа ре не троп ске вре ли не и упу ти се у Ре дак-
ци ју. Пре не го што је пре тр чао бу ле вар, че зну тљи во је ба цио по глед ка кли ма ти зо ва-
ном ен те ри је ру ка фи ћа „Уз дра вље” кроз чи ја су га огром на ста кла по сма тра ле бу ља ве 
ри бље очи по лу пи ја них ови сни ка и не вољ них ма мур ни ка за о ста лих на су вом, а за пра-
во стал них го сти ју смр зну тих уше са и но син ге ра, са кри гла ма ле де ног пи ва у жу ље ви-
тим ша ка ма не рад ни ка, ко је су, исто вре ме но, би ле по ло же не на та ста ту ре лап то по ва 
удоб но сме ште них у већ стан дард но обе ле же ној ва јр лес зо ни, а та да се већ на шао 
на ру и ни ра ном сте пе ни шту про па ле, де фи ни тив но вир ту ел не фир ме ко ја је оп сто ја-
ва ла са мо за то што још увек ни ко ни је био све стан да се про паст дав но до го ди ла, и у 
ко јој је Граб већ де це ни ја ма, не кад са ре зиг на ци јом а не кад са еуфо ри јом, ис ки ја вао 
оту жни но ви нар ски век.

Тја, тре ба ло је скле па ти...
- Дру штво? За су тра, две стра ни це, мо жеш ли? – Упи тао је Глав ни.
- Увек – спрем но је од го во рио.
- Имаш да нас пре ми је ра, отва ра че сму по све ће ну го ди шњи ци из ла ска на ро да на 

ули це у већ не кој од на ших ре во лу ци ја.
- Ста ви то на по ли ти ку.
- Не мо гу, за тр пан сам, имам скуп шти ну.
- Ка ко то отва ра че сму, ту му си гур но не тре ба она ло па та што је стал но ву че за 

со бом и сли ка се с њом ка да за по чи ње град њу на вод них фа бри ка, дру мо ва, деч јих 
до мо ва, бол ни ца, на род них ку хи ња...

- Је би га, ваљ да ће да окре не сла ви ну и пу сти во ду, шта га знам.
- Бо ље да ми за њим пу сти мо во ду!
Ма ки на је шља ка ла ОК. Тре ба ло му је 10-15 ми ну та да раз гле да ве сти са аген ци ја 

и по ски да два де се так, од ко јих ће мо жда да ис ко ри сти јед ну, мо жда две, та ко су би ле 
три ча ве, мо гле су да уђу у но ви не, злу не тре ба ло, али и ни су би ле о гла ви, ка ко је то 
већ би ва ло у пост про па сти у ко јој се за те као: гра до на чел ник об и шао но во о тво ре ну 
си гур ну ку ћу, мо жеш ми сли ти. Или, ко ли ко је би ло до бро вољ них да ва ла ца кр ви про-
те кле не де ље, где ли већ, у не кој ме сној за јед ни ци, кан да, баш стра шно уз бу дљи во... 
Про ве рио је има ли не што но ви је на пар бо љих он лајн стра ни ца. Про чи тао и опре мио 
два аутор ска тек ста. Је дан се, о суд би но гор ка, ти цао ква ли те та мај чин ског мле ка и ко-
ри сно сти што ду жег до је ња де те та, у дру гом је сит но град ски про свет ни син ди ка лац 
раз гла бао мо ра ју ли ро ди те љи шко ла ма да ис пла ћу ју „ђач ки ди нар” или не, спек та-
ку лар но! По јео је по ла ви зић ке ли сна те ки фле ко ју је ву као још од ју трос, ку пље ну за 
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сва ки слу чај, при ис пи ја њу пр вог ју тар њег ви ња ка, и за ми слио ка ко би би ло при јат-
ни је да је по јео бар јед ну све жу, џи нов ску по га чи цу с чвар ци ма из пе ка ре „За јам”, а 
за тим је устао го то во енер гич но од сто ла да про те гли но ге, а оне су га, за хвал не, од-
мах од ве ле из Ре дак ци је пра во до „Буј не Зо ре” на ви њак па у зу.

