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ЧОПОР

Ауто пе ри о ни ца. Ауто мо бил. При тво рен ге пек. Уви је но цре во на по ду и две сто-
ли це. По ред сто ли ца сто је Кур јак и Ша кал.

- Тре ба ло је да ура диш ово за но вац – про го во ри Кур јак.
- Спо ра зум је пре ци зан – уз вра ти Ша кал. – Те би је зна чи ло.
- Ни је. Шта?
- Оно што је у ге пе ку.
- Хо ћеш по ло жај.
- Бо љи по ло жај.
- Ра дио сам на то ме.
- Вре ме је да кре нем.
- Ни је.
- Не спо ра зум ни је оп ци ја.
- Гла дан сам.
Ша кал по ка же на при тво рен ге пек:
- Сте као си пра во на удоб ни ји апе тит.
- Пра во се уки да.
- Ако је тво је.
- Не мо же би ти док је са мо мо је.
Кур јак за вла чи ру ку у уну тра шњост јак не, ва ди пи штољ, упе ри га у Ша ка ла. 
- Ми слио сам да умеш да ста неш – про збо ри Ша кал.
- Да ли си ми слио, или си ве ро вао?
- Да сам ве ро вао, не бих при знао да сам оче ки вао.
- Клек ни.
Ша кал клек не, Кур јак по вла чи удар ну иглу на пи што љу. Ша кал зу ри у Кур ја ка, за-

кла па очи. Из ге пе ка ауто мо би ла по ма ља се пи штољ са при гу ши ва чем – опа ли. Ша-
кал отво ри очи – пред њим је Кур јак на ко ле ни ма – он се с на по ром при ди же, окре ће 
гла ву ка ге пе ку. Из ге пе ка из ла зи Вук – др жи се за сто мак, ша ка му по кри ва кр ва ву 
фле ку на ко шу љи. Кур јак ис пу шта пи штољ, упи ре дрх та ви ка жи прст у Ву ка – из уста 
му по ку ља крв, стро по шта се на под.

Ов де по чи ње мо је са зна ње да сам не вин. Не пред ва ма, не пред дру ги ма, а по нај ма-
ње пред со бом. За у ста ви те се пре не го што се у ва шим ру ка ма ство ри ка мен, или, мо же 
би ти – па ра дајз. За у ста ви те се – не због вас; ни је то ни због ме не. 
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Вук упе ри пи штољ са при гу ши ва чем у Ша ка ла, при ла зи му:
- Од ме не си учио.
- На у чио сам, а оста вио си ме.
- Пу стио сам те.
- Да тру нем.
- Пу стио сам ти вре ме. Да схва тиш шта си учио.
- Пре ви ше за осе ћај да сам бес ко ри стан.
- Уста ни.
Ша кал се при ди же. 
- За што си ме упу цао у сто мак, а не у гла ву? 
Ша кал усме ри по глед на Кур ја ка:
- Услов за бо љи по ло жај.
Вук вра ти окр ва вље ну ша ку на сто мак, се да на јед ну од две сто ли це.

* * *

Јед но спрат на ку ћа Ву ка. Трем. Ту је љу ља шка у об ли ку ја је та; сто са два на ест сто-
ли ца. На че лу сто ла се ди Кур јак – уду бљен је у рас по ред фи гу ра на ша хов ској та бли. 
По ред та бле је фла ша ви ски ја и две на пу ње не ча ше. Вук из ла зи на трем; из џе па пан-
та ло на ва ди та ба ке ру.

Мо ја сре бр на та ба ке ра. На њој је гра ву ра – сти ли зо ва на гла ва сло на са де сном 
кљо вом.

Вук од ла зи до сто ла, се да на сто ли цу, до Кур ја ка, ста вља та ба ке ру на сто; по ме ра 
фи гу ру ко ња. Кур јак узи ма ци га ре ту из та ба ке ре, па ли је:

- У ша ху фа ли фи гу ра лу де.
- Уме сто?
- На ме сту лов ца.
- У том слу ча ју из гу био би се осе ћај за ма те ма тич ку пре ци зност.
- Оја чао би при вид пред но сти над про тив ни ком.
- Игра ни је при вид.
Кур јак га си ци га ре ту.
- Ни смо мо гли да иде мо до кра ја – про го во ри Вук.
- Ни смо сме ли.
Вук узи ма ци га ре ту из та ба ке ре, па ли је:
- На ред ба о об у ста ви је сти гла од о зго.
- Пад и по чи ње од о зго. 
- До го дио се пре врат.
- Да си ре као – до го дио се на род – ма кар би ме за сме јао.
- Шта ће би ти с на ма?
- Шта ће би ти с до си је и ма?
Вук га си ци га ре ту.
- Па ни ка је ја ча од глу по сти – про го во ри Кур јак.
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- Шеф иде под ка та нац.
- Он је са да ни шта. Био би ни ко да је ма кар го. 
- И ми смо по де ље ни.
- Сви смо уме ша ни.
- Ко јој ћеш се стра ни при кло ни ти?
- Зар има мо из бор?
- Из ла зак из слу жбе.
- Ми смо лов ци. Не од ла зи мо. Нас из ба цу ју.
- Ови ну де де мо кра ти ју.
- Прет ход ни ци иду на сме тли ште. То је све.
- У њи хо вим го во ри ма не што се ле пи...
- Шта то?
- Осе ћај сло бо де.
- Сло бо да је уз бу дљи ва док јој се ки да ју око ви, ка сни је је тре ба за во ле ти. Ма ло је 

та квих по је ди на ца. Ма су за ни ма не спу та ност у пу ње њу сто ма ка. У су прот ном, при-
мо ра ва ћеш ма су на сло бо ду, или ћеш за вр ши ти на ње ном от па ду. 

