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Сре тен се ба цио на под и хи тро се под ву као под кре вет. Звон це је још ду го зво ни-

ло. Он је од о здо ви рио и гле дао ка ко по со би ју ре пре пла ше не сен ке и ка ко се скри-
ва ју по ћо шко ви ма, и гле дао је ка ко ста кле ни пред ме ти дрх те и гу бе про вид ност. При 
том се све ви ше пла шио. И нај хра бри ја дла чи ца на те лу му се на је жи ла, и она би бес-
по го вор но при ста ла да по ста не јар бол за бе лу за ста ву, а очи су му се раз ро га чи ле, 
хте ле су да ис ко че из ду пље и још ду бље по бег ну под кре вет. Чвр сто је за тво рио 
кап ке. Ње гов ро ђак је за ћу тао, из ди ско те ке се чу ла пе сма Џе нет Џек сон. Нок ти Цр не 
Ја це за па ра ле су му гру ди. Осе ћао је стра шан бол, као и то да се сви до га ђа ји из ње-
го вог жи во та по ве зу ју у без вре ме ну це ли ну. По ла ко је до ку чи вао те не ви дљи ве ве зе 
и све ви ше му је по не ста ја ло ва зду ха.

Пр во је по ми слио да му је из гру ди про ва ли ла ду го по ти ски ва на тај на, по сле је 
схва тио да је не што екс пло ди ра ло у ка фа ни Мла да Бо сна. Он да је за кљу чио да су се 
оба до га ђа ја од и гра ла исто вре ме но. Убр зо је био си гу ран да се у жи во ту јед ног чо ве-
ка све до га ђа у исто вре ме. Ви део је свог ро ђа ка у дис ко те ци и знао да он тра жи ње га 
и да се до го ди ло не што стра шно, и знао је да ле жи под сво јим кре ве том и знао је да 
исто вре ме но ле жи на по ду се о ске ка фа не у под руч ју рат них деј ста ва. Ни је умео да 
об ја сни сво ја зна ња, али био је си гу ран да се све де ша ва за јед но и да се до га ђа ји не-
пре ста но по на вља ју, са мо што при том ме ња ју об лик и фор му. То што је ле жао на 
по ду, ни је би ло чуд но. То су чи ни ли и дру ги у ка фа ни. А он је одав но већ, на сва ки 
из не над ни звук ре а го вао ба ца њем на под. Мно го је по пу стио са жив ци ма, што вој на 
ко ми си ја ни је сма тра ла ва ља ним раз ло гом да га осло бо ди од вој не оба ве зе. Кад би 
узи ма ли нор мал не, по кри те ри ју му ци вил них ле ка ра, на ша др жа ва не би има ла ни сто 
вој ни ка, го во ри ли су кроз ша лу. Ни то што је са мо хра ни отац, ни је му по мо гло. Сме ја-
ли су се од ср ца, ни кад ра ни је ни су чу ли за тер мин са мо хра ни отац. По го то во су се 
сме ја ли кад су чу ли да де вој ка има ше сна ест го ди на. Ко зна ка ко би ре а го ва ли да су 
зна ли да је њу Цен тар за со ци јал ни рад до де лио ба ки на ста ра ње, због ње го вих све 
уче ста ли јих на па да па ра но је. Не ма из вла че ња кад је до мо ви на у пи та њу.