Што да не, по ми слио је, има спре ман ко стур: од ју че је пре о ста ла и ко лум на, по ду-
жа, о ли ста ма че ка ња и ко руп ци ји у здрав стве ним уста но ва ма, с основ ном те зом да 
оно што ми, јад ни ово зе маљ ски бо ле сни ци жи во та зо ве мо „ми то”, ле ка ри исто вре-
ме но, с убе ђе њем, име ну ју као „по клон”. Још бо ље, сма тра ју то за слу же ним „да ром”. 
О то ме би се, уоста лом, мо гло сва ки дан пи са ти, по го то во на на чин на ко ји је то ра дио 
ко ли ко он, то ли ко и аген ци је и сви оста ли но ви на ри: ниг де име на, ниг де баш ни шта 
кон крет но, а уго во рио је и чла нак о ста рач ким до мо ви ма, их... 

За па лио је ци га ре ту, ис тре сао ви њак, од мах на ру чио још је дан и пре пу стио се при-
јат ним ми сли ма, али не о на род ним ку хи ња ма у ко ји ма та ко да ре жљи во цр вљи вим 
па су љем без ме са хра не си ро ти њу, не го о пар ку До бре на де. Би ле су то до бре, по зи-
тив не ми сли.

Ка да је Граб по пио тре ћи ви њак, свет је био мно го леп ши, у оној ме ри у ко јој цр но-
-бе ли свет мо же уоп ште би ти леп, јер је Граб, про све тљен ма ли га ни ма ко ји су ве се ло 
трч ка ра ли ње го вом за мо ре ном кр вљу, от крио још по не ку не на да ну ни јан су си ве ко ју 
је истог тре нут ка про гла сио за кра љи цу ду ге, али је исто вре ме но спо знао да му се 
ви ше и не вра ћа у ре дак ци ју. Па та мо је, до ђа во ла, би ло и пре ви ше уз не ми ру ју ћих 
днев них чу да и на вод них пра ви ла ко ја су од ре ал но сти чи ни ла нео бич ну ме ша ви ну 
гро теск них и за чу ђу ју ћих чи ње ни ца на вод ног жи во та. Хеј, па зи шта ра диш, мо раш да 
во диш бри гу, да бу деш по ли тич ки, ху ма но, дру штве но и емо тив но (бла, бла) ко рек тан 
ина че, очас по сла, за ле пе ти ети ке ту да си ра си ста, сек си ста, ми зан троп, асо ци ја лан, 
вул га ран, по ли тич ки не ко рек тан – пра ви ла, пра ви ла:

- Ду ван уби ја;
- ал ко хол уби ја;
- не ди рај ци га не (упс, Ро ме);
- не псуј ни ком срп ску, а на ро чи то не ма ђар ску мај ку;
- не ди рај вла да ју ћу пар ти ју;
- ма, бу ди опре зан и са опо зи ци јом;
- бу ди еко ло шки све стан (чу вај шу ме Ама зо на!);
- оба ве зно: ра сно и пол но ис пра ван;
- оба ве зно: по ли тич ки ко рек тан;
- по штуј геј по пу ла ци ју;
- има да во лиш ле збеј ке;
- на рав но и пе де ре;
- ЛГБТ, а не пе де ри;
- црн ци су афро а ме ри кан ци; 
- а че сто и ла ти но а ме ри кан ци;
- па ци фи куј исти ну;
- умек шај ствар ност;
- не та ла сај!
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Овај је свет за пра во био крај ње нео би чан, чу дан и по ме рен. Ов де се де ша ва ло да 
гра до на чел ни ци обе се пр ву но во го ди шњу бе бу, а би ла је и са свим ру тин ска ствар да 
же на пр ву ба бу ро ди тек по сле че тр де се те. Граб је не где про чи тао те о ри ју из ве сног Фи-
ло зо фа ко ји је твр дио да је Шек спир хтео да на пи ше „не што је тру ло у др жа ви Ср би ји”, 
али је, схва та ју ћи ко ли ко је то ор ди нар на исти на, оп ште ме сто, ба нал ност без шан се 
да се пре тво ри у веч ну ме та фо ру ка квим је од у век стре мио, то ове шта ло „срп ско” 
за ме нио (не)по зна том Дан ском. Опа сно лу пе та ње, кан да, јер је тво рац те о ри је пре ту-
чен на смрт, па су у но ви на ма осва ну ли атрак тив ни на сло ви ти па – Чо век ко ји је без 
по му ке убио Фи ло зо фа...

