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5. ОКТОБАР 2000.
Ба цио се на по гре шну стра ну тач но на вре ме да за у ста ви ме так ко ји сам ис па лио 

при лич но на су мич но. Јер ни сам оче ки вао ова ко бу чан до чек. Упад у озна че ну ја зби ну 
ис пао је збр ка ври ско ва, псов ки, пуц ње ва и ло мља ви не. Ни смо би ли са че ка ни, ни смо 
би ли на њу ше ни. Би ли смо за те че ни. Као и еки па уну тра ко ју смо пре ки ну ли у по слу. 
Или док су ужи ва ли игра ју ћи се по сла, маг нум ће га зна ти ко ји ру лет се ов де вр ти. 

За ле гао сам у пра шња вом де ли ћу се кун де, док су око ме не пр шта ли ме ци, за би ја-
ју ћи се у зид и до вра так. Ба рут ни дим се ши рио и по ди зао по пут ма гле на брод ском 
прам цу. Бу шим га, имам ка ли бар да мо гу да пре се чем све тло ко јег не ма јер не ма ни 
ту не ла са ула зом и из ла зом – ка ко би Со тир имао вре ме на да на ни ша ни не што кон-
крет но, по што се са крио иза ор ма ра ко ји мо ра да се ко ри стио за за ба ри ка ди ра ње у 
тре ну ци ма на ја вље них ра ци ја. Тек да по ка жу да се не што де ша ва. Та ко то иде са уна-
кр сним до у шни ци ма и си му ли ра ним по тра га ма. 

Са мо што ово ни је би ла по кри ве на про ве ра, већ пра ви лов. 
По на чи ну ка ко ро шти ља ју, ка пи рам да нас је на ша ве за или из ра ди ла или је њу 

не ко све зао на дну све те Ку тин ске ре ке. Ба је ко је се ба ве CD-пи ра те ри јом не по те жу 
ола ко оруж је, на ро чи то ако их за кон ухва ти с ре за ним це де и ћи ма на так ну тим на ки ту. 
Ис пр ђу ју ћи звук ра фа ла от кри ва пре пра вље ни узи-ту зи ка кав ди ле је па за ре на бу-
вља ци ма шра фов ске ро бе и кам пер ске са ни та ри је.

Не, ови ма је мо зак про цу рио у сај бер есид. Ура ђе ни ди ле ри су по хи сте ри са ли, 
фа це су им зе ле ни је од кре ко ва не де сти ло ва не во де. 

То за пе на вље но ра-та-та-та-ти са ње још ви ше хра ни опа сно охла ђе ног, од све га 
ис пра жње ног Со ти ра, ко ји се на пи ње да се уз др жи од про бо ја у пред њи део про сто-
ри је-ла бо ра то ри је. Уме сто то га са че ка да се је дан од рас по ма мље них ама тер ских 
пу ца ча при диг не да што ка у бој ски је рас па ли по оба ра чу и ко ма ди ма на ме шта ја ко ји 
слу же као за клон, по пут по клоп ца без др шке на вр ху ки пу ћег екс прес-лон ца. Пре 
не го је по кло пац сти гао да се за ле пи за пла фон, за хук та ла ди ле ја је оста ла без тре ћи-
не ло ба ње. Пар чи ћи мо зга се рас пр ска ва ју у гу сте ка пљи це све тло цр ве не ка ше, ко ја 
се ле пи за јед ног од пре о ста лих. Згра жа ње га је па ра ли са ло до вољ но да се за ко тр љам 
пу ца ју ћи ње го вој прат њи у ко ле на. Пот пу но дру га чи ји, отег ну ти, крц ка ју ћи звук би ва 
над гла сан жи во тињ ском ри ком. Ако Ли ри је ви след бе ни ци ра де екс пе ри мен те с но вим 
до по ви ма, кла дим се да го ри ле слич но ре а гу ју ка да им на пра ве овер до уз из на уч нич-
ких раз ло га.

Кад се пуц ња ва про ре ди ла, из звуч ни ка за чу јем ка ко се спо ро ву че пси хо де лич но 
ви ше гла сно омо ва ње, уз ги та ри стич ку нир ва ну и не ло гич но опу ште ну ри там сек ци ју 
ко ја хар мо ни зу је пра зан про стор из ме ђу уда ље них и не на гла ше них так то ва. Ни пар-
ни, ни не пар ни, про сто не пра вил ни ко де ти ња кич ма у школ ској клу пи. 