Ка ко сам мо гао да на звон це не обра ћам па жњу ка да ми је ње го ва жу та ку ти ја сво-
јим при су ством не пре ста но пре ти ла, за ме рао је се би. Мо ра ће се бе озбиљ но да пре-
и спи та. Да је у ста њу да до хва ти сто ну лам пу, упе рио би ње ну све тлост у сво је ли це и 
из вр шио гру бо са слу ша ње. У сва ком слу ча ју, пре ма том пре ви ду не ће се по не ти нео-
збиљ но, без об зи ра што му ни ко ни је по зво нио од ка да је остао сам. Не ће то сма тра-
ти олак ша ва ју ћом окол но шћу. Шта да се звон це огла си ло усред но ћи? Ко зна да ли би 
ми ср це из др жа ло? Ве ро ват но би до жи вео ин фаркт. За то ће пр вом при ли ком звон цу 
по ки да ти све жи це и жи чи це, да га ви ше ни ка да не упла ши, ако га ови што ју трос зво-
не не од ве ду у не ку не до ђи ју. Пла ни рао је да се об ра чу на са звон цем, али у ду би ни 
ду ше ни је се на дао да ће за то до би ти при ли ку.
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Вој ни по зи ва ри хо ће да га од ве ду на ра ти ште, као да он на ње му ни је не пре ста но. 
Не ке љу де ни кад не мо би ли шу, ње га стал но по зи ва ју. То што је па ра но ик не зна чи да 
му се не пи ше цр но, да му они не ће про ва ли ти у стан. И ствар но, ко би дру ги на ње-
го ва вра та мо гао да зво ни, ако ни су по зи ва ри? На де жда, ни је. Она има кључ, и она 
пр во от кљу ча, па уђе, и тек он да ку ца, ако се ку ца њем мо же на зва ти уда ра ње дла ном 
о вра та са уну тра шње стра не. Да јој је ње на ба ка на шла кључ и оте ла јој, ни је му па ло 
на па мет. За бо ра вио је да ба кин зло чи нач ки ум не до зво ља ва На де жди да по се ћу је 
оца. Али ко На де жди мо же ишта да за бра ни? Она слу ша са мо свог на став ни ка кла ви ра.

Ње гов ро ђак од ра стао је на се лу и ни кад пре ни је ушао у ди ско те ку. Са да се смрк-
нут про би ја кроз гу жву. Пред вра ти ма ни је На де жда. Њен до ла зак увек пред о се те 
ста кле ни пред ме ти у ста ну и сви од ре да за бли ста ју та ко да се у њих не мо же гле да ти. 
Ово ни је она, ви ше је не го си гу ран. Са мо што ни је за пла као, то ли ко се рас ту жио ка да 
је по ми слио да не ће ви де ти сво ју кћер ку, да с њом ви ше ни кад не ће ру ча ти су пу. На 
ко јем год по ду да ле жи, шан се да бу де с њом су ми ни мал не. И да је на по ду ка фа не, и 
да је на по ду сво је со бе, али и да сто ји по ред ре ке, у мра ку, при сло њен уз на кри вље-
но, по лу са су ше но др во, не би би ло ни шта бо ље. Сре тен Кри во ку ћа то зна и због то га 
му је те шко. Мај ка ње го ве же не све чи ни да На де жду одво ји од ње га. Он по ку ша ва да 
смог не сна гу да се су о чи са сво јом не сре ћом, са љу ди ма ко ји су му при па ли за бли жње, 
ме ђу тим, не мо же. За то и да ље жму ри.

Мах ни ти плес мла де пе ва чи це тра јао је чи та ву веч ност, сва ки круг ње них бо ко ва 
те жио је да га под се ти на не ког, или да га на ве де да са гле да не што од че га окре ће 
гла ву, али он на то ни је био спре ман. Очај нич ки се тру дио да што ви ше од жи во та за-
др жи у мра ку и за бо ра ву, што му ни је ла ко по ла зи ло за ру ком, иако је до са вр шен ства 
раз вио ме ха ни зме иг но ри са ња и за бо ра вља ња. Та да је осе тио ка ко су не чи ји нок ти 
за па ра ли ње го ве гру ди, ве ро ват но нок ти Цр не Ја це. Ни је ви део ни је дан раз лог за што 
би она, али ни за што би не ко дру ги озле дио ње го ве гру ди. До кле се та ко мо же жи ве-
ти? По не ста ја ло му је ва зду ха, у гла ви му се му ти ло. И та да је при стао да са гле да на 
шта га то под се ћа ју кру го ви мр ша вих бо ко ва пе ва чи це Цр не Ја це, уве рен да у то ме 
ле жи кључ за го нет ке. Али за луд, не што моћ но га је спре ча ва ло да до ђе до исти не. 
Не што што се, све су при ли ке, на ла зи ло у ње му са мом. Он да је по ку ша вао да раз дво-
ји до га ђа је да би их из а на ли зи рао по је ди нач но. Ни је му ни то по ла зи ло за ру ком. Кад 
би ба рем мо гао да се од лу чи да ли ле жи на по ду ка фа не или на по ду ис под свог кре-
ве та. Шта је по вољ ни је по ње га? Кад би то знао, знао би и шта да про гла си са да шњо шћу, 
а шта се ћа њем. Мо жда би знао и у ка квој су ве зи та два до га ђа ја са оним ко ји иг но ри-
ше, од че га окре ће гла ву.