А тек аген ци је у Пар ку! Пот пу но су по бле са ви ле, а ње гов деск топ ви ше ни је мо гао 
да при ми све ве сти ко је су се убр за но сме њи ва ле... 

Про на ђен жи ви фо сил по бе гу ље: У мрач ним ви си на ма леб де ће пе ћи не 17 пар-
ков ских на уч ни ка про на шли су но ву вр сту по бе гу ље ве о ма на лик по бе гу ља ма ко је су 
ле те ле пре око 200.000.000.000 не че га. Ис тра жи ва чи су крај ње нео бич ну по бе гу љу 
ко ја пред ста вља „хлад но крв ни фо сил” про на шли не дав но на ви си ни од 13 ки ло ме-
та ра, тик по ред це пе ли на за пад но га ло па га шке др жа ве ми сте ри о зног име на ко је се 
не мо же из го во ри ти.

Ма ла сме ђа по бе гу ља има тек не зна тан број (2) за јед нич ких осо би на са да на шњим 
по бе гу ља ма ко јих има 819 вр ста, свр ста них у 19 по ро ди ца, и то склад них, без раз во да. 
Она је, ме ђу тим, ве о ма слич на при ми тив ним по бе гу ља ма ра ног ме зо зо и ка, до ба ка да 
ди но са у ру си ни су вла да ли Пар ком. Фо сил не по бе гу ље има ју дис про пор ци о нал но 
ве ли ку гла ву, крат ко, зби је но те ло и 357 кру жних отво ра на кри ли ма. До овог от кри ћа 
до шао је про шлог мар та тим од 17 чла но ва ко ји је пред во дио је дан из ра зи то ра ди о-
ак тив ни пар ков ски на уч ник. Ко ри сте ћи мре же и ба те риј ске лам пе, би о ло зи зва ни 
„пар ков ски лајт ма сте ри” су ус пе ли да ухва те осам је дин ки ду гих од 6 до 9 ме та ра на 
ко ји ма су спро ве ли 111 те сто ва ка ко би утвр ди ли њи хо во ме сто у ге нет ској исто ри ји 
ху ма не пар ков ске је гу ље.

Из раз „жи ви фо сил” 1. је упо тре био Парлс Пар вин у сво јој књи зи Без по ре кла вр ста 
да би опи сао жи во ти ње ко је су пре жи ве ле ми ли о не го ди на, оп ста ју ћи на про сто ри ма 
у ко ји ма су жи вот ни усло ви та ко ста бил ни да и ни су би ле при мо ра не на ево лу ци ју.

У Пар ку по сто ји 8,7 ми ли о на вр ста би ља ка, жи во ти ња, лу та ка и лоп ти: У 
Пар ку по сто ји 8,7 ми ли о на раз ли чи тих вр ста би ља ка, жи во ти ња, лу та ка и лоп ти, али 
је са мо ма ли део њих (857.000) за и ста от кри вен и ка та ло ги зо ван, на во ди се у из ве-
шта ју об ја вље ном у сме шном ли сту „Глуб парк-би о ло ги ја”. У из ве шта ју на род ног ти ма 
на уч ни ка и игра ча по ла и гол фа, на во ди се да је реч о ско ро пре ци зном пре бро ја ва њу 
и да бу ду ће про це не да у Пар ку жи ви из ме ђу 3 и 100 ми ли о на вр ста не ће би ти ва лид-
не. Око 5-6 вр ста от кри ве но је и кла си фи ко ва но од ка да је пар ков ски на уч ник Парл 
Пи не сре ди ном не зна ног ве ка осми слио си стем парк так со но ми је ко ји се и да нас не 
ко ри сти. На уч ни ци про це њу ју, на осно ву ма те ма тич ке ана ли зе не по зна тих вр ста, да 
на све ту по сто ји 8.700.000 вр ста би ља ка, жи во ти ња, лу та ка и лоп ти. 
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- Пи та ње ко ли ко вр ста по сто ји ин три ги ра ло је ве ко ви ма ка ко на уч ни ке та ко и 
игра че по ла и гол фа и од го вор је на ро чи то ва жан са да ка да људ ске ак тив но сти и ути-
ца ји до при но се ис тре бље њу – ре као је во ђа ти ма, ина че по бед ник го ди шњег пр вен-
ства Па ва ја у пе ца њу мр тве ри бе. – Мно ге вр сте су на ста ле пре не го што смо и са зна ли 
за њи хо ву ег зи стен ци ју, њи хо ву је дин стве ну функ ци ју у еко си сте ми ма и њи хов евен-
ту а лан до при нос пар ко ван ству. – Пар ко вља ни се ни су оба ве за ли да са чу ва ју вр сте од 
ис тре бље ња, али све до са да ни смо зна ли ко ли ко их за пра во не ма – ре као је је дан 
од ауто ра ко ји ра ди на па над ском гра ди ли шту „Уз ми па о ста ви”.