Же на из ла зи на трем – у ру ци др жи ча шу на пу ње ну вот ком. Се да на љу ља шку у 
об ли ку ја је та. Кур јак узи ма ци га ре ту из та ба ке ре, па ли је.

- Оста ла сам без свог оми ље ног си ра – раз вла чи ре чи Же на – свра ти ла до пи ја це. 
На род је ве сео... При ја ло ми је да ма ло ћа скам с њи ма.

- Ле по – ре а гу је Кур јак.
- Бо же, кад се се тим ка кве сам за ба ве при ре ђи ва ла ов де...
- Шах, дра га – при ку пља па жњу Вук. 
- Ми ли, за што не би смо упла ти ли не ки аран жман... на при мер, не ко остр во у Ин-

диј ском оке а ну?
- Не ста бил но под руч је.
- Хај де мо у Па риз. Да ми се сти ша же ља.
- Ни је мо ме нат.
Же на се обра ти Кур ја ку:
- Је л’ и ти та ко ми слиш?
- Тре ба се сад при ми ри ти – уз вра ти Кур јак.
- Гле дам те ле ви зи ју – на ста ви Же на, ода ју ћи ути сак да иг но ри ше обо ји цу. – Не мо-

рам ни да окре ћем ка на ле – те спо ми њу не ке не у спе ле атен та те, те...
- До ста! – вик не Вук.
Вук уста је од сто ла, не ста је у уну тра шњо сти.
- Ка ко сам ово из ве ла?
- Ли јо.
- Не сви ђа ми се та жи во ти ња. 
Кур јак узи ма ци га ре ту из та ба ке ре, па ли је.
- Дај и ме ни ци га ре ту.
Кур јак уста је, узи ма та ба ке ру, при ла зи љу ља шци у об ли ку ја је та. Же на пре ву че длан 

по из ду же ном вра ту, па ли ци га ре ту, по кре ће љу ља шку – љу ља се:
- Сад бих те гри зла по вра ту и бра да ви ца ма.
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- Не во лим кад ме гри зеш по бра да ви ца ма.
- Уз бу ђу је ме кад ис пу шташ ва здух кроз сти сну те ви ли це. 
- По ки дао бих те сад у том ја је ту.
- Шта би ми још ра дио?
- Ја ко је до бар у укла ња њу тра го ва. Да га по зо вем?
- Не. 
- За што?
Же на пре ста је да се љу ља, по ла ко уста је са љу ља шке; по ка зу је ка жи пр стом на ме-

ђу нож је Кур ја ка; по ди же ка жи прст, усме ра ва га ка ње го вој гла ви:
- Оно на шта си спре ман тек је усле ди ло ка сни је.
- Чи ни ми се да ти не из но сим пр ви пут овај пред лог.
- Са мо ти се чи ни да је дру ги пут.
Же на по љу би Кур ја ка у че ло, ла га ним ко ра ком не ста је у уну тра шњо сти. Кур јак га си 

ци га ре ту на уну тра шњој стра ни по клоп ца сре бр не та ба ке ре – пал цем укла ња пе пео.

* * *

Јед но спрат на ку ћа Ву ка. Со ба пре у ре ђе на у сли кар ски ате ље. Вук је над шта фе-
ла јом, фре не тич ним по те зи ма ки чи це сли ка мр тву при ро ду у јар ким бо ја ма. 

По гре шно је ми сли ти да ме ово сми ру је. Има и то га, али ни је до вољ но. На и ме, док 
сам био у мла ђој до би, ма штао сам да бу дем сли кар. Про фе си о нал ни сли кар – из бе га-
вам ту од ред ни цу. Сма трам да је би ти про фе си о на лац у умет но сти увре дљи во. Не-
ис кре но је на тај на чин одво ји ти се од ди ле тан ти зма. Про фе си о на лац на овом по љу 
по ста је ри ги дан у по зи. Та ква по за ин си сти ра да се оп ста је у њој, јер је му че на им пе ра-
ти вом до би ти на кон ту ду ха, а у од но су на те жњу да се опле ме ње ни ужи так опред-
ме ти. Ви шак ко ји се ту ства ра, за пра во је па те тич на са мо де струк ци ја.

У со бу ула зи Же на; се да у фо те љу:
- Ко ли ко је са ти?
- Под не.
- Шта ти зна чи то што раз ма зу јеш плат но?
- Сми ру је ме.
- Га ђа ла бих те овом ва зом.
- Не бих имао ни шта про тив.
- Ци ља ћу та ко да те не по го дим, а же ле ла бих да те про ма шим. 
- И ако ме про ма шиш – учи ни ћеш да ва за не бу де пу ки украс.
- Ако те по го дим, мо гу са мо да се вра тим у кре вет. Иде ми се не где у при ро ду. Са ма.
- Иди.
- Зву чиш као да ме бо дриш.
- До бро зву чим.
- Од зва њаш.
- Не мо гу се чу ти.
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- За ми шљам се ис под ба гре мо ве кро шње. Ле жим на ме ком ће бе ту, у кор пи ци је 
гри ло ва но по вр ће и фла ша цр ног ви на.

