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ОПАСНА ЗОНА
Посвећено мом тати, Милентију Пуру Вуксановићу

Су мрак се спу штао над Ло за ном. За пра во, био је то са мо до жи вљај јед не ули це што 
је кли зи ла низ бр до, гу бе ћи се дуж пр о це па ка је зе ру. Већ у пет са ти по под не, сви ре сто-
ра ни су би ли за тво ре ни. Ве тар је ду вао па са ре ла ма као да пре ла зи пре ко вр шка ста кле-
не бо це. Био је то хук пра зни не ко ја је во ди ла до тзв. „опа сне зо не“. Знак упо зо ре ња, 
вид но ис так нут с обе стра не крат ког пр о ла за, по ка зи вао је на ин ду стриј ска по стро-
је ња оп ко ље на ме тал ним зи до ви ма. Пе ша ци су пр о ла зи ли по ред ни за тра фо-ста ни ца 
са озна ка ма ко је су већ су тра дан, као не ка кви та јан стве ни ло гои, осва ну ле на при ват-
ној авио-пи сти на ме ње ној пе то чла ној де ле га ци ји пре го ва ра ча, као и при пад ни ци ма 
без бед но сних слу жби и не ко ли ци ни чла но ва пр о то ко ла. 

Са ста нак с го спо ди ном пред сед ни ком био је пла ни ран за ка сно по сле под не, на кон 
ње го вог го сто ва ња на др жав ном ра ди ју. Су срет је био за ка зан, а по том и си му ли ран, 
ме се ци ма уна пред, у лет њој ре зи ден ци ји углед ног пот пред сед ни ка ком па ни је за пр о-
из вод њу пре ци зне ме ха ни ке. По што су се до ве зли до слу жбе ног ула за, за у ста ви ло их 
је уни фор ми са но ли це, за тра жив ши лич на до ку мен та. У исто вре ме, док је шеф обез-
бе ђе ња, спе ци јал ним огле да ли ма ин ста ли ра ним на ду гач кој др шци, де таљ но пре гле-
дао во зи ло, на ко ло во зу се ауто мат ски, из са мог ас фал та, по ди гла ма ла хо ри зон тал на 
рам па, што им је, по пут се чи ва, пре пре чи ла пут. Ру тин ски пре глед ис пра ва и во зи ла 
по тра јао је де се так ми ну та, а по том је усле ди ло усме но упут ство.

- Во зи ће те се до пр вог скре та ња уле во; та мо ће те угле да ти ма ли пар кинг. Ту се за-
у ста ви те, а све оста ло је наш по сао. 

Кре ну ли су да ље, пу тем што је во дио кр оз шу му. За не ко ли ко ми ну та сти гли су до 
усе ка за пар кинг, где их је че ка ла еле гант на ли му зи на. У нај ве ћој ти ши ни, кре та ли су се 
кр оз ло ви шта, ужи ва ју ћи у пр о план ци ма по ко ји ма су ис кр са ва ли зе чи ћи, ср не и по не ка 
пти ца. На ула зу у ре зи ден ци ју, на и шли су на блин ди ра на вра та и две осо бе у цр ном, оде-
ве не као у лут кар ском по зо ри шту. Ушли су ти хо, го то во на пр сти ма, осе ћа ју ћи по гле де 
скулп ту ра из пар ка на по тиљ ку. Убр зо за тим, окон ча но је но во ле ги ти ми са ње, а он да и 
пр о ла зак кр оз рент ген ску кон тро лу, те оста вља ње лич них ства ри на упра жње ном пул-
ту у пре двор ју глав не згра де. Ис пр ва су осе ти ли не ста нак зву ка из пр о сто ра ко јим су се 
кре та ли. Пр о то кол је, нај ве ро ват ни је, на ла гао пр о ла зак кр оз не ко ли ко глу вих со ба, где 
су се за др жа ва ли тек то ли ко да по пра ве кра ва ту или ба це по глед на са то ве и умет нич-
ке пред ме те што су се пре си ја ва ли из ло же ни у ви три на ма или у сло бод ном дво ран ском 
пр о сто ру. Ше фи ца пр о то ко ла их је до че ка ла на ула зу у јед ну од са ла за при јем.

На ма ле ном екра ну ње ног лап-то па упра во је био у то ку пре глед раз ли чи тих сти-
ло ва ру ко ва ња, фо то гра фи са ња и рас по ре да го сти ју у ка би не ту. Пред сед нич ка лич ност 
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је тре ба ло да се ди са ма у фо те љи де сно од по зла ће ног са та, док су се оста ли по се ти о ци, 
ула зе ћи по је ди нач но у дво ра ну за пре го во ре, сме шта ли на со фу или у фо те ље пре ко-
пу та. У не ко ли ко на вра та, по но ви ли су на глас чи тав овај це ре мо ни јал, да би се по том, 
у прат њи дво ји це мла ди ћа из обез бе ђе ња, пре ба ци ли у при јем ни хол. Ту су има ли 
мо гућ ност да се при пре ме и кон цен три шу на глав не став ке бу ду ћег раз го во ра. Чи ни-
ло се да су им биљ ке, сме ште не по крај сте пе ни шта, као и по ред ши ро ких ста кле них 
вра та што су во ди ла на бал кон ре зи ден ци је, по ма га ле у фо ку си ра њу на све га не ко ли-
ко раз ли чи тих ре ше ња и оп ци ја. Че ка ње се при лич но оду жи ло. Љу ди у цр ном око њих 
– ка ко се чи ни ло – рав но ду шно су оба вља ли сво је уоби ча је не ду жно сти.