На ша ре ној ли сти ко ју је об ја ви ла Не на род на уни ја за кон зер ве и при ро ду на ла зи 
се 59.508 вр ста.

Ча јан ка код пом буд сма на: Је дан Пар ко вља нин, због то га што не же ли да узме 
лич ну кар ту или не ки дру ги до ку мент, од лу чио је да за поч не про тест се де њем у кан-
це ла ри ји За штит ни ка Пар ко вља на. Он об ја шња ва да је про блем на стао по сле раз во-
да, ка да га је бив ша су пру га од ја ви ла не са мо са до та да шњег ме ста пре би ва ли шта, 
не го и као ста нов ни ка Пар ка.

- Од та да жи вим код при ја те ља и не мам стал но ме сто бо рав ка. Не мам мо гућ но-
сти да из нај мим стан и пла тим, па не же лим да до би јем ни лич ну кар ту. Без ње, хва ла 
бо гу, не мо гу ни да се за по слим – об ја шња ва овај Пар ко вља нин без иден ти те та. Он 
твр ди да, за хва љу ју ћи то ме што не ма лич ну кар ту, ни је до жи вља вао број не не при-
јат но сти од стра не по ли ци је. – Ја сам чо век ко ји не по сто ји, а жи ви ме ђу ва ма. 

Ис ти чу ћи да у пот пу но сти раз у ме Пар ко вља ни на ко ји се од лу чио на про тест, пом-
буд сман је из ја вио да му је не дав но из дат до ку мент ко ји при вре ме но за ме њу је лич ну 
кар ту, али да он то, као ра зу ман Пар ко вља нин, ни је же лео да пре у зме.

- Пар ко вља ни ко ји не ма ју стан, ку ћу или сред ства да из нај ме про стор за жи вот, 
мо гу увек, на ро чи то но ћу, ако су баш то ли ко лу ди, да оства ре основ но пра во, а то је 
пра во на лич ни до ку мент – пре ци зи рао је пом буд сман. Он је на вео да ово ни је је ди ни 
слу чај у Пар ку и да по сто ји вр ло број на и срет на по пу ла ци ја Пар ко вља на без до ку-
ме на та и да их је на ви ше у ле гал ним на се љи ма.

Као и сви Пар ко вља ни ко ји се на ђу у про те сту у кан це ла ри ји пом буд сма на, и овај 
срет ник је по слу жен ча јем ко ји не пре кид но ис пи ја, ис пи ја... (Ни је по зна то ко ју вр сту 
кек си ћа, уз чај, ну ди пом буд сман.)