- Сун че ви сно по ви про ди ру кроз кро шњу...
- Не гу би се. Обла ци су ме тал но си ви, то пло је и вла жно. 
- Си гур но си го ла.
- Шта ћеш учи ни ти са том из ве сно шћу?
- До да ћу тек ма ло пла ве.
Же на уста је са фо те ље, про вла чи ру ке кроз ко су, ми лу је гру ди; кри ву да вом пу та-

њом иде до шта фе ла ја. Усне Ву ка раз вла че се у осмех. Же на ста вља длан на че ло Ву ка:
- За што ми је длан вла жан?
Вук од ла же ки чи цу, при вла чи ка се би Же ну; хва та је за сло бод ну ша ку, длан јој 

ста вља на део плат на не до так нут бо ја ма:
- За што је ов де плат но су во?
Же на се од ми че од Ву ка, хва та га за сло бод ну ша ку, под вла чи је под спа ва ћи цу, 

оста вља је на ле вој дој ци:
- Спу штај се.
Вук по ме ра пр сте ка бра да ви ци.
- Ко жа по ста је хра па ви ја – про пу шта кроз ти тра ви глас Же на.
Вук спу шта длан Же не на део плат на про жет бо ја ма: 
- Плат но по ста је уз бур ка ни је.
Вук ка жи пр стом и сред њим пр стом кру жи по ру бо ви ма бра да ви це на ле вој дој-

ци. Же на за кла па очи, гри зе до њу усну. Вук кру жним по кре ти ма во ди длан Же не по 
де лу плат на ко ји је про жет бо ја ма; одва ја се од ње не на дла ни це, узи ма ки чи цу, по чи-
ње да по вла чи ли ни је по спа ва ћи ци; по ла ко по вла чи пр сте са ње не ле ве дој ке. Же на 
отва ра очи – на прег ну те цр те сти чу без из ра жај ност. Вук ис пре ки да но ди ше; по те зи 
ки чи це по спа ва ћи ци по ста ју све нео б у зда ни ји... 

Не дав но сам про чи тао чла нак у ком струч ња ци за не све сно ту ма че жвр љо ти не. 
Упам тио сам да сте пе ни це ука зу ју на ва жан, ду го роч ни за да так или же љу да се бу де 
срећ ни ји и опу ште ни ји. Ако се у сре ди шту цве та на ла зи круг, а око ло ши ља сте ла ти це 
то зна чи да осо ба кри је то пли ну иза бо дљи ка ве по ву че но сти. Обра ти те па жњу на 
ње ну спа ва ћи цу – рас по зна је те ли сте пе ни це? 

Же на гра би за ру ку Ву ка, пре ки да ви тла ње ки чи це. Вук се трг не, зу ри у жвр љо ти не 
јар ких бо ја на спа ва ћи ци, зу ри у ко ло плет за о бље них и оштрих ли ни ја; ка жи пр стом 
пра ти сте пе на сти низ хо ри зон тал них и вер ти кал них ли ни ја; ка жи прст по ско чи на хо ри-
зон тал ну ли ни ју где се за у ста вља низ, ту је круг, а око ло кру га су шиљ ци као ла ти це; 
ка жи пр стом и сред њим пр стом пра ти пу та њу кру га – ја го ди це по вре ме но до ди ру ју 
и по вла че спа ва ћи цу. Же на сти ска длан по ло жен на плат ну, уда ри у плат но, оба ра 
шта фе лај:

- Идем.
- У при ро ду?
- У кре вет.
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* * *

Јед но спрат на ку ћа Ву ка. Спа ва ћа со ба. Не ко ли ко отво ре них ку ти ја на брач ном 
кре ве ту; из ку ти ја из ва ђе не ци пе ле. Јед на ку ти ја је за тво ре на – Вук је отва ра. Из ње 
ва ди пи штољ и при гу ши вач – на ме шта при гу ши вач на цев пи што ља. Ста је ис пред 
огле да ла из над сто ла на ком су кар ми ни, кре ме, бо чи це пар фе ма, чет ка за ко су; упи ре 
пи штољ у свој од раз; ме ња из ра зе на ли цу – од ту жних до ек ста тич них и сми ре них. 
Вра ћа пи штољ са при гу ши ва чем у ку ти ју, ку ти ју ста вља у ор ман; по том, ста вља ци-
пе ле у ку ти је, ку ти је вра ћа у ор ман; од ла зи до нат ка сне, узи ма та ба ке ру са нат ка сне. 

Та ба ке ра мог нај бо љег при ја те ља на шла се на мо јој нат ка сни. Ова ква не па жња из 
оп се га бли ско сти оштри је про ба да тре зве ност. За што? Ни је то ли ко стра шно ка да 
је но си лац не па жње у зо ни ва шег при су ства. Ме ђу тим, ова не па жња је раз от кри ве на 
ван те зо не и ван оно га ко ји је но си. Об у зи ма вас бес и то је ра зу мљи во. Али, ра зум ни је 
од ве ли ке по мо ћи кад на ка чи те ли си це на ова кву не па жњу из оп се га бли ско сти. Бес 
зах те ва пре ки суд и бу чан је, док вам не па жња осло бо ђе на оног ко ји је но си, за пра во, 
до шап та ва не што што би мо гло би ти од зна чај не ко ри сти. Да кле, на сре бр ној та ба-
ке ри нај бо љег при ја те ља је гра ву ра – сти ли зо ва на гла ва сло на са ле вом кљо вом. По-
кло нио сам му је по сле успе шно из ве де не ак ци је ко ја је има ла за циљ ели ми на ци ју јед-
ног крај ње ири тант ног но ви на ра. Не бит но.

Вук ста вља та ба ке ру Кур ја ка у уну тра шњи џеп, од ла зи до кре ве та, лег не, пре кр-
сти ру ке. У спа ва ћу со бу ула зи Же на, се да на сто ли цу без на сло на, не ко вре ме зу ри у 
огле да ло, по чи ње да чет ка ко су:

- Зар ти ни си на по слу?
- Је сам.
- Ја сам пред мет об ра де?
- Ви ше ни си. Из гу би ла си ба кар ну пут.
- Во ди ме на мо ре.
- Шта то ми ри ше?
- Пар фем. Не пре по зна јеш?
- При се ти ме.
- Твој оми ље ни.
Же на уста је од сто ла, пе ње се на кре вет, оп ко ра чи Ву ка, сед не му на сто мак; јед-

ном ша ком му ма зи гру ди, дру гом му обру чи ме ђу нож је:
- Уђи у ме не. Раз ва ли ме. То је оно што нам фа ли.
- Са мном имаш, а фа ли ти мо ре, Па риз, ма са же, кућ на по моћ ни ца. Да на ста вим?
Же на згр чи ша ку на ме ђу нож ју Ву ка; овај је гра би за врат, при ди же труп, ње го ве 

усне су уз ње но ухо:
- Сти сни... Ја че.
Же на ис ко ла чи очи, кр кља... Вук се од ми че, гле да је у очи:
- Ка ко је то кад не ви диш, већ угле даш? 
Же на по ку ша ва да се осло бо ди ша ке Ву ка. По ку ша ва да му до хва ти ли це – да му 

за ри је нок те.
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- Ми слим да ти по ста је на пор но – про це ди Вук. – При ми ри се и вра ти ћеш се у сво ју 
ла год ност.