ГЛАСОВИ

Зоран Ћирић
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Је бо те, пре по зна јем “Blu es For Alah”, Греј тфул Дед у јед ном од по след њих по ку ша ја 
да се ис тр пе у сту ди ју и на шти ма ју три по ве за се ан су сни ма ња. Са да сам још си гур ни ји 
да смо упа ли у ки се ли ну до ко ле на. Ди ле ри и хе ми ча ри на оку пу, ко ји ће им ку рац пи-
ра ти са на му зи ка са пи ра ти са них ма ши на? И ко ји ће мо им ку рац Со тир и ја, слу жбе на 
цу ња ла у мул ти-ме диа под зе мљу Ср би ји це из го ди не са три ну ле и двој ком на по чет ку?

Не спо ра зум, гад ни ји не го кад Греј тфул Дед не пре по зна ју ко ју пе сму сви ра ју, иако 
си у сту ди ју сам се би пу бли ка. Му зи ка гу сла да ље не оба зи ру ћи се на за по ма га ња и 
бљу ва ње ва тре из пи што ља без при гу ши ва ча. Ода свуд се чу је умре шка ни звук за ли ва 
Сан Фран ци ско у ко јем сва ко ма ло не ко по же ли да ско чи са иза зов но ви се ћег мо ста 
што глу ми Злат ну Ка пи ју, кад већ не мо же Кип Сло бо де. 

Тја, Џе ри Гар си ја је мр тав, али је умео да бу де до са дан и док је био жив, са над ро-
ги ра ном ги та ром и ве ге та ри јан ском бра дом... Баш као што је и ова пуц ња ва да веж без 
лан ца. Са мо што ови ама тер ски пу ца чи не ће сре сти Џе ри ја на не бу, бу ду ћи да Со тир 
пра зни шар же ре у гла ву, чак и кад ме та пад не са сто ма ком пу ним ру па од ме та ка. И 
он је схва тио да смо про ма ши ли адре су, и са да ње гов бес хо ће да ове ри све при сут не. 
Чи сто да га не за ка чи не ки ви рус стре са. Не зо ву нас не ки тек та ко „ре гу ла то ри“. Ако 
по сто ји ред мо ра да по сто ји и не ред. Ина че би не ко од нас био су ви шан. Са ове или 
оне стра не им про ви зо ва не ба ри ка де, све јед но је. Ба рем за про фе си о нал ца ко ји тра га 
за не ким ко ће ње го ве чи зме на пу ни ти кр вљу. Пре по зна јем тог ли ка.

Са мо да не екс пло ди ра ова ре тор та од ма га ци на, ми слим се у се би и са Со ти ром 
раз ме њу јем кли ма ју ћи миг пред упад у адап ти ра ну спа ва ћу со бу. Уна кр сно се до пу њу-
је мо, бу ше ћи све угло ве у про сто ри ји. Стро по шта ва ње те ла је све ма ње буч но. Паљ ба 
про тив ни ка је утих ну ла. Ур ла ње и сте ња ње су је ди на де мар ка ци о на ли ни ја. И док Со тир 
ре пе ти ра, та ко да га сви не ис кр ва вље ни чу ју, на ги њем се над јед ним из по гре шно 
из дру ка не еки пе. 

Брат џан ко за је ци га нин Цр ња са ре ли ги о зном кај лом око вра та и не бе ско бе лим 
зу би ма. Крв ши кља из упи ца ње ног упи шан ка са обе ше ним усти ма у ко ји ма жва ла ви 
мин ђу шу што му је, во љом мет ка, ис па ла из пре по ло вље ног уве та.

Упр кос све му, по ку ша ва не што да ми ка же.
На ги њем се за три дла ке на ни же : „Мо лим?“
А он да, кроз аго ни ју мљац ка ња, чу јем: „Ра њен сам.“
„Ви ше ни си“, ис па љу јем је дан пре по ру че ни хи тац у та бр бљи ва уста.
За то вре ме, Со тир по ди же јед ног од лак ше ра ње них. Овај по ку ша ва да се пре то пи 

у зид, али то ни ка да ни ко ме ни је ус пе ло са пу ним га ћа ма.
„Хо ћеш да жи виш?“, чу јем Со ти ро во мр зо вољ но сик та ње.
„Хо ћу“, спрем но од го ва ра брат ди лер кроз раз мр ља ну цр ве ну ба лу.
Као знак на год бе, Со тир га уда ра пе сни цом у ли це, гле да ју ћи шта се још ми че у 

