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НИШТА СЕ НЕ ДЕШАВА
Ни сам си гу ран ко ли ко је са ти; чак ни ко је је до ба да на. Сат на ком пју те ру по ка зу је: 

„7:59 AM“, што зна чи да је не где око 9, мо жда 9.15. Не знам. Си гу ран сам је ди но у то да 
се осе ћам гро зно и да да нас не ћу оти ћи на по сао. Већ не ко вре ме имам про блем да 
за спим, а ка да се то ко нач но и де си, он да са њам ве о ма нео бич не и те шке сно ве. Не-
мо гу ће је од мо ри ти се уз та кве ко шма ре. Спа вам ве о ма крат ко, а бу ђе ње је обич но 
про пра ће но стра хо ви том гла во бо љом. Као да ми се про кле то ка ме ње тум ба и ло ми 
по ло ба њи у то ку но ћи. Ето, на при мер, пре кју че сам са њао ка ко уми рем и оно што ме 
је нај ви ше му чи ло у ве зи с тим сном ни је био сам чин уми ра ња, већ то што је мо јом 
смр ћу по чео сан. Ипак, мо рам при зна ти, да осе ћај ко ји сам имао док сам ко ра чао или, 
бо ље ре че но, ле ви ти рао по оно зе маљ ским па шња ци ма зби ља је био осло ба ђа ју ћи.

Ју че сам по ку шао да сан пре то чим у при чу, али још на по чет ку, ка да сам ви део да 
ћу има ти про бле ма са на сло вом, схва тио сам да ће се рад из ја ло ви ти. И не знам от куд 
ми уоп ште иде ја да глав ног ли ка на зо вем по пр вом чо ве ку. Да сам га бар на звао „Пе-
тар“, по се би, би ло би сми сле ни је; ја сам по след њи чо век. Хах, ка кво сам ја пре тен ци-
о зно ђу бре. Да се не ла же мо: ја сам са мо по лу чо век, а та кав је и мој про та го ни ста. 
Та кви су про та го ни сти свих мо јих при ча.

На по љу па да ки ша. Гле дам са про зо ра Трг Кра ља Алек сан дра, где с вре ме на на 
вре ме про ју ри по ко ји чо век или пас лу та ли ца. Чу је се пре пли та ње гла со ва из ло ка ла 
у при зе мљу мо је згра де. Кок тел ми ри са пе ци ва, ро шти ља, пре га же не мач ке и ки ше 
шти па ју ћи ми но здр ве ула зи ду бо ко у мој мо зак. Во лим ки шу. Та да из гле да као да град 
пла че; као да же ли да се ис ку пи за сво је гре хе, те ки шни цом ски да пр љав шти ну са 
се бе. Је ди но док па да ки ша, Ниш ми де лу је искре но. Кад ка жем „Ниш“, ми слим ис кљу-
чи во на град, ни по што на ње го ве ста нов ни ке. Ста нов ни ци ма ни ки ша се ру ма исти не 
не би ути ца ла на њи хо ву не ис кре ност. Мо ра не што да се про ме ни.

Са уда ром гро ма, до шао је удар на мо јим вра ти ма. Сти снув ши ква ку, у стан сам 
пу стио нај ве ћу на паст на уни вер зу му – Ми ћу Ро лет ну. Ми ћа је отр чао пра во до ку па-
ти ла, оста вља ју ћи за со бом по ли но ле у му сит не ло кве про кле те ки ше.

– Хајд’ ста ви ка фу, док се ја ис пи шам, ’ле ба ти – ре че про му клим гла сом.
– Је бо те, по то пи ћеш ми стан – про гун ђах та ко ти хо да ме ни је ни чуо.
Ка фа, ци га ре та, ра ки ји ца. Од ли чан ужи так, од врат но дру штво. Са Ми ћи не за мр ше-

не, ма сне, пла ве ко се сли ва ле су се сал ве ки шни це, па да ле пре ко ње го вих по лу скло-
пље них очи ју (због ко јих је и до био на ди мак Ро лет на), па су се спу шта ју ћи се пре ко 
пу нач ких, у бра ду за ра слих обра за ута па ле не где ис под ње го вог вра та. Из ме ђу два 
ср ка, во ди ли смо по при лич но шу паљ раз го вор: шта има но во, не ма ни шта, ка ко си, је 
л’ си ви део ово, је л’ си ви део оно.

– Еј, али ствар но је од врат но ово вре ме – ре че Ми ћа.
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– Шта га знам. Ја во лим ки шу… – ре кох, из ла га ју ћи му сво ју те о ри ју о гра ду ко ји 
пла че.

– Ма мно го се ти про се ра ваш. Не го, знаш ли шта ми се де си ло ју трос?
– Јок. Шта?
– Узмем ти но ви не и ’лад но кре нем да чи там те-ве про грам; а знаш да је Ма ри ја 

од не ла те ле ви зор кад је од ла зи ла. Је бо те, ко ји сам ја им бе цил. Још ви дим да се да је 
Тан го и Кеш, па се све при пре мам да га од гле дам. Је бо те, им бе цил.

