
41

ЗВЕЗДИЦЕ УМЕСТО НАСЛОВА, ДАКЛЕ –
* * * 

Тре ба ло ми је от при ли ке три не де ље, не пу них два де сет да на, да кле тач но че ти ри-
сто се дам де сет и шест ча со ва да се на те рам, кре нем и ко нач но стиг нем. 

На ула зу у Ва ви лон – Kлуб љу би те ља до бро вољ ног вра ћа ња књи га фон до ви ма 
би бли о те ка, ста дох у ка ку. Из ви ни те, из ви ни те, на ва ли ла је љу ба зна ку цо вла сни ца – 
псе то ше та чи ца. Де ша ва се, ис ке зих се ско ро искре но. Про ду жих до пул та за при јем 
но вих чла но ва. До ђох, ста дох и при че ках да се до бар да ним са слу жбе ним ли цем ка ко 
бих об ја сни ла због че га сам ту. Про то кол је нео че ки ва но глат ко на пре до вао. До не кле. 
Тач ни је, „не кле“ спо ти ца ња усле ди ло је на кон ви со ко ре зо нант ног то на ко ји се за чуо 
на кон убе ле жа ва ња нај лич ни јих ми по да та ка у ком пју тер ску ба зу. А ви сте Ко лај на 
Ми ра клов ски, из не на да ме по ча сти слу жбе ник са зна њем да је већ не где чуо за ме не. 
Зна те, ја за и ста по шту јем Ваш лик и те ло, али – про пи си су про пи си. Мо лим Вас, по-
ђи те са мном у кан це ла ри ју. 

За чу дио ме је Ваш апли ка ци о ни мејл, пре ђо смо од јед ном на зва нич ни ви син ски 
рас ко рак и пре ци зан во ка бу лар. Прет по ста вљам, од го во рих нај фор мал ни је што умем. 
Не, не прет по ста вља те! Ви ми сли те да ме је за чу ди ла Ва ша мол ба да Вас при ми мо с 
об зи ром на то да не по шту је те ро ко ве по врат ка књи га фон до ви ма Би бли о те ке. Али 
– ва ра те се! У Ва шем слу ча ју за чу ди ла ме је чи ње ни ца да у основ ној шко ли ни ка да 
ни сте пре ско чи ли ко злић! Не ве ро ват но, зби ља! Ма да, не чуд ни је од то га да не кон зу-
ми ра те кар фи ол! Ко ли ко сам упо знат, а ве руј те да сам од лич но оба ве штен, Ви ко ри-
сти те ка блов ски ин тер нет... А се ло тејп ни ка да не за вр ће те на кра ју, већ увек гре буц-
ка те по ко ту ру кад тра жи те по че так! За чу до, у јед ном се сла же мо: и сâм увек оли жем 
по кло пац на ча ши од јо гур та. Ма да, не мој те ми сли ти да ће мо Вас због то га дру га чи је 
тре ти ра ти. Тре ти ра ти? Али ка кве ве зе има ју сви ти по да ци с мо јим члан ством у Клу бу 
љу би те ља до бро вољ ног вра ћа ња књи га фон до ви ма би бли о те ка? И ода кле Вам све 
те ин фор ма ци је о ме ни? Про чи тао сам у Ва шој Књи зи. У мо јој књи зи? По бо гу, ја та кву 
књи гу ни ка да ни сам на пи са ла. Ва ра те се, го спо ђи це Ми ра клов ски, ја сам све већ про-
чи тао. Го спо ди не, под се ћам Вас, ја ни сам аутор те књи ге. Не бу ди те др ски, го со по ђи-
це Ми ра клов ски, раз ро га че них си во пла вих очи ју опо ме ну ме слу жбе но ли це, ба ца ју-
ћи пред ме не ко жно уко ри чен ма те ри јал, од о ка тив но од пре ко две хи ља де стра ни ца, 
с ја сно сиг ни ра ним на сло вом: Све је на пи са но. Ево, ово је Ва ша Књи га, Ваш Слу чај. Из-
во ли те, по гле дај те, ту све пи ше. За ве ден је сва ки фак тор ко ји сма тра мо од лу чу ју ћим 
у Ва шем слу ча ју. Да пре ци зи рам, ов де је убе ле жен сва ки де таљ ко ји Вас од ре ђу је 
не по доб ним чла ном у Клу бу љу би те ља до бро вољ ног вра ћа ња књи га фон до ви ма би-
бли о те ка. До зво ли те да Вас под се тим... Ево, на при мер, већ на стра ни ци осам де сет и 
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че ти ри под вла чи те да код сто ма то ло га од ла зи те и пре вен ти ве ра ди, а по том, са свим 
кон тра дик тор но, на ста вља те о то ме да се че ше те тек ка да Вас за свр би. Су лу до, мо рам 
при зна ти... Ри зи ку је те, баш као и ка да, са мо ма ло, да ви дим...аха, ево га! На стра ни ци 
сто три де сет осам пи ше те да кроз ту нел во зи те но се ћи сун ча не на о ча ре. Не па жљив 
чи та лац би по ми слио да сте адре на лин ски за ви сник, али раз у ве ра ва те га у по гла вљу 
о сно ви ма где се бу ди те смрт но упла ше ни на кон сна у ком сте за ко ра чи ли у без дан и 
па да ли чи та ве три се кун де. Схва та те ли са да због че га је Ваш зах тев, у нај ма њу ру ку, 
све јед но ле ву или де сну, илу зо ран? Не, не схва там. Опро сти те, али не схва там. Не 
схва та те?! А то што упра во са да по ми шља те ка ко би се це ла ова Ствар мо гла ре ши ти 
при род ним пу тем, на ту рал но, да та ко ка жем?! До пи са ћу то на хи ља ду де вет сто де ве-
де сет осму стра ни цу, та ман је оста ло ме ста за је дан па сус из ме ђу Ва шег лет њег хо ро-
ско па и по пи са књи га на ко је сте до би ли по пуст про шлог ме се ца. Зна те, нај и скре ни је 
по шту јем Ва шу ода ност Хо ра ци ју, али ја сам ди ја бе ти чар. Слат ко ми је нај стро же за-
бра ње но. Ви са да за чу ђе но ћу ти те, баш као ка да ни сте има ли ко мен тар о вре мен ској 
прог но зи. Не бри ни те, ов де све пи ше, све је на пи са но у Ва шој Књи зи. Мно го сте ми 
олак ша ли овом Ва шом Књи гом, ве руј те... (Кран се по ди же; Zo om out; Fa de out)

* * * 

До га ђај из Клу ба љу би те ља до бро вољ ног вра ћа ња књи га фон до ви ма би бли о те ка 
не ре ме ти стра ни це мог Слу ча ја и ни ко ни ка да не ће мо ћи да ми за зло узме да је већ 
о то ме чи тао. Шта зна јед на књи га шта је бест се лер...