Пи тао се ода кле му тај осе ћај да је сва ки до жи вљај већ до жи вео и да је ње го ва 
суд би на за пе тља на у не ви дљи во клуп ко. Би ло би му ра зу мљи ви је да се ње гов жи вот 
са пли ће о не ку не ви дљи ву нит? Слу шао је јед ном та кву жа ло пој ку. Мо ра да је у за блу-
ди, не до га ђа се све исто вре ме но. До га ђа ји мо ра ју има ти свој след. Јед ни су узро ци 
сле де ћих, дру ги су по сле ди це ра ни јих. Та ко је учио у шко ли, та ко су га мо ра ли учи ти 
у шко ли. Раз ред на му је при шла и ру ком пре шла пре ко ње го ве ко се. Она се си гур но 
са пли та ла о не ви дљи ву нит. Ли чи ла је исто вре ме но и на фи гу ри цу из игре Не љу ти се 
чо ве че и на пе ва чи цу Цр ну Ја цу. Ли чи ла је не ка ко и на ат мос фе ру ка фа не Мла да Бо сна.
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Мо ра ло је не што да екс пло ди ра. Да у ка фа ну ни су уба ци ли бом бу, ка фа на би екс пло-
ди ра ла од на е лек три са ња у ва зду ху ство ре ног пле сом Цр не Ја це. Чуо је са мо је ча ње, 
и кроз густ дим ви део је ба ре кр ви и ис ка са пље на те ла, и ви део је без гла во те ло Цр не 
Ја це ка ко хо да, ка ко де мо ли ра ном ка фа ном ту ма ра и пре вр ће ле ше ве, не би ли на шло 
сво ју гла ву. По ко зна ко ји пут у жи во ту гле дао је ле ше ве, али чи ни ло му се да то што 
ви ди ни је оно нај стра шни је што му се до га ђа и због тог осе ћа ја ни шта му ни је би ло 
ја сно. Шта се то још стра шно до га ђа, пи тао је са мо га се бе, шта стра шни је од ово га 
мо же би ти? Био је на по кон спре ман да ре зи ми ра си ту а ци ју у ко јој се на ла зи, у ко јој 
ле жи на по ду, при том ап со лут но си гу ран да пред ње го вим вра ти ма не сто ји На де жда.

Раз лог због ко јег он уоп ште жи ви су тре ну ци ка да му у по се ту до ђе кћер ка, али да 
због тих тре ну та ка жи ви, он јој не от кри ва, јер не же ли да је оп те ре ћу је сво јом љу ба-
вљу. За то се увек тру ди да јој при у шти ле пе тре нут ке, да би му она по но во до шла. 
Не ће да по је де ње ну жу ту фи гу ри цу пред ку ћи цом. На де жда увек узи ма жу те фи гу-
ри це ка да игра ју Чо ве че не љу ти се. Она се љу ти што јој по пу шта, али ипак јој је дра го 
што га по бе ђу је, гла сно од бро ја ва док уго ни че твр ту фи гу ри цу у ку ћи цу и он да три-
јум фал но по ди же по глед ка ње му. Он свом сна гом осе ћа да је жи вот леп. Отва ра очи 
на крат ко и упла ше но по гле да ка вра ти ма. А гла ва Цр не Ја це ле жи крај рас ту ре не 
хар мо ни ке, у са мом ћо шку ка фа не, и ври шти.

Он да је до нео од лу ку. Без бед ни је је да за је ди ну ствар ност про гла си ону у ко јој се 
на ла зи у свом ста ну, под кре ве том. До га ђа је у ка фа ни про гла си ће за се ћа ња из ра та. 
Он ће их та ко раз дво ји ти, а они не ка се по сле ста па ју и пре кла па ју. У пр ви мах му се 
учи ни ло да је по сту пио му дро, чак је по чео и лак ше да ди ше, си ту а ци ја у ко јој се на-
ла зи под кре ве том си гур но је по вољ ни ја, али то убе ђе ње ни је ду го тра ја ло. И та ствар-
ност ни је бе за зле на, јер у њој вој на по ли ци ја сто ји ис пред ње го вих вра та. По ла ко је 
на зи рао мо гућ ност да се пре ви ше за ле тео и мо жда пре ва рио у ода би ру ствар но сти, 
али за про ми шља ње и ме ња ње од лу ке ни је имао сна ге.