Уљем на ма за но сте пе ни ште: Због то га што су се де ца оку пља ла ис пред згра де 
у Трак тор ској ули ци код бро ја 81, а не ки ка жу да је мо жда у пи та њу број 85, се дам на-
ест по зна тих осо ба је на ма за ло 86 сте пе ни ца и симс згра де по лов ним трак тор ским 
уљем, ка ко би де ци ко ја се ту оку пља ју у ве чер њим ча со ви ма на чи ни ли кли за ли ште. 
Пре ко пу та згра де ра ни је се на ла зио парк са љу ља шка ма и клац ка ли ца ма, али су 
ста на ри де мон ти ра ли клац ка ли це, парк пре тво ри ли у ур не бе сни и по ста ви ли мон-
та жне лан сир не рам пе на ко ји ма, за хва љу ју ћи до бром ква ли те ту уља ко је по се ду је 
за хвал ну осо би ну да се ши ри без кра ја и кон ца, де ца ма ло-ма ло би ва ју хит ну та пут 
пар ков ског Ме се ца. (А по зна то је: нај бо ље жур ке, чак и без жмур ке, од ви ја ју се на 
ме се чи ни.) 
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Бли скост са ше фом и по ли тич ка ак тив ност бит ни за на пре дак: Сек су ал на ин-
тим ност са ше фом, ша ре ни шорц и па па гај ски нос кључ ни су за на пре дак у сва кој фир-
ми у Пар ку. Али, ка жу ан ке ти ра ни слу жбе ни ци, ко ме је уоп ште бит но на пре до ва ње?

Ан ке та је по ка за ла да је по сло да вац тај ко ји од лу чу је ко је ће се ми на ре и кур се ве 
рад ник по ха ђа ти: оми ље ни су „Ка ко сте ћи па па гај ски нос” и „На ко ји на чин обла чи ти 
ша ре ни шорц и у ко јим при ли ка ма”.

Не за ви сно од ти па пред у зе ћа у ко ме су за по сле ни, свих 1.530 уче сни ка ис тра жи ва-
ња су као кључ ни фак тор из ра зи тог за до вољ ства на ве ли не рад и ло ше ме ђу људ ске 
од но се у фир ми ко ји су ну жни за кре а тив ност. 

Парк ски пин гвин кре ће пут Ан тарк ти ка: Парк ски пин гвин, по знат ши ром Пар ка 
под име ном Срећ но сто па ло, укр цан је на брод у лу ци Пар ка и спре ман је за пут ка 
хлад ни јим во да ма бли зу Га ла па го са. Пин гвин је тран спор то ван из свог ста на на брод 
„Бигл”. Он је здрав, ве сео, ин те лек ту ал но и да ље из ра зи то у фор ми, али је ка пе та ну 
бро да из ја вио да ни је баш оду ше вљен ка би ном: ок но ка ји те, на и ме, шкри пи ка да се 
отва ра, а брод ски стју арт ни је до вољ но љу ба зан ка да му до но си до ру чак. 

Брод „Бигл” ће уско ро на пу сти ти глав ну пар ков ску лу ку и Срећ но сто па ло ће, 
кад-тад, за вр ши ти у во да ма ко је окру жу ју Га ла па гос. 

При ро да ове го ди не без ми ло сти пре ма Пар ку: При ро да ове го ди не за и ста 
ни је има ла ми ло сти пре ма Пар ку. Вре ли не пре ко 40 сте пе ни и су ша. Низ тор на да ко ји 
су срав ни ли гра до ве и оста ви ли сто ти не Пар ко вља на без та ва на над гла вом. По пла-
ве. Ме ћа ве. А са да су још и по то чи ћи на до шли од па да ви на ко је је до нео ура ган, као 
не у о би ча је на по ја ва за се ве ро и сток Пар ка.

А за слу чај да оно што се сру чи с не ба ни је до вољ но да де мон стри ра екс тре ме при-
ро де, ту су би ли зе мљо тре си. По го ди ли су под руч је ко ја се ина че не сма тра тру сним, 
Га ла па гос и сет ње го вих остр ва ца. По ред то га, обо ре ни су не слав ни ре кор ди у по вр-
ши на ма за хва ће ним шум ским по жа ри ма ко ји су, по себ но, по го ди ли Ка пи тол си ти.