Же на пре ста је да мла та ра ру ка ма, уми ру је се. Вук по вла чи ша ку са ње ног вра та. 
Же на уди ше ду бо ко, на гло уз мак не, при љу би се уз ор ман, ле пе ћи ша ке на кри ла ор мана.

- И, хо ће мо ли чу ти? – упи та Вук.
- Шта?!
- Од јек.
- Зло тво ру!
- До бро твор је при клад ни ји.
- При ја ви ћу те.
- Сло бод но.
- Над ме ност? Ни сам је ви де ла до са да.
- Не ви диш је ни од са да. 
- Уда ља ваш се... По ку ша вам да те пра тим... Из ми чеш. Ку да?
- При ми чем ти се. Ате ри рам. Не ма по тре бе да ме пра тиш. 
- Као да на го ве шта ваш да ће се де си ти не што...
- Ако си ми сли ла – не што стра шно, а ми сли ла си – не.
- Хо ћу да ми се об ја сни шта је са кућ ном по моћ ни цом ових да на?
- Не ће је би ти.
- Же лиш да ја спре мам ку ћу?
- То би те уга си ло. 
- Где сам по гре ши ла?
- Од го ва ра ла ми је инер ци ја. Као и ве ћи ни мо јих ко ле га. Ка да та ко сто је ства ри, 

ујед но, ра диш на за шти ти по рет ка, та нан је усек ко ји те спре ча ва да про кли заш у оно 
што по ре дак сма тра ко ри сним бе за ко њем. То бе за ко ње има сво је за ко не – оно ре зо-
ну је сво ју ко рист – пла ћа је, али је и на пла ћу је. 

- Је л’ тре ба да се скла ња мо? 
- Пам тим тво ју ро ман тич ност, не ка да ме је при вла чи ла. Про да ћу ову ку ћу. Не тре-

ба да бри неш – би ћеш на ми ре на.
- Ку да ће мо?
- Вре ме је да ме оста виш.
Же на се одва ја од ор ма на, лег не по ред Ву ка; гла ву сме шта на ње го ве гру ди:
- На ми ри гми зав це на не ки дру ги на чин. Ми оста је мо ов де. За пар да на ти је ро-

ђен дан. По зив ни це су по твр ђе не.
- Имам јед ног при ја те ља. Ње му ни је по треб на по зив ни ца. 
- Као и увек, има ће мо го сте. 

* * *

Јед но спрат на ку ћа Ву ка. Со ба пре у ре ђе на у сли кар ски ате ље. Вук је над шта фе ла-
јом, зу ри у плат но – на плат ну је мр тва при ро да, до ми ни ра ју јар ке бо је са вр ло све-
де ним упли ви ма пла ви ча стих то но ва. Ку ца ње на вра ти ма. Ку ца ње се по на вља. Вра та 
со бе се отва ра ју, ула зи Кур јак.
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- Мо гао си да уђеш без ку ца ња – од го во ри Вук.
- Ја сам при сто јан.
- Ни је ти по треб на та од ред ни ца пре да мном.
- От кад је при стој ност са мо од ред ни ца?
- При стој ност је ов де на сла га; бу ди бли зак сво јој при ро ди.
- Пред то бом бих мо гао да бу дем и ди вљак, са мо ако бих то хтео.
- Оста вљам ти ту мо гућ ност.
- Оста вљаш ми мо гућ ност да диг нем ру ку на те бе и да не треп нем.
- Шта спре ча ва при стој ност да треп не, по диг не ру ку и за мах не се чи вом?
- Шта је с то бом?!
Кур јак при ла зи шта фе ла ју, обра ти па жњу на сли ку:
- До бар си.
- До не кле.
- Ува жа вам скром ност.
- Ува жио би је да сам ти по зна ник. 
- Не сна ла зиш се нај бо ље кад ти уде лим ком пли мент. 
- Има по ма ло и то га. 
- Ни сам ли шкрт у ком пли мен ти ма?
- При лич но.
- За што то не це ниш?
- Мо ја је же ља да те ли шим не при јат но сти.
- Из гле да да ни си пре те ра но успе шан у то ме.
- Не мо гу би ти. Опи реш се.
- Ма, че му се опи рем?
- Сво јој при ро ди.
- Опет уда раш на при ро ду.
- По ку ша вам да је од бра ним.
- Мо ју при ро ду бра ниш од ме не? 
- Шти тим је.
- По бо гу, осве тли ме.
- Ствар је у по там ње њу. 
- Ки пим од тво јих вр ца во сти.
- Ува жио си ми скром ност на фор мал ном пла ну, јер ту те мо ја не скром ност не до-

ти че.
- Е, сад је до ста!
- Ни нај ма ње. 
- Ама, ува жио сам тво ју скром ност. И, тач ка!
- Под усло вом да мо же мо да се су здр жи мо на тач ки.
- По бо гу!
- Си гур но си се за пи тао за што ни кад ни сам про дао не ку сво ју сли ку.
- Пи тао сам се.
- Ни кад ме ни си пи тао.
- Сма трам да је твој од нос пре ма сли ка њу та кав.