Мо жда не би тре ба ло да па ни чим, по ку шао је да у си ту а ци ју уне се ма ло оп ти ми зма. 
Па ла му је на па мет мо гућ ност да је не ко про ла зио ход ни ком и да је гре шком, уме сто 
да укљу чи све тло у ход ни ку, при ти снуо ње го во звон це. Ни је то не мо гу ће, по ми сли он 
вид но оза рен. И ни је то ни шта опа сно, оно, на гло се сне ве се лио, мо же по ста ти опа сно 
уко ли ко тај не ко на ста ви да чи ни гре шке, па гре шком и уђе у мој стан. Он да је на ста-
вио да раз ми шља на ста ри на чин, па се оп ти ми зам отр гао из ње го вих ша ка и по бе гао 
без тра га. Ако тај не ко има са мо ма ло про бле ма са очи ма, ка да ме ви ди ис под кре ве-
та, ова квог у там ној оде ћи, по ми сли ће да сам бу ба и скр ца ће ме нок том, и та ко ће 
за вр ши ти са мном. Или ће ме по пр ска ти не ким отро вом за ин сек те и, го то во... Та ко је 
раз ми шљао, и ни је му ни на крај па ме ти па да ло да су ње го ва вра та за кљу ча на и да 
гре шком ни ко не мо же да уђе. А он да се по но во за чу ло зво но... Овог пу та је тра ја ло и 
знат но ду же. Не! Ни је би ла гре шка, по бле део је као кр па. Да је би ла гре шка, сва ко би 
је од пр ве уочио, зво но зво ни, а пре ки дач за све тло укљу чу је све тло, ни ко ни је луд да 
у та квој гре шци ис тра ја ва. Про бле ми са ди са њем по но во су се ја ви ли. То ме не не ко 
тра жи! Де фи ни тив но.

Још сна жни је слу ти ка ко у ход ни ку, ис пред ње го вих вра та, сто је љу ди у уни фор ми и 
ка ко се освр ћу да про ве ре има ли ко га у бли зи ни. Пре ко њи хо вих пр са су бе ли опр та чи, 
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о бо ку им је бе ла фу тро ла за пи штољ. Ја сно је за ми шљао њи хо ве фи гу ре, по кре те, 
је ди но ни је мо гао да за ми сли њи хо ва ли ца. Слу тио је да су од луч на и там на. Раз ва ли-
ће вра та, упа шће и на те ра ће га да пот пи ше да је при мио по зив, по сле мо же или на 
фронт или у за твор. За шта да се од лу чи? Ако ода бе ре за твор, од ве шће га на пр ву 
бор бе ну ли ни ју да ко па ро во ве. Ни је по ми слио на мо гућ ност да вој ска ви ше не по-
сто ји, да су за вр ше ни на ши ра то ви, да је др жа ва ти хо ка пи ту ли ра ла, да ма скир не уни-
фор ме но се још са мо бун тов ни ти неј џе ри и др во се че кад по ђу у шу му.

Ход ни ком су се за чу ли ко ра ци. Ње му ни на крај па ме ти ни је би ло да од ла зи онај 
ко ји је по зво нио, био је си гу ран да то не ко дру ги про ла зи ход ни ком и та ко, сво јим 
про ла ском, не на мер но од ла же упад уни фор ми са них ли ца у ње гов стан. Не ће вој ска 
да се ком про ми ту је, сма трао је, са че ка ће да не зна нац оде, па ће про ва ли ти. Ка да су 
ко ра ци утих ну ли, он је по ми слио ево, сад сам го тов. Гу био је свест. Па нич но се пи тао 
чи ме је за слу жио та кву суд би ну. Ни је се се ћао да је не ко ме не што на жао учи нио, али 
при том је осе ћао ве ли ки страх и не спрем ност да се уду би у свој жи вот. У ње му је 
мно го то га би ло раз је де но. Та тја на је би ла ве се ла осо ба, али зна ла је че сто да се по-
ву че у ду бо ку ћут њу. Пре не го што се уда ла за ње га, жи ве ла је у Ам стер да му. Ни ком 
ни је ре кла чи ме се та мо ба ви ла, због то га су мно ги сва шта на га ђа ли. Ње му то ни је 
при ја ло. Пр вих го ди на бра ка би ло му је све јед но, ка сни је су га му чи ле ру жне слут ње.