пред со бљу и чај ној ку хи њи. Ру тин ски пла си ра ни ди рект у ви ли цу. Вр ло кон крет но 
про пи ти ва ње о кон крет ним ства ри ма. Цр но ма ња сти по ми јар се ру ши до ле и оста је 
да ле жи, не отва ра ју ћи очи. Да их је отво рио не би би ло дру га чи је. Чу јем до бро по-
зна ти под ма за ни маг нум ски пра сак. У фа зи ег зе ку ци је Со тир во ли да ко ри сти колт 44, 
рат ни тро феј ко ји нам је пре ћут но до зво ље но да ко ри сти мо. Овог пу та га је на пу нио 
сач мом. Као да је знао да ће све да из би је на бес. 
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Док ма шем пи што љем ко ба те риј ском лам пом, про би ја ју ћи се кроз сла бо по мич не 
те ле си не, ја сно ми је да смо од ра ди ли по сао за Амо се. Овим па ци јен ти ма ни пре на шег 
упа да ни је тре ба ла ни ка ква му зи ка, а ка мо ли ко лек ци ја пи рат ских ком пакт ди ско ва. 

Та ман ка да сам по ми слио ка ко се Ко бац пре ви ше за и грао у уло зи чи нов нич ког 
до у шни ка и улич ног пу шер ме на, кад за чух ре чи ко је ни су зву ча ле као за по ма га ње. У 
ства ри, зву ча ле су као мо је име.

Окре нуо сам се пре ма том ре чи том хроп цу и угле дао пла во ко сог ти па, др во дељ ске 
гра ђе, ка ко се под у пи ре ма ње упу ца ном ру ком. Осло њен на зид, гле дао ме је спо кој но. 
Учи ни ло ми се да по ку ша ва да ис це ди осмех.

„Јор да не“, про це ди без на ја ве.
Трг нуо сам се. То је сте би ло мо је име. Ни сам мо гао да га за бо ра вим иако сам се 

тру дио ко ри сте ћи сва ка кве ка ли бре.
„От куд знаш ка ко се зо вем?“
Би рао сам ме сто где да га звек нем а да не упр љам ру ку, ни пи штољ. 
„Ко ман до вао си ми...“ Кр ва ва пљу вач ка је раз вод ња ва ла ре чи и ње го ве из да хе.
„Бун цаш или глу миш, све јед но ти је.“ При нео сам „де ве дес де вет ку“ уз образ да га 

осу шим од ка пљи ца зно ја ко је на гло из би ше и по те ко ше на ни же. 
„На Ка ча ни ку... Кад смо их до че ка ли“, ус пео је да до вр ши сво је.
Опет је из ре као реч ко ја ме је оши ну ла ис под плек су са. Још јед на од оних из мрач-

ног, бе то ном по ко па ног не за бо ра ва.
Стег нуо је зу бе, при био гла ву што чвр шће о огу ље ни зид, пре ма зан бол нич ком цо-

клом. Ка да се на ме стио, удах нуо је сна жно, и обе ма ру ка ма раз др љио ко шу љу. Јед но 
дуг ме се по ки да ло, имао је из ва јан тор зо. На ко јем сам угле дао оно што је та ко очај нич-
ки сми ре но же лео да ми по ка же. Те то ви ра на пе то кра ка са че ти ри оци ла у сре ди ни. 
Озна ка при пад ни ка Пр вог гра ча нич ког од ре да. Ко ји ма сам ко ман до вао ка да су мра ви 
и гма зи – по сле те мељ ног ис тре са ња те пи ха од бом би и ура ни јум ских ви ру са – иза шли 
из кр тич ња ка и кре ну ли на нас... Па жљи во раз гле дам ти па, осе ћам ка ко ми ње гов та ту 
од но си по след ње не сва ре не ко ма ди ће гне ва. Ди са ње ми је све рав но мер ни је и ли це 
ми без гр че ња, ско ро па мир но на ле же на ло ба њу. 

„Шта ћеш ов де ако си био та мо, го ве ђа пи здо?“
Мо рам да га про ве рим. Ве те ра ни Пе тог бал кан ског ра та од пре не ког вре ме на су 

по че ли да ко ри сте тај та ту као свој знак. А то је вр ло ша ре но и сме шно дру штво. Ни 
на лик оним љу ди ма ко ји ма сам ко ман до вао пре го ди ну да на, у зо ни „удар не игле“, док 
смо се ис под бор бе них ло ва ца хва та ли за гу шу са ба ле тан ским Гур ка ма, пре те ча ма 
њи хо вог пе ша диј ског ка ра ва на... Ни смо га тек на че ли. Би ло је до вољ но при ли ка за 
ро ка ње и ели ми на ци ју, груп ну и по је ди нач ну... Скра ти ли смо гма зо ве за не ко ли ко 
ко ло на, укљу чу ју ћи и пи то не пред вод ни ке... Пре не го што је об ја вљен „мир ни по раз 
у име спа се ња др жа ве и на ро да“.