Сти гав ши с ра ди ја, пред сед ник је на ло жио ула зак де ле га ци је у ка би нет, што се од и-
гра ло пре ма прет ход но утвр ђе ном пр о то ко лу. И док су се ру ко ва ли и по зи ра ли слу-
жбе ном фо то гра фу, пре би ра ју ћи по ми сли ма ко ће где да сед не, и, при том, па нич но 
за о би ла зе ћи фо те љу де сно од са та, ше фи ца пр о то ко ла је клим ну ла гла вом, и је дан од 
не ви дљи вих љу ди у цр ном је, унев ши сер вис за чај, ге стом под се тио на сат ни цу раз-
го во ра. А по том се бе шум но уда љио с ме ста пре го во ра. У оче ки ва њу по чет ка кон вер-
за ци је, на пе тост у ва зду ху се по ди гла то ли ко да су мла ди ћи у цр ном по ку ша ли да је 
за у ста ве го то во тре нут ним ула ском у тзв. The ta ста ње. Уисти ну, већ у на ред ном мо-
мен ту, пред сед нич ка при ли ка у фо те љи, што је се де ла не да ле ко од са та, као да је 
спа ва ла мр твим сном, но гу опру же них ис под пра во у га о ног сто ла. Ди са ла је ду бо ко и 
рав но мер но. Је ди но је по глед био оштар и бу дан, по ма ља ју ћи се, по пут ре флек то ра, 
из су ма гли це. 

Не у ро лин гви стич ко пр о гра ми ра ње, ме то да ко ја је не рет ко ко ри шће на у ова квим 
си ту а ци ја ма, по ка за ла се као при лич но ефи ка сна, по го то во он да ка да је ли дер, пре ма 
нај бли жем пред став ни ку де ле га ци је, упе рио сво је пр сте, пре пле те не у фор му ди ја-
ман та. На сто лу ис пред ње га, на ла зи ла се, та ко ђе, дво стру ка „за шти та“ – би ле су то 
бе ле ру же и кри стал на ча ша ис пу ње на во дом, ко ју нон ша лант но опру же ни пред сед-
ник ни је ни до та као, ис пи ја ју ћи, за пра во, мла ки чај, и то ла га но, у ма лим гу тља ји ма. 
За ни мљи во је да раз го вор још ни је мо гао да за поч не, а да, при том, ни ко од пре го ва-
ра ча ни је ужи вао у ти ши ни. Ка ко је вре ме од ми ца ло, сен ке у цр ном су све че шће 
ула зи ле и из ла зи ле из пр о сто ри је с гри ма сом упо зо ре ња на по сле ди це нео бја шњи вог 
ка шње ња. И нај зад, пред сед ник је узео реч, док је уси ље на ат мос фе ра и да ље при ти-
ска ла ње го ве са го вор ни ке. Јер ни ко, у ства ри, и да ље ни је знао шта је те ма раз го во ра, 
и о че му би, у ства ри, тре ба ло ин фор ми са ти ак ту ел ног по ли тич ког ли де ра ко ји је 
јед но став но ле шка рио за пре го ва рач ким сто лом, фор ми ра ју ћи око се бе ле пр ша ви 
енер гет ски штит.

Сва је при ли ка да је ва ља ло са слу ша ти ка ко ће он фор му ли са ти сво ју пред сед нич-
ку по ру ку, а он да се бла го на сме ши ти у знак одо бра ва ња или, пак, по ди ћи обр ву по-
во дом сум ње и евен ту ал ног не сла га ња. Иако су за раз го вор има ли на рас по ла га њу 
све га пет на е стак ми ну та, мак си мум по ла са та, ни је се мо гла из бе ћи увод на но та, ко ја 
је би ла са свим ре тор ска и кон вен ци о нал на. На пр во пи та ње о вре мен ским при ли ка ма 
на пу ту, по ли тич ки ли дер је до био ла кон ски од го вор да ме са сви лен ка стом ма ра мом 
око вра та, ко ја је, уз то, и дис крет но ка шљуц ну ла уз гу тљај ча ја од бо ров ни це. Крат ка 
бе ле шка у штам па ном об ли ку, ко ју је ше фи ца пр о то ко ла до ста ви ла сва ко ме од чла-
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но ва де ле га ци је на пот пи си ва ње, ти ца ла се из ве шта ја са те ре на. Под ра зу ме ва се да 
су прет ход но ло би сти, спин-док то ри и од го ва ра ју ће слу жбе ме се ци ма при пре ма ли 
јав ност за ову зна чај ну „ча јан ку“ тј. су срет на нај ви шем ни воу. Ипак, о пред ме ту раз-
го во ра са зна ло се тек при кра ју са стан ка, по што су се већ до вољ но рас ко мо ти ли по 
со фа ма и фо те ља ма.