По ми слио је да про ме ни од лу ку, да за ак ту ел ни до жи вљај про гла си ле жа ње у ка-
фа ни Мла да Бо сна, а ле жа ње на па то су сво је со бе за се ћа ње. Ин фор ма тив на слу жба 
вој не по ли ци је већ из да је са оп ште ње да су око по но ћи у ка фа ну Мла да Бо сна зли ков-
ци уба ци ли екс пло зив ну на пра ву, ко ја је иза зва ла смрт три осо бе и се дам осо ба те шко 
по вре ди ла, ви ше њих лак ше. Мно гим го сти ма ка фа не по пу ца ле су буб не оп не, не ки 
ће за у век оста ти не ми. Они ма ко ји су се у тре нут ку екс пло зи је на шли бли зу му зи ке, 
те ла су се рас пр сну ла од ја чи не ва зду шног уда ра ко ји је по сле пра ска усле дио, а пер-
спек тив ној мла дој пе ва чи ци Цр ној Ја ци, от ки ну ла се гла ва. Ин фор ма тив на слу жба 
вој не по ли ци је ни је са оп шти ла да су у ка фа ни Мла да Бо сна го сти би ли са мо при пад-
ни ци ре зер вног са ста ва Ју го сло вен ске на род не ар ми је. Ни је мо гао под не ти да с њи ма 
де ли па тос, мно ги су би ли на смрт за ва ђе ни око пра ва на мла ду пе ва чи цу и спрем ни 
за кр ва ву ту чу по сле фај рон та. Ку ди ка мо му је би ло бо ље да се на ла зи на па то су сво-
је со бе. Оно, би ло би нај бо ље да је на по ду ку па ти ла у ко јем је екс пло ди рао бој лер, 
али ни је же лео се бе да за ва ра ва.

Сва ко га тре на је оче ки вао да ће вра та би ти раз ва ље на и да ће вој на по ли ци ја ући 
и ста ви ти тач ку на ње го ву бу дућ ност, да ће ове ри ти оно што је одав но би ло учи ње но. 
Он је ду бо ко уз дах нуо, то ли ко ду бо ко да је по ле те ла пра ши на ис под кре ве та. Ни је под 
кре ве том имао пум пи цу за аст му, а ни је мо гао да је до хва ти. Угу ши ће се, ако ду же 
вре ме на оста не ту. А да ће, ако при ми по зив, на ра ти шту по ги ну ти, био је ско ро си гу-
ран. Ли ца ре зер ви ста су би ла нео бри ја на и умор на, из гле да ла су као ли ца љу ди ко ја 
ви ше не при па да ју овом све ту. У дис ко те ци је пре ле па де вој ка игра ла, он је гле дао у 
њу и гре шно ужи вао у ње ном вит ком те лу. Мо жда је због ње, у ка фа ни Мла да Бо сна, 
је ди ни слу тио да смрт бо ко ви ма пе ва чи це ме ри њи хо во вре ме, да им по ла ко од бро-
ја ва ми ну те. Цр на Ја ца га је ко кет но за гр ли ла и он да је екс пло ди ра ло.
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Ни је мо гао ви ше да га ји на ду да је не ко гре шком при ти снуо звон це. У нај бо љу ру-
ку пред вра ти ма је ста јао уби ца ко ји хо ће да се на ло че ње го ве кр ви. Мно го се оло ша 
на ко ти ло ових го ди на. Или је мо жда ло пов? Ко је да је, ми слио је, исто ми се пи ше. Ако 
је уби ца, под ра зу ме ва се да ће га уби ти, то му је по сао, а ако је ло пов, он ће се из нер-
ви ра ти што не ма шта да му узме, па ће га уби ти у афек ту. Ако су по зи ва ри, по ги ну ће 
не ко ли ко да на ка сни је. И та ко се све сво ди ло на исто. А мо жда и ни је би ло исто? Ко зна, 
мо жда ме тај, или ти што зво не, пр во пре ту ку и си лу ју, па по сле уби ју, стра хо вао је. По-
ку шао је да не ми сли шта га све мо же сна ћи, али ни је мо гао, све су му цр ње ми сли на-
до ла зи ле. При ма као је гла ву уз под, при љу био образ уз ње га. Чи ни ло му се да је, бар за 
ни јан су, си гур ни ји та ко, ма да му и при пи је ном уз под ни је ги ну ла смрт. Ни је по ми слио 
да би не ко ми ло стив мо гао да се за бри не што ком ши ја већ ду го не из ла зи из ста на, 
што не да је зна ке жи во та, да мо жда кућ ни са вет згра де про ве ра ва да ли је он жив.