35

- Ка кав?
- Ли чан. 
- Ка ко ту ма чиш то да их ни сам ни кад из ло жио јав ном оку?
- Не ин те ре су је те екс по ни ра ње.
- Ува жа ваш?
- Ве о ма.
- Дра го ми је што те гну ша мо ја скром ност. У пра ву си – она је ду бо ко не ис кре на. 

Ни је ве ро ват но да за и ста ми слиш да ме по тај но не ин те ре су је екс по ни ра ње. 
- Ко си се са при ро дом на шег по сла.
- Не по сто ји при ро да у на шем по слу, по сто ји чин.
- Ако не ма мо хи је рар хи ју, има ће мо анар хи ју. 
- Хи је рар хи ја под сти че из ве шта че ност у пред ста ви. У тре ћем чи ну по нај ви ше. Ако 

јој се пот чи ним, мо ја по тре ба за екс по ни ра њем је ис тро ше на као Че хо вље ва пу шка 
ко ја је опа ли ла пре вре ме на. Мо тив за екс по ни ра њем хра ни се из дру гих та њи ра – у 
њи ма је уз бу дљи ва пред ви дљи вост.

- Ка ко мо же би ти уз бу дљи во не што што је пред ви дљи во?
- Све док је по там ње на, све док ни је упр ља на јав ним оком, не скром ност је не при-

ко сно ве на, моћ но оту ђе на – ско ро као Бог. Ско ро. Уве ре ње да сам до бар је та ме ка 
ка ри ка ко ја се умо та ва у ап со лут. По не кад, док се уз но сим на ки чи ци, во лим да уда-
рим у ту ме ка ност уве ре ња, да се од гур нем на траг у ка љу гу, на траг у мо ју исти ну. 

- Исти на не ма мно жи ну.
- За блу да. Мо ја исти на је по же ле ла да те ви ди као све до ка, док рас ту рам уве ре ња 

да сам до бар. Пла шио сам се да ћеш се по ву ћи. Дра го ми је што ни си, јер не осе ћам стид.
- Че му стид?
- Да осе ћам стид, Бог би био са мо име ни ца.

Ла гао сам. Мо ја не скром ност је сти дљи ва у ве ли кој ме ри. Из ла же се са мо пре да 
мном, јер са мо та да ужи ва у сво јој скром но сти. У јав ном оку је ви шак на су прот лич ном 
уве ре њу да сам до бар у по те зи ма ки чи це. Би вам ре дак у са мо ћи је ди ње ња са свим што 
ни је људ ско; та да би вам ми ран у пу но ћи сне ва ња са не појм љи вим, док пред во дим на ди-
ра ње глад них ска ка ва ца. Та да би вам Бог нео ту ђен име ни цом; та да мој јад ни при ја тељ 
би ва у пра ву ка да ка же да исти на не ма мно жи ну.

- На прег нут си.
Кур јак од ма ху је ру ком, скру ше но се да у фо те љу:
- Мо жда.
- Мо жда не у тра ли ше од го вор. Не ве ру јем да си ов де да би ува жио мо ју скло ност 

ка сли ка њу.
- Ре во лу ци о на ри ваљ да зна ју да би ује да њем на ших ду пе та за вр ши ли ка ри је ру.
- Ис ту ри ли су сво је ман гу пе; пу шта ју их да ла ју исти ном, уби ра ју гла со ве. Ота ра-

си ће их се. По сле. На вре ме. Не сме та ми то.
- Олош пре ле ће на њи хо ву стра ну.
- Оче ки ва но.



36

- Са не ки ма од њих имаш не ра шчи шће не ра чу не.
- За раз ли ку од ре во лу ци о на ра, ма кар зна ју да ба ра та ју оруж јем.
- Ре ши ће мо то.
- Без тво је по мо ћи. И ја имам не ка по тра жи ва ња. 
- Не ма раз ло га да про да јеш ку ћу.
- Не ма.
- Уз не ми ре на је. 
- Не ћу је оста ви ти ули ци.
- Шта те је спо па ло?
- По вла че ње. Гри зе ме оста нак.

* * *

Јед но спрат на ку ћа Ву ка. Трем. Вук пре би ра по оста ци ма хра не са та њи ра на сто-
лу, ода би ра по не што од оста та ка хра не, ста вља их у свој та њир; узи ма јед ну од ча ша 
са оста ци ма ви на, до си па у њу ви но из бо це, од ла зи до сто ли це на че лу сто ла, се да; 
ха ла пљи во је де, ис пи ја ви но... 