По ми сао на Ми ћу ка ко чи та но ви не, сво јим скло пље ним очи ма за ме не је би ла 
ур не бе сно сме шна. Ипак, по ку ша вао сам да се не на сме јем на глас.

– Че кај, а кеш, је л’ од не ла и то? – упи тах.
– Ма, Тан го и Кеш.
– Ми слио сам на… Ни је ни ва жно. Не го шта ми слиш о но вим из бо ри ма?
– Знаш да ме по ли ти ка ин те ре су је ко ли ко и му шки стрип тиз – ре че Ми ћа увла че ћи 

дим ци га ре те, а он да ме упи та да ли сам ви део шта су цр но-бе ли ура ди ли у су бо ту.
– Ису се, Ми ћо, знаш да не пра тим спорт. Зна мо се још из сред ње шко ле и још увек 

ми по ста вљаш иди от ска пи та ња.
Оти шао сам до то а ле та да ис пра зим бе ши ку раз ми шља ју ћи о то ме ка ко тре ба да 

се де си не ка ве ли ка про ме на. Ова ко ви ше не мо же. Ни шта се не де ша ва. Кад сам се 
вра тио из ну жни ка, ви део сам да Ро лет на раз гле да по ли цу са књи га ма, пре ла зе ћи 
де бе љу шка стим пр сти ма пре ко ко ри ца.

– Од кад те бе ин те ре су је књи жев ност? – упи тах га.
– Ма где ме ин те ре су је, не го, раз ми шљао сам да кад бу дем сре ђи вао стан, узмем 

и по ли цу са књи га ма. Ле по је за око, ова ко аскет ски – ре че, из ву кав ши Сто го ди на 
са мо ће.

– Ми слиш „естет ски“ и спу сти ту књи гу. Хо ћеш још јед ну ра ки ји цу?
– Мо же, мо же.
– Не го, Ми ћо, знаш ли ко ли ко је са ти?
– Је бем ли га, не мам сат ни те ле фон; од не ла Ма ри ја.
– И то? – упи тах.
Ми ћа ти хо ре че: – Је би га.
– Ка ко си, бре, та ко глуп, па то су тво је ства ри. Што не узмеш да се бо риш за то? 

Иди код адво ка та. Имам ја дру га ра, за два да на ћеш има ти сво је ства ри на зад.
– Ма, хо ћу – ре че Ми ћа Ро лет на при но се ћи ча ши цу сво јој де бе лој усни, па на ста ви 

– са мо да се ма ло сре дим. Све сам ре шио. Има да ви ди она свог бо га. Узе ћу јој и оно 
што ми при па да и оно што ми не при па да, на ну ли јој на ни ну!

– И тре ба – охра бри вао сам га, док ми је ум под деј ством ра ки је био као ро лер ко-
стер. Пу не ћи пик слу и пра зне ћи ча шу из но сио сам те о ри ју о то ме ка ко би тре ба ло да 
се оку пи мо сви ми ко ји смо не за до вољ ни и да узме мо ствар у сво је ру ке. Об ја шња вао 
сам му ка ко је бит но при вла че ње па жње, па ма кар то би би ло и на нај го ри мо гу ћи на-
чин као што је пу ца ње у дру ге љу де – све у име про ме не. Ми ћа ме ни је слу шао, са мо је 
по на вљао „на ну ли јој на ни ну“, а он да се тр же, уста де са фо те ље и ре че ве о ма гла сно:

– И тре ба да се ме ња! Још ве че рас ћу јој по ка за ти од ког др ве та се де ље Пи но кио. 
– И ја сам за про ме ну! – ус клик нух и по ђох по пи штољ. – Оба ра мо вла ду ве че рас.
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– Оба ра мо кур ву ве че рас! – ре че Ми ћа.
Док сам чи стио хлад ну цев пи што ља, упи тао сам Ми ћу да ли је гле дао на ве сти ма 

ка ко се гру па Ср ба од лу чи ла да на пу сти град и на се ли на пу ште но се ло, где су осно-
ва ли не за ви сну др жа ву.

– Знаш да не мам те ле ви зор, Пе тре.
– До бро, бре, чи таш но ви не он да.
– Чи там са мо те-ве про грам.
Сто је ћи на здра ви смо, ре ше ни да хр ли мо пу тем про ме на. План је био да оде мо по 

ње гов те ле ви зор и сат, а за тим и по мо ју прав ду.
– А, да по пи је мо још по јед ну? – упи та Ми ћа,
Сло жих се са њим, се до смо, при па ли смо ци га ре ту и до вр ши смо фла шу. Сат на 

екра ну је по ко за и вао „3:59 AM“, што зна чи да је би ло не где око 5, по ла 6. У то вре ме 
смо за спа ли. Ни шта се ни је де си ло.