Али за што да ме мр ски сил ник уби је, чи ме сам за слу жио да по ста нем ме та? То је 
не прав да, по ми слио је, и об у зе ла га је се та. Учи ни му се да га је се та ви ше об у зе ла због 
не прав де, не го због кра ја жи во та. Шта је ра дио у дис ко те ци, док су му же на и кћер ка 
би ле у ста ну? Пу сти то! Сма трао је да не за слу жу је ова кву суд би ну. На дао се да ни ко ме 
ни шта на жао ни је учи нио. Шта је све ра дио, ни је се се ћао, али оно што о се би зна на-
во ди га да су ди да је био до бар и пре до бар. Са мо, он сво ју до бро ту ни кад ни је ис ти цао, 
па не ће ни ово га пу та, ма ко ушао и ма шта га че ка ло. Јед ном при ли ком је слу шао 
чо ве ка ко ји се раз ме тао до бро том, ње му је то за зву ча ло ру жно и не ис кре но. Он не ће 
ни љу ди ма у уни фор ми, ни уби ци, ни ло по ву по ми ња ти сво ју до бро ту, по го то во не у 
ча су кад ни ког не ма да ње го ве ре чи по твр ди. Да има не ког у бли зи ни да ис при ча жи-
вот ну при чу Сре те на Кри во ку ће, би ло би дру га чи је. Он га не би ућут ки вао, чак би му 
би ло дра го да чу је ка ко се тај бо ри за ње гов жи вот, али ова ко, да сâм при ча о сво јој 
до бро ти, не ће. Ка да би он при чао, ње го ва до бра де ла би из гле да ла сра чу на та, из вр-
ше на за то да би се иза њих за кло нио у опа сним си ту а ци ја ма, ка ква је ова. Он ни је 
та кав. Ње гов ро ђак спу шта ру ку на ње го во ра ме и ка же му да иза ђе из ди ско те ке, има 
не што ва жно да му са оп шти.

Ако ми је су ђе но да бу дем уби јен, не ка бу дем, по ми сли Сре тен, на јед ном пун до-
сто јан ства. Не ћу сво јом до бро том ма ха ти и ни од ко га не ћу тра жи ти ми ло ср ђе, па 
та ман за вр шио као по след ња про ту ва. И чи ни ло му се да је спре ман. Шта ви ше че ка ју? 
Нек про ва ле, нек по но во ба це бом бу! Ши ром је отво рио очи. Али, ни је ја сно ра за зна-
вао око ли ну, цр ве на све тлост је тре пе ри ла. Кад му је ро ђак са са ди стич ким ужи ва њем 
ре као шта је имао да ка же, он се ухва тио за гру ди, ми сле ћи да га је не што ра се кло, и 
осе тио чу ђе ње кад је од ма као ру ке и ви део да му пр сти и дла но ви ни су кр ва ви.

По сле екс пло зи је, у ка фа ну су пр ви сти гли но ви на ри. По вре ђе ни су је ча ли и у му-
ка ма уми ра ли. Јед на тра па ва но ви нар ка уга зи ла је у крв, па су по по ду оста ја ле ње не 
кр ва ве сто пе. Ма ло ка сни је, сти гла су ко ла хит не по мо ћи и не ко ли ко ко ла вој не по ли-
ци је. Све му је то би ло не ве ро ват но и не схва тљи во, ме ђу тим, ни је хтео ви ше о то ме 
да раз ми шља, ни је хтео да тро ши вре ме уза луд. Мо рам да се по тру дим да бу дем прак-
ти чан, до ста је би ло ова квог жи во та.