Го сти су рас пре да ли о то ме ка ко ро ђен да ни не ма ју ви ше сми сла по сле из ла ска из 
адо ле сцен ци је. Го сти су би ли јед но ду шни у оце ни ка ко ро ђен дан по сле три де се те го-
ди не жи во та по ста је јед но уна пред за да то оп те ре ће ње у го ди шњем ци клу су и ка ко 
та чи ње ни ца не са мо што оп ста је као гло дар на боч ним усу ди ма жи вље ња, већ је не-
за ја жљи ва у гло да њу кра љев ског усу да. Шта је за го сте кра љев ски усуд? Знам да ми сли-
те исто, иако не ки ма од вас тре нут но ни шта не па да на па мет. Без бри ге, ја ћу, уме-
сто вас, на глас из го во ри ти име тог кра ље ви ћа. Да, та не му шта реч је о ста ре њу. 
Ста рац. Ка ко вам зву чи? По ди ла зе ли вас жмар ци? Ако. Жмар ци про ла зе. Мо рам да вам 
при знам да ме не жмар ци не по ди ла зе. Оста ри ти. Из го во ри те ту реч ти хо, у се би, и 
ево их – зно ја ви дла но ви. А пи там вас за што је то та ко? За што вам се иде ја о веч ној 
мла до сти чи ни та ко при ма мљи вом? За што сте ве ћи на? За што же ли те жи вот ли-
шен про ла зно сти? Па сви ви ов де би ли сте тај спер ма то зо ид ко ји је имао нај бо љу 
про ла зност на пу ту ка јај ној ће ли ји. Жи вот без про ла зно сти је оси ро ма ше ни ура ни-
јум. Веч на мла дост по ста ла би кад-тад бед на фан та зма го ри ја у сво јој ра ци о нал ној 
ши ро ко гру до сти. Ду бо ко се не сла же те са мном. Знам. Е, ви ди те, за то ја не мам де цу. 
Не дам се! Од га ја те по том ка. Про ла зи те за јед но са њим кроз за ње га нај го ре му ке адо ле-
сцен ци је; ви ди те ва шим сре до веч ним очи ма да су те мла да лач ке му ке бол не, али, у 
истом том раз вод ње ном по гле ду – ви ди те и да су те му ке див не; но, тај увид не ће те 
по де ли ти са њим, не, би ће те на ње го вој стра ни, јер мла ду нац, убе ђе ни сте у то – не 
мо же раз у ме ти ва шу стра ну; ули ва ће те охра бре ње и то пли ну уте хе док му цвр ку ће те 
да ће и та адо ле сцент ска му ка јед ном про ћи. И, шта кад про ђе? По то мак ће по ста-
ти сре до веч ни од га ји вач по том ка. Од га ји вач ве ћи не. Из ње га ће се из ли ва ти ку ка вич-
лук пред оним што му жи вот не ми ли це на но си, а ули ва ти ла мент над мла до шћу ко ја 
му се без у слов но од но си. Ни сам је дан од вас. Не са мо да же лим да оста рим, да, ја ћу 
би ти и по но си ти ста рац. Мо је из бра зда но че ло не би би ло уз диг ну то по ред мог по-
том ка, по ред мог од га ји ва ча ве ћи не.
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Же на из ла зи на трем; ру ке су јој укр ште не иза ле ђа; при ла зи Ву ку:
- Ода бе ри ру ку.
- Ста ви на сто.
Же на ста вља на сто цр ну ку ти ју са цр ве ном ма шном:
- Не ћеш да по гле даш?
- Ка сни је.
Же на од ла зи на дру ги крај сто ла, се да: 
- Го сти су нам би ли при лич но сну жде ни.
- Ви ше ни су. Сва ко на сво ју стра ну.
- Оно ли ко да жва ћу о ро ђен да ну. Био си ди ван кад си кре нуо да се ша лиш на свој 

ра чун. Као да их ни је бри га што су уго шће ни тим по во дом. Чист без о бра злук.
- До па да ми се ка да је без о бра злук чист.
Вук ва ди сре бр ну та ба ке ру из уну тра шњег џе па, па ли ци га ре ту.
- Шта ти је? – упи та Же на. – Цео дан си био рас по ло жен.
- Рас по ло жен сам и сад.
- Пла шиш ме.
- Хај де да очи сти мо трем.
- По зва ла сам кућ ну по моћ ни цу.
- Не же лим је.
- Ни сам при ме ти ла да си ика да не го до вао због ње ног при су ства.
- Да ли си ме ика да пи та ла шта ми слим о то ме?
- Ми слим да се не ке ства ри под ра зу ме ва ју.
- Јед но је ми сли ти, а са свим је дру го – по у зда но зна ти.
- По у зда но знаш да ја не чи стим.
- Ви диш.
- Ви дим ли шта?!
- Да ме се не пла шиш.
Вук укла ња цр ве ну ма шну са цр не ку ти је; отва ра је, ука зу је се руч ни сат.

За осам на е сти ро ђен дан до био сам од оца руч ни сат. Са свим при сто јан. У по чет-
ку сам га но сио са за до вољ ством, ме ђу тим, из не ког раз ло га, по че ле су да ми сме та ју 
ка заљ ке на са ту. Ни да нас не умем да об ја сним за што сам због тих ка заљ ки сат по чео 
да до жи вља вам као стра но те ло. Ни сам хтео да увре дим оца, па сам из на шао ком-
про ми сно ре ше ње – отво рио сам сат, укло нио све три ка заљ ке, скло пио га, и на ста-
вио да га но сим по но во у за до вољ ству. Отац је при ме тио да ми је сат без ка заљ ки, 
био је ван се бе; упор но ме је пи тао за што сам то ура дио, а ја ни сам умео да му од го во-
рим; ту ма чио је то као мој ка приц, лу пио ми је ша мар. Од мах сам му тра жио да ми 
лу пи још је дан; за те чен, он је то и учи нио. За мо лио сам га да се не за у ста вља, на ме-
стио сам образ. Ни је ми усли шио мол бу, већ је из га зио сат. Иако је крат ко био на мо јој 
ру ци, ду го ми је не до ста јао тај сат без ка заљ ки. 

Вук спу сти ку ти ју на сто:
- Ово је скуп сат.
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- Ни сам се оба зи ра ла на це ну.
- Не оба зи рем се на за хвал ност.
- Не оче ку јем да ми ка жеш – хва ла.
- На рав но да оче ку јеш.
- Ру жно је.
- Знам.
- Да ли ти се до па да?
- За хва љу јем.
- Ста ви га на ру ку.
- Не мо гу.
- Шта је у пи та њу?
- Ма ни мо се пи та ња. По кре ну ћу по сту пак за раз вод бра ка.
- Не дам ти да нам то ура диш! 
- Сит ни са ти по зи ва ју ме у шет њу.
- Рав ни на из би ја из те бе; да је ми при бра ност. 
Вук не ста је у уну тра шњо сти. Же на ва ди сат из ку ти је, при сла ња га на ухо; вра ћа 

сат у ку ти ју, за тва ра је.