На и ме, дво ји ца аме рич ких оба ве шта ја ца већ су се на ла зи ла у шу ма ма, од но сно у 
не при сту пач ном де лу пла нин ских об ро на ка об ра ђи ва ног ре ги о на, ис пи ту ју ћи кон фи-
гу ра ци ју тла, во до то ко ве и кре та ње гми за ва ца ка рак те ри стич них за за би та пла нин ска 
под руч ја. Од ло кал ног ста нов ни штва, ко је је би ло при лич но „за ту ца но“ и не по вер љи во 
пре ма стран ци ма, за лу та лим у те ди вље кра је ве Бал ка на, тач ни је, уз са му гра ни цу с 
Бо сном, ни су има ли од ви ше ко ри сти. Ло кал ни тра ва ри, лов ци и пре о ста ли гор шта ци, 
углав ном су на ши ро ко рас пре да ли ле ген де о вер ним ко би ла ма, ле ко ви том би љу и 
ме ду, те чи стој из вор ској во ди, што је из ви ра ла на до мак уса мље них за се ла ка. При род-
не и исто риј ске не по го де, ко је су се на из ме нич но до га ђа ле у овим кра је ви ма, учи ни ле 
су их не ка ко твр дим, ту роб ним и ре ла тив но ћу тљи вим у од но су на пи та ња од без бед-
но сног зна ча ја за NA TO, др жа ве са ве зни це, али и не у трал не зе мље по пут Швај цар ске. 
По ли ти ка је ов де би ла гра нич на те ма из ме ђу жи во та и смр ти, пр о јек то ва на на бес ко-
нач ни хо ри зонт исто риј ских зби ва ња.

Из ве сне струк ту ре бли ске Ва шинг то ну, зах те ва ле су од пред сед нич ке фи гу ре ди-
рек тан од го вор. Ад ми ни стра ци ја је, ме ђу тим, би ла још кон крет ни ја у тра же њу пр омпт-
них ре ше ња, ко ја су тре ти ра на као при о ри тет на и од огром ног зна ча ја не са мо за 
ва зду хо плов не сна ге али јан се, већ и за сам Пен та гон. Јер, по сред ством по вер љи вих 
кон та ка та с ру ским оба ве штај ци ма, до шло се до по да та ка да је у ак тив но сти ма на овом 
под руч ју узе ла уче шће и гру па па ра пси хо ло га, об у че них за ма ни пу ли са ње оргон ском 
енер ги јом. Но, ве ли ки пр о блем у ра ду на те ре ну пред ста вља ле су ди вље жи во ти ње 
– ме две ди, ву ко ви, као и пти це ста на ри це, по пут орло ва, што су се ту гне зди ле. Опа сност 
за те рен ске слу жбе би ле су и змиј ске вр сте по ско ка и шар ки, ко ји ма су се ре зи ден ти 
мо ли ли три пу та го ди шње, ка ко би са чу ва ли се бе и сво је по том ке од не ста ја ња. 

Го спо дин пред сед ник је на кра ју сво је крат ке и по вер љи ве бе се де за стао, бри шу ћи 
гра шке зно ја с вид но оро ше ног че ла. Јер, да ни је би ло авак са и ул тра-мо дер них ко му-
ни ка ци о них тех но ло ги ја, ствар би ве ро ват но пр о па ла. Ова ко, по сто је сним ци, по сто ји 
до ку мен та ци ја, све је то ана ли тич ки пер фект но об ра ђе но и мар ки ра но. Али, уре ђа ји 
за на ви га ци ју не мо гу да де тек ту ју ову ло ка ци ју – док су из „опа сне зо не“ са мо то ком 
ове се зо не, не ста ле све до јед не, ди вље бо ров ни це, као и не ко ли ци на до бро об у че них 
спе ци ја ла ца. 

- Са да се по ста вља кључ но пи та ње – ре као је пред сед ник не што по ви ше ним то ном, 
за вр ша ва ју ћи са ис пи ја њем ча ја – где су не ста ли на ши пла ће ни ци, и ка ко то да уре ђа ји 
ни су ус пе ли ни шта од ре ђе но да ре ги стру ју?

Мом ци у цр ном су по том чи тав пре го ва рач ки тим из ве ли у зад ње дво ри ште: ски нув-
ши им обу ћу, до ве ли су их до гра ни це ре зи ден ци јал ног ком плек са. Су мрак је оба вио 
шу му, ср не су се, уз не ми ре не, рас тр ча ле по ло ви шту. 