Али, шта је мо гао да пре ду зме? Ни шта, са мо да че ка. То је и ра дио. Че као. А мо жда 
би мо гао по ку ша ти да бе жи? И та ман му се та, на пр ви по глед при влач на, ва ри јан та 
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учи ни ла ла ко из во дљи вом, он по че уви ђа ти да је она јед на ко опа сна као и она у ко јој 
че ка. Све јед но је да ли сам ста ти чан или по кре тљив, за кљу чио је убр зо. Чак и да се 
са да из ву чем, не ћу ду го. Кад-тад ће ме на ћи онај што је ју трос зво нио и оба ви ће свој 
гну сни за да так, ако су по зи ва ри, јед ном ће ми уру чи ти по зив ни цу и та ко ме уби ти. То 
је си гур но као лош дан.

Ни шта ни је ви део. Про сто ри ја у ко јој се на ла зио би ла је ис пу ње на гу стим ди мом. 
Или је био крај ре ке у ма гли? Осе ћао је ка ко му се те ло ко чи. И да же ли, ни је био у 
ста њу да бе жи. Не ма ми спа са. Од ме не и иза ме не не ће оста ти ни шта. Са мо кр ва ви 
леш по ко јем сле ћу му ве. И он да се се ти На де жде, и об у зе га ту га и без на ђе. Бо јао се 
да ће га она ви де ти мр твог. Нот не све ске би јој ис па ле из ру ку, дла но ви ма би пре кри-
ла очи и по че ла да је ца. Ни је знао ко га би дру гог мо гли да по зо ву да га иден ти фи ку је, 
и мно го му је би ло кри во што ће она због то га има ти тра у ме. Си гур но ће по сле то га 
ду го па ти ти. Не кад је и он био у при ли ци да гле да мр тво те ло осо бе ко ју во ли, се ћа ња 
су за пре ти ла, сре ћом, ус пео је да угу ши мо гућ ност но вог про жи вља ва ња тог до га ђа-
ја. Ису ви ше је емо тив на мо ја кћер ка. И он се при се ћао ка ко На де жда се би у та њир 
си па са мо по ла ку тла че су пе. Или не во ли су пу, али је је де да би ње му уго ди ла, или 
во ли су пу, али не ће да је је де да би ње му оста ло ви ше. Што да јој ово при ре дим, оп-
ту жи вао је се бе што ће по ги ну ти.

Ни шта се ни је до га ђа ло, ни шта се ни је чу ло. У ње му се по че ла бу ди ти на да у сре ћан 
ис ход, али и да ље је оте жа но ди сао. Ни кад ви ше не ће би ти без пум пи це за аст му у 
џе пу, од лу чио је. Што је до ње га, учи ни ће за свој оп ста нак. На сил на смрт га је не из о-
став но че ка ла, али пре ње мо же до жи ве ти још ко ји леп тре ну так. На де жда зна ко ли ко 
он во ли ми рис и укус су пе, и че сто му је ку ва ка да до ђе. А он је, у тре ну ци ма ка да 
ми ри ше су па, ре ли ги о зан. Од то га, за ње га, не по сто ји леп ши ми рис. Ми рис су пе га 
под се ћа на вре ме ка да је имао по ро ди цу. Из сво је да ље про шло сти је ди но се се ћао 
ка ко су не де љом сви ску па је ли су пу за ру чак, за тим пе че но пи ле на пр же ним кром-
пи ри ћи ма и зе ле ну са ла ту у про ле ће. Та тја на и он су по сле ло ми ли ја дац, а На де жда 
је ша пе ља ла по ста ну. Над на ма је бдио Го спод, ре као је, и кре нуо да се из вла чи ис под 
кре ве та. По ста ло му је ја сно да је онај што је зво нио од у стао. Ни он ни је ви део раз лог 
за што би не ко то ли ко ду го окле вао. И та да је не ко уз тре сак про ва лио вра та. То се 
до го ди ло та ман кад је за вр ша вао ре че ни цу, ко јој је, ни сам не зна за што, до дао бо го-
хул нич ки крај. Над на ма је бдио Го спод, али, ни је се мо гло ни без ђа во ла. И он је осе-
тио ка ко је пре ко ње го вих гру ди за па ра ло не што, као не чи ји нок ти, и по но во је ви део 
де вој ку у игри. Гла ва му је уда ри ла о под.