* * *

Јед но спрат на ку ћа Ву ка. Трем. Же на се ди на љу ља шки у об ли ку ја је та. Кур јак спу шта 
мо бил ни те ле фон на сто, узи ма из уну тра шњег џе па јак не па кли цу ци га ре та, па ли 
ци га ре ту: 

- Би ће све у ре ду.
- Во ле ла бих да удах нем, да не мо рам да из дах нем. 
- Из лу ђу је ме ово че ка ња.
- Бо ли ме гла ва.
- Да ћу ти лек.
- Бо ље ми је ова ко. Бу ни ме то што сам као на тво јој стра ни.
- Као?!
- Од у зе та му је мо гућ ност да се од бра ни.
- Хте ла си то исто ко ли ко и ја.
- Хте ла сам ви ше од те бе.
Кур јак при ла зи Же ни, клек не.
- У по чет ку, ка да је он ула зио у ка вез, ни је за тва рао вра та. Ка да сам ја ула зи ла у 

ка вез, вра та сам за тва ра ла. Он их је из но ва отва рао, ја сам их из но ва за тва ра ла. Он је 
ве ро вао у гне здо; ја сам за зи ра ла од те мла да лач ке скло но сти ка отво ре ном про сто-
ру. Он је вре ме ном спр жио на ду да ћу јед ном са ма отво ри ти вра та ка ве за. 

- Од јед ном, од лу чио је да про да ку ћу и да те оста ви. 
- Где ти је та ба ке ра?
- Не мо гу да је на ђем.
- За бо ра вио си је на нат ка сни твог на бо љег при ја те ља. 
Кур јак се да на под; окре нут ле ђи ма Же ни:
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- Ни шта ни је ре као?
- Ни шта.
- За што ми ни си ре кла да зна?
- За што ми не ка жеш да ни си ни по ку ша вао да про на ђеш та ба ке ру?
- Шта би би ло да ни је са знао за нас дво је?
- Пу сти ла бих га да оде.
- Шта ће би ти са мном кад се све ово за вр ши?
- На пу сти ћеш ме.
- Ни кад! Чу јеш ли ме?
- Је два. 
Кур јак згра би Же ну, по ву че је са љу ља шке на под; обр не је на сто мак, шче па је за 

ко су, по ву че јој гла ву ка се би:
- Рас по ри ћу ти че ло!
- Чуд но сам уми ре на. Ди ван је осе ћај.
Зво ни мо бил ни те ле фон. Кур јак се при ди же; од ла зи до сто ла; ја вља се на те ле-

фон, пре ки да ве зу... Же на оста је да ле жи на сто ма ку:
- Го то во?
- Не са свим.
Кур јак за вла чи ру ку у уну тра шњост јак не; ва ди пи штољ, про ве ра ва шар жер, вра ћа 

га у ле жи ште. 
- Шта на ме ра ваш? 
- Хо ћеш ли да се удаш за ме не?
- Из ве сно.
Же на при љу би образ уз под.
- Би ће све у ре ду – из у сти Кур јак.
- Не мој пу но да те че кам.

* * *

Ауто пе ри о ни ца. Ауто мо бил. Отво рен ге пек. Уви је но цре во на по ду и две сто ли це. 
На јед ној сто ли ци се ди Вук, др жи пи штољ са при гу ши ва чем и пи штољ Кур ја ка, упе-
ре не у Ша ка ла – он је на дру гој сто ли ци. У њи хо вој је бли зи ни леш Кур ја ка. 

- Тре ба да ти сре ди мо ра ну – про го во ри Ша кал. – Знам не ког – до бро то ра ди.
- Не упли ћи се у мо ју ра ну.
- Ду гу јем ти.
- Ни шта ме не спре ча ва да ти за ку цам ме так у гла ву.
Ша кал за коп ча ва дуг ме са коа.
- Те шко под но сиш што си ова кав и да ље у жи во ту – кроз осмех што се бр зо по вла чи 

из го во ри Вук.
- Из бо ри ћу се с тим.
- Жу диш да ка зниш по ште ђе ни жи вот.
- Не мам ни ка квих по ри ва. Са мо је умор.
- Твој жи вот је по сао. Убе ди жи вот да му ну диш при ли ку да бу деш бо љи.



40

- Не при ли ку убе ђу јем да се ни је мо гло без ње.
- При ли ка ти ну ди да сти снеш кон це чвр шће у сво јим ру ка ма. Ипак, оста ће не што 

не про ме ње но.
- А то је?
- Жи вот ће сва ка ко ви си ти на кон ци ма.
- Кре ћем.
- Ни сам од лу чио да ли ћу ис па ли ти ме так.
 
У по чет ку, у том огром ном про стран ству бе ли не, ви ди мо тач ку. Про стор се са жи-

ма, а тач ка по ста је све ја сни ја. Про би ја се, иде пре ма вр ху; сна га ко ја из би ја у жу стрим 
по кре ти ма те ла по ла ко је ња ва. У јед ном тре нут ку ће ста ти. Пре пу шта ће се се де ћем 
по ло жа ју; би ће у том по ло жа ју не ко вре ме. По том ће ле ћи; чи ни се – без ика квог от по ра.

Ву ку се гла ва по ла ко спу шта... Ша кал му од у зи ма пи штољ Кур ја ка. Вук по гле да око 
се бе... пад не са сто ли це. Ша кал кре не ка из ла зу, за у ста ви се, усме ри по глед на Ву ка; 
вра ти се, спу шта пи штољ Кур ја ка на сто ли цу, при ди же Ву ка, ста вља га на сто ли цу; 
овај му при љу би цев пи што ља са при гу ши ва чем уз образ:

- Не за ни ма ме твој дуг; мо лим за услу гу.