Укуп ни гу би так про у зро ко ван вре мен ским не по го да ма до сти гао је 35.000.000.000 
сне них лу та ка, а да и не ра чу на мо по ве та рац Ај рин, ко ји је не дав но за мр сио фри зу-
ру го то во свим Пар ко вља ни ма. Ви ше од 700-753! – ма ча ка је ис пу сти ло већ ухва ће не 
ми ше ве из сво јих слат ких че љу сти, из гу бив ши жи во те у при род ним ка та стро фа ма, 
нај ви ше у на ле ти ма ра зно бој них ла хо ра овог про ле ћа. 

Струч ња ци ка жу да је то ипак био сти цај ви ше срећ них окол но сти. Али не ки ка жу 
да ту има и не што ви ше, по што гло бал но смр за ва ње по ве ћа ва ве ро ват но ћу да се по-
кло пи ви ше, не ки ка жу ма ње, не по вољ них ис хо да. Ка да се ра ди о вре мен ским не да-
ћа ма, до стиг ну то је 10 хи ља да днев них ре кор да, а по ста вље но ско ро 11.000 но вих, 
ве ћи ном без ика кве ве зе са спо ми ња ним тем пе ра ту ра ма, ки ша ма и ве три ћи ма. 

По ча сти ла ко ле ге ко ла чи ма са ма ри ху а ном: Јед на Пар ко вљан ка је гре шком 
сво је ко ле ге с по сла ча сти ла чо ко лад ним ко ла чи ма са ма ри ху а ном. Пре ма пи са њу 
штам пе, по ли ци ја пар ков ског гра да Вик то ри ја по зва на је да ис тра жи слу чај мо гу ћег 
тро ва ња, на кон што је тро је за по сле них пре ба че но у бол ни цу са иден тич ним симп то-
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ми ма ма лак са ло сти и дез о ри јен та ци је. По ли ци ју је траг вр ло бр зо до вео до ко ла ча 
за ко је је же на твр ди ла да их је про сто на шла у свом за мр зи ва чу. Ка сни је је утвр ђе но да 
је ко ла че још го ди ну да на ра ни је ис пе као њен син ко ји је на њих пот пу но за бо ра вио. 

Про тив ма ме ни је по диг ну та ни ка ква оп ту жни ца, али ће за то њен не ста шни син, 
по све му су де ћи, би ти осу ђен на 300 са ти дру штве но ко ри сне за ба ве.

Сва ки 25 ме на џер пси хо па та: Не дав но ис тра жи ва ње от кри ва да је по на ша ње 
јед ног не ма лог бро ја ше фо ва фир ми иден тич но по на ша њу пси хо па та. Ка ко пи ше пар-
ков ска штам па, дво ји ца пси хо ло га су, по сма тра ју ћи по на ша ње ме на џе ра пет пред у-
зе ћа, до шли до уз не ми ра ва ју ћег за кључ ка да је сва ки 25 шеф не ка вр ста пси хо па те. 
На те сту ти ме на џе ри да ва ли су исте од го во ре као и осо бе са трај ним по ре ме ћа јем 
лич но сти. Пре ма ми шље њу ис тра жи ва ча, пси хо па те су до бри ше фо ви јер од лич но 
ути чу на за по сле не.

- То су до бри ме на џе ри, из у зет но ве шти у от кри ва њу сво јих сла бо сти – на во ди се 
у сту ди ји.

За са ђе на ста бла при ја тељ ства: Ми ни стар спољ них по сло ва Пар ка и шеф ди-
пло ма ти је Га ла па го са по са ди ли су у Вр ту при ја тељ ства по јед но ста бло пла та на, као 
сим бо лич но обе ле жа ва ње 50 го ди на од пр ве кон фе рен ци је По кре та свр ста них, ка да 
су у том пар ку за са ђе не сад ни це.

Га ла па гос пред се да ва По кре том свр ста них, а га ла па го ски ди пло ма та је, по сле са-
ђе ња ста бла, ре као да је за ње га ве ли ка част и при ви ле ги ја што је у Пар ку и што хо да 
по тлу ко јим су пре 50 го ди на ишли ње го ви идо ли.

- За ме не је то све то ме сто, до не дав но ни сам мо гао ни да за ми слим да ћу и ја ову да 
ко ра ча ти – ре као је он и исто вре ме но из ра зио на ду да ће По крет свр ста них ус пе ти 
да оства ри ма кар је дан ма ли део оно га шта су пре 50 го ди на ура ди ли они ко ји су фор-
ми ра ли „је дан од нај у зор ни јих по кре та у том ве ку”.