Пла во ко си тип ме гле да ле де но и умор но. Не ко ко ме је са вр ше но ја сно да је сва ки 
раз го вор за вр шен јер је одав но на у чен да на ис по ве да ње не ма пра во. Не пре по зна јем 
га, баш као што пра ви ла ра то ва ња на ла жу, али са да не по гре ши во знам ко је. Брат гар ди-
ста че ка ко ман ду. Од но сно ме так за опро штај. Ви дим да му очи си ја ју. До кра ја уве рен 
ка ко је ма кар то ли ко за слу жио. И да му је дра го што ћу то би ти ја.
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На рав но да га ни сам ни шта ни по ку шао да ље да ис пи ту јем пре не го што сам му 
пу цао у ср це, са раз да љи не од јед ног ње го вог не у мор ног от ку ца ја.

„Ка кав слу чај ни не спо ра зум“, Со тир от пљу ну и за вр те гла вом. Бу ду ћи да ни је би ло 
ме ста не ве ри ци, про фе си о на лац у ње му се по тру дио да жр тво ва не „драг стор џи је“ 
ма кар ове ри с пред у ми шља јем. Да ус по ста ви кон тро лу над си ту а ци јом ко ја је би ла 
му та ви ја од гро бља кућ них љу би ма ца.

И као да ово гим на сти ци ра ње с пи што љи ма и на ду ва ним ме та ма ни је би ло до вољ но, 
мо рао сам да отр пим и јед но пре по зна ва ње из про шло сти. 

„Еј, ме ђу ови ма је и је дан од на ших“, до ба цу јем Со ти ру, ка ко бих се што лак ше осло-
бо дио те ре та.

„Ко јих на ших, је бем им сем ку да им за трем?“, Со тир се про дра, не до зво ља ва ју ћи 
да га об у зме и сен ка кон фу зи је.

„Оних је ди них, са Ка ча ни ка“, про це дим и осе тим ка ко се це дим и пре ли вам у низ 
сив ка стих сли ка. 

По сма трам ка ко Со тир по гле дом про ве ра ва мо је ли це, за др жа ва ју ћи се на очи ма. 
Гле да мо се у за ве ре нич кој ти ши ни. А све што ви ди мо је сте ал бан ско се ло Ва рош, сме-
ште но на ула зу у Ка ча нич ку кли су ру. Са на ше стра не. На згод ној уз ви си ци са ко је си 
имао од ли чан пре глед си ту а ци је да ле ко ис пред се бе. Пра ва па но ра ма за до чек: но ћу 
су се ви де ла и све тла Ско пља. Али на ше ма ски ра не тен ко ве ни су мо гли да ви де ни уз 
по моћ све тле ћих фос фор них ме та ка...

Али је су их чу ли ка да су обе ле жа ва ју ће ра ке те за ме ни ли ма лим, цр ним љу ди ма у 
там но зе ле ним уни фор ма ма. Са за кри вље ним „ку кри“ но же ви ма као та ли сма ни ма 
смр ти. Со тир је у јед ној ак ци ји ус пео да за ду жи је дан од тих ег зо тич них су ве ни ра. И 
то упра во онај ко ји се спре мао да пре ре же мој не за шти ће ни, већ по бе ђе ни врат...

Без вољ но раз гле да мо по гра нич на бр да пре тво ре на у шан че ве, и елит не је ди ни це 
ка ко опу ште но ћа ска ју са елит ним шип тар ским та о ци ма. Не спрем ним за му че ни штво 
ко је им је по де ље но као не ва же ћа кар та у пар ти ји по ке ра ко ју су игра ли Алах и Уј ка 
Сем. А ис под се мре шка ла про ход на мо чва ра, пре вр тљи ва и мам ка ју ћа за ла ка во зи ла; 
са са мо ход ним плат фор ма ма за ра зно вр сну и спек та ку лар но уби стве ну му ни ци ју и 
оста лу ху ма ни тар ну ло ги сти ку...

„Ова игран ка ни ка да не ће да пре ста не“, Со тир уз дах ну, по сма тра ју ћи нео ште ће ни 
та ту на нео хла ђе ним, из ра на вље ним пр си ма оног пла во ко сог ти па. Ко јем сам по мо гао 
да умре у илу зи ји да је са чу вао ба рем де лић сво је осра мо ће не пр во бо рач ке тај не.

„Иде мо одав де“, до да де. Гри ма са на ње го вом уво ште ном ли цу го во ри ла је да је у 
об ра ђе ном ста ну смрад по стао не из др жив.

Вра ти ли смо се улич ним ми ри си ма бен зи на и амо ни ја ка. И уста ја лог људ ског зно ја 
ко ји нас је под се ћао да смо сви ми до бро вољ ци у овој пред ста ви од жи во та.