* * *

Јед но спрат на ку ћа Ву ка. Спа ва ћа со ба. Же на сто ји на брач ном кре ве ту, по чи ње 
да се вр ти око сво је осе, чи ни то све бр же; јед ну но гу по ди же уна зад, па да на кре вет, 
ши ри ру ке:

- Ла га на као оло во, те шка као гу шчи је пе ро. Ја сам ко ма рац у ка ве зу... ме сец у за-
сто ју. 

Упи ре ка жи прст ка пла фо ну:
- Ено га гу штер, од се цам му реп; ту је из ни кло те ло. Мо је те ло.
Же на по чи ње да се сме је. Раз у зда но. Уста је од кре ве та, од ла зи до огле да ла из над 

сто ла; са сто ла узи ма кар мин, се да на сто ли цу без на сло на, шмин ка се. У од ра зу спа-
зи Ша ка ла са упе ре ним пи што љем Кур ја ка. За ста не са шмин ка њем, не ко вре ме зу ри 
у огле да ло:

- Мо гу ли да за вр шим са шмин ка њем?
Ша кал се да на иви цу кре ве та, окре нут ле ђи ма Же ни.
- Ви сте?... 
- Да, ја сам.
- Ко вас је упу тио на ме не?
- Шта ми сли те?
- Љу бав ник.
- Ваш муж.
- Ка ко?
- Та ко.
Же на се да на иви цу кре ве та, окре ну та ле ђи ма Ша ка лу:
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- За што се не чу дим ако ово ни сам оче ки ва ла?
- Вре ме.
- Шта че ка те?
- Вас. 
- Је ли ово не ка ква ша ла?
- Не ћу вас уби ти. Ваш муж то не же ли.
- За што сте ов де?
Ша кал се окре не, ста вља пи штољ Кур ја ка на кре вет; вра ћа се у пре ђа шњи по ло жај:
- Окре ни те се.
Же на се окре не:
- Ви се игра те са мном!
- Пре по зна је те ли пи штољ?
- Да.
- Узми те га.
Же на узи ма пи штољ. 
- У ње му је је дан ме так.
- Он је упу ћен ме ни?
- Са мо ако је из ва ше ру ке.
- Он је за и ста жив. 
- Че кам вас.
- Имам пра во да то и не учи ним?
- Има те.
- Мо ја од лу ка мо же тра ја ти са ти ма.
- Вре ме.
Же на усме ра ва пи штољ Кур ја ка на Ша ка ла:
- Окре ни те се.
Ша кал се окре не; вра ћа се у пре ђа шњи по ло жај:
- Шта до би ја те ако ми оду зме те жи вот?
- Не ко ли ко са ти да раз ми слим шта ми је чи ни ти.
- Не мо ра те ди ћи ру ку на се бе. 
- Шта имам од то га?
- Мо гућ ност.
- Ка кву мо гућ ност?
- За бег.
Же на зу ри у пи штољ; цев пи што ља при љу бљу је уз сле по оч ни цу:
- Ка да то ли ко ду го бе жиш, до ђе вре ме да се вра тиш. 
Же на по вла чи оки дач, удар на игла од је ку је у пра зно; по но во по вла чи оки дач... по-

но во; удар на игла од је ку је у пра зно:
- Ви сте се, ипак, на ша ли ли са мном.
Ша кал уста је од кре ве та.
- Го спо ди не, ја...
- Слу шам?
- Ре ци те мом му жу... Не, не мој те му ни шта ре ћи.
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* * *

Ауто пе ри о ни ца. Не ма ауто мо би ла. Не ма сто ли ца. Не ма ле ша Кур ја ка. Са мо је уви-
је но цре во на по ду. Вук сто ји на спрам Ша ка ла. 

- Бо ли? – упи та Ша кал.
Вук пре ђе дла ном пре ко ко шу ље, где је би ла кр ва ва фле ка:
- Уплео си ми се у ра ну без мог до пу ште ња.
- Из гу био си свест, па ни смо мо ра ли да се пре га ња мо око то га.
- За хва лан сам ти.
Ша кал пру жа ру ку Ву ку, овај је при хва та, ру ку ју се. Ша кал се за пу ти пре ма из ла зу.
- Не мој. 
Ша кал се за у ста ви, вра ти се у пре ђа шњу по зи ци ју:
- Шта не мој?
- На по љу те че ка ју мом ци. Они ће те ухап си ти.
- Пра ви ћу се да те не чу јем!
- По ви ше ни тон ти то не до зво ља ва.
Ша кал за вла чи ру ку у уну тра шњост са коа, по вла чи је уна траг, из ра ња др шка пи-

што ља. 
- Мно го их је ви ше од те бе и сви има ју ту алат ку.
- Спа сио сам ти жи вот.
- И ја га спа са вам те би.
- Да ли тре ба да ти за хва лим?!
- Пре или ка сни је – чо пор је у пред но сти.
Ша кал вра ћа пи штољ у уну тра шњост са коа.
- Би ћеш ка жњен на пет до се дам го ди на. Не мо гу то тач но да про це ним. Та мо ћеш 

би ти за шти ћен – во ди ћу ра чу на о то ме. Тво је је да се вла даш при мер но, а мо је је да 
те што пре из ву чем ода тле. Чим ис ко ра чиш ис пред бра ве, че ка те по сао.

- Ка кав по сао?
- Си гур но је да те не ћу унај ми ти на ка квој гра ђе ви ни.
- Пи тао сам те не што.
- Мо ја же на не ће ис тр пе ти не ста нак.
Ша кал от коп ча са ко, за пу ти се пре ма из ла зу; отва ра вра та; гра би га не ко ли ко ру ку 

– по вла чи у тми ну. Вук по ву че ле ви ру кав ко шу ље, ука зу је се сат. 

При хва тио сам ро ђен дан ски по клон мо је же не. Ка заљ ке сам оста вио... да не сме-
та ју.