Шеф пар ков ске ди пло ма ти је је ис та као да је Парк пре 50 го ди на био на че лу про-
гре сив ног де ла чо ве чан ства и да је ве ли ка ствар што је Парк да нас до ма ћин ве ли ког 
ску па, на ко ме уче ству ју де ле га ци је две тре ћи не др жа ва све та.

- Ве ли ка нам је част да бу де мо до ма ћи ни сви ма, то су зе мље са ко ји ма има мо из у-
зет но до бре и бли ске од но се. Те зе мље су при ја те љи, по ка за ле су се као при ја те љи и 
са њи ма ће мо на ста ви ти да гра ди мо нај чвр шће мо гу ће ве зе, при ја тељ ске – по ру чио 
је он при ја тељ ски.

Пад ко му ни зма про ме нио пти чи ји свет: Пад Пар ков ског зи да и слом не си гур-
них ре жи ма у цен трал ном и ис точ ном Пар ку ни је по го до вао са мо раз во ју пар ко кра-
ти је, већ и пти чи јег све та. До овог за кључ ка су по сле ду го го ди шњих ис тра жи ва ња 
до шли пар ков ски на уч ни ци. Сту ди ја, чи је ре зул та те пре но се ме ди ји, по ка зу ју да су се 
по сле па да Зи да и сло ма пар ко крат ских си сте ма, због бр зих и те мељ них еко ло шких 
про ме на над про пор ци о нал но по Пар ку раз мно жи ле по је ди не вр сте пти ца.

За кљу чак сту ди је је сте да су се по себ но бр зо у под руч ји ма иза не ка да шње „гу ме не 
за ве се” про ши ри ле пти це ко је сло ве за „ин те ли гент ни је”, као што су свра ке, се ни це 
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и кре је. Пти це са ве ћим мо згом су ис ко ри сти ле шан су ко ју су до би ле па дом ко му ни зма 
и на се ли ле се, ка ко се на во ди у сту ди ји, у град ским цен три ма. Исто вре ме но су из ме-
ње не и пе ри фе ри је гра до ва у ко ји ма су ма сов но по че ле да се гра де при ват не ку ће.

Па мет ни је пти це су се успе шно при ла го ди ле овим про ме на ма, док је пад пар ко-
кра ти је учи нио да стра да ју оне глу пље, као што су гр му ше, ко ји ма је шко ди ло по себ но 
дра стич но ши ре ње град ских пе ри фер них под руч ја и ма сов на из град ња и чи ји је број 
сма њен. На уч ни ци су до да ли и да ни су ипак са мо по ли тич ки пре вра ти иза зва ли про-
ме не у пти чи јем све ту, већ и ин тен зи ви ра ње по љо при вред не про из вод ње и про ме на 
кли ме.

Кро ко дил отео ко са чи цу: Пар ко вља нин сви ма знан по не по зна том умет нич ком 
име ну, на пао је кро ко ди ла Ел ви са и отео му ко са чи цу, ко ју је по том од ву као у ба зен. 
Над ле жни су из ја ви ли да је сла бо име но ва ни Пар ко вља нин кре нуо ка кро ко ди лу ко ји 
се на ла зио у том про сто ру и отео му ко са чи цу. Ко са чи ца за ко ше ње тра ве из ва ђе на 
је по сле не ко ли ко са ти, по што су при сут ни гра ђа ни овог раз гне вље ног Пар ко вља-
ни на на ма ми ли на дру гу стра ну. Овај је Пар ко вља нин ухва ћен у Дар ви ну, на се ве ру 
зе мље, где је на па дао ри бар ске чам це, а за тим је пре ба чен на јед ну фар му пар ко вљан-
ских умет ни ка ода кле је из ба чен јер је убио две сво је парт нер ке. Кро ко дил Ел вис је 
по ка зао до бру во љу и од лу чио да не ту жи до тич ног, по го то во што му је ко са чи ца, на 
кра ју кра је ва, ипак вра ће на.