Бес по го вор но је по шао на по ље, ре флек то ри су ша ра ли ле ђа ро ђа ка ко јег је пра-
тио, де вој ке у дис ко те ци су игра ле, јед на црн ка је кру жи ла мр ша вим бо ко ви ма, око 
ње је би ло нај ви ше му шка ра ца. И тај бол што је кре нуо пре ко ње го вих гру ди у тре нут-
ку док су раз ва љи ва ли вра та ње го вог ста на, и бол у тре нут ку екс пло зи је у ка фа ни 
Мла да Бо сна, и бол ка да је ис пред ди ско те ке са знао да је Та тја на по пи ла со ну ки се ли-
ну, би ли су де ло ви јед ног истог бо ла.

Ни је ви део ко је про ва лио вра та. Ни је га ни ин те ре со ва ло. Бо ле ле су га но ге и кич-
ма. Био је крај ре ке, при пи јен уз др во, и ту, у са мо ћи, без гла сно је је цао, и без на де жно 
ту жан и упла шен, осма трао је пеј заж дру ге оба ле. Че сто су се Та тја на и он ше та ли тим 
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пре де лом, док се ње му ни је све сму чи ло, нај ви ше сум ња у же ни ну до бру про шлост, 
па се из мо рен ру жним ми сли ма од мет нуо од до ма. Се ћао се да је Та тја на же ле ла да 
се у шет њи др же за ру ке, он је уз ша лу од би јао, твр дио је да по ли ци ја не то ле ри ше 
не мо рал но по на ша ње брач них па ро ва и ухва тио би је за ру ку тек код др жав ног риб-
ња ка. Од риб ња ка се те но ћи ма гла ре ком кре та ла ка гра ду. И док је крај во де па тио, 
и спре мао се за су срет с мр твом Та тја ном, осе ћао је да ће њен леш обе ле жи ти сва ки 
тре ну так ње го вог жи во та, и да ће се сви тре ну ци спо ји ти у је дан трен, трен кри ви це 
и сти да. Та да је за Сре те на Кри во ку ћу пре ста ло да по сто ји вре ме, ње гов жи вот се за-
ле дио у тре ну, иако му је те ло на ста ви ло да ље, по пут те ла без гла ве пе ва чи це.

Оног мо мен та кад му је гла ва па ла на под, при ме тио је да се ноћ не ве ро ват ном 
бр зи ном пре о бра жа ва у дан, и да је та све тлост, што ис пу ња ва про сто ри ју у ко јој ле жи, 
у скла ду са ње го вим од не куд на до шлим до брим рас по ло же њем. Он је у ства ри био 
за чу ђу ју ће до бро рас по ло жен, а та про ме на се до го ди ла од мах по што је осе тио бол 
у гру ди ма. Чак му се из не на да оте ло и јед но, до бро је. И био је си гу ран да се до го ди ло 
не што до бро.

Дла чи це на ње го вој ко жи смер но су по ле гле, би ле су све тли је не го пре. Он је био 
опи јен не ким тај ним за до вољ ством и без бри жно шћу. Чу ла се ти ха му зи ка са кла ви ра, 
те ло Цр не Ја це на шло је сво ју гла ву и с њом у ру ка ма по бе гло у јар ку све тлост. На сме-
шио се, пр во бла го, а он да су му се усне раз ву кле у ши рок осмех. И об у зе ло га је не ко 
чуд но и нео че ки ва но осе ћа ње сло бо де. Раз ми шљао је рас те ре ће но, као да је био 
све стан да му ви ше ни ко ни шта на жао не мо же учи ни ти, као да је не ка ста ра љут ња 
иш чи ле ла из очи ју же не, ко ја се раз не жи ла, па се ди крај ње га и ми лу је му ко су. И он 
је осе ћао да се у ње му бу ди не што по пут сре ће, или мо жда и са ма сре ћа. Ста кле ним 
пред ме ти ма се по ла ко вра ћа ла про вид ност, а исту та кву про вид ност по чи ња ли су да 
до би ја ју и дру ги пред ме ти, што ње му ни је би ло ни ма ло чуд но, без об зи ра што још 
увек ни је знао да ли је у пи та њу ин вен тар ка фа не, или ства ри у ње го вој со би, или не-
где дру где. И да ље је ле жао на по ду, ли цем при пи је ним уз ње га. Ру ке су му би ле под-
ву че не ис под те ла, њи ма је при ти скао гру ди, осе ћа ју ћи ка ко из ме ђу ње го вих пр сти ју 
про би ја крв ко ја пе ну ша. 




