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ТРОЈКА
КК ле жи на кре ве ту на углу ули це. Кре вет је од ко ва ног гво жђа, из у ви ја ног код уз-

гла вља, сто је др вен, кру жног об ли ка, с че ти ри но ге. Око сто ла су три сто ли це. С њим 
је ње го ва по зна ни ца Е., ко ја се ди за сто лом и па жљи вим по кре ти ма ста вља ај лај нер. 
Ко са јој пра ти ли ни ју гла ве, до ди ру је јој ра ме на, ла ко се уви ја ју ћи. Кад је за вр ши ла са 
ај лај не ром, Е. по чи ње да се игра с цр ном ку ти јом на сто лу. Пре вр ће је и окре ће, по-
ку ша ва ју ћи да је отво ри. Има ве ште, ду гач ке пр сте по год не за ло по влук. КК же ли да 
је до ву че у кре вет, али је нео д лу чан. Њој је до сад но, уса мље на је и са мо због то га 
про во ди вре ме с њим. Очи су јој сив ка сте, а фи но об ли ко ва не ма ле усне раз мак ну те. 
Из над гор ње усне има мла деж ко ји КК во ли да по сма тра. Идем у ку по ви ну, ка же Е., 
од гур нув ши ку ти ју. Уста је, ла га но од ла зи ули цом. Ле по је гра ђе на, има ду ге но ге и 
ја ке ку ко ве. КК гле да ње не обли не док се уда ља ва. Е. на се би има си ве хе лан ке. 

КК се ди за сто лом. Ис пред ње га је хр па ис пи са них хар ти ја и шо ља ка фе с пе ном. 
Узи ма пен ка ло са сто ла, ду го пи ше пла вим ма сти лом. Сто лу при ла зи чо век са ше ши-
ром, у ка ба стом ка пу ту за коп ча ном до гр ла. Сло бод но?, пи та, и сед не не че ка ју ћи од го-
вор. КК не же ли ње го во дру штво, али му се не су прот ста вља. Чо век по ка зу је ин те ре-
со ва ње за хар ти је на сто лу. Док го во ри, гор ња усна му се го то во не по ме ра, на у сни ца 
му је не по мич на, обра зи уко че ни. Али упор но по ста вља пи та ња, же ли да са зна што 
ви ше о КК. По ку ша ва да ви ди шта је на пи са но. По вре ме но гла ди бра ду на го ве шта ва-
ју ћи ве ли ку за ра ду. КК ви ди да су му пр сти крат ки и де бе ли, а врат во лов ски. Са ку пља 
хар ти је на го ми лу и скла ња их под сто. Са сто ли це се пре ба цу је на кре вет. КК ле жи на 
кре ве ту, об ли вен хлад ним зно јем, сте же ша ка ма чар шав. Чо век са ше ши ром се ди, пра-
вих ле ђа. Гле да ју се пре ко сто ла. КК по ми шља да би чо век мо гао да му про бу ши уво 
ши лом. Скла па очи, и чо век са ше ши ром не ста је. У цр ној за ве си ко ја га об мо та ва, КК 
ви ди са мо све тлу ца ве тач ке и тан ке бе ле ли ни је, ус прав не дир ке кла ви ра. Осе ћа се 
си гур но. Утом се Е. вра ћа, КК пре по зна је бат ње них ко ра ка. Отва ра очи. Е. ра до зна ло 
осма тра чо ве ка са ше ши ром, ко ји уста је и с обе ру ке јој из вла чи сто ли цу да би се ла. 
КК схва ти да је то он тре ба ло да ура ди. Чо век са ше ши ром је сад ви ше за ин те ре со ван 
за Е. не го за КК. По вре ме но хи тро об ли же гор њу усну и на ме сти око врат ник ко шу ље. 
Ви ди се да и Е. по ста је ви ше за ин те ре со ва на за чо ве ка са ше ши ром не го за КК. Осме-
ху је се, за ба цу је ко су, пре кр шта но ге. Се ди по лу о кре ну та пре ма чо ве ку са ше ши ром. 
КК мо же да ви ди са мо њен пр ћаст нос из про фи ла, по лу лук јед не бу ти не и обли ну 
ле ве дој ке. Чо век са ше ши ром на лак тио се на сто оном ру ком ко ја је бли жа КК. Ка да 
од сеч но по ме ра до њу ви ли цу, КК ви ди да му се и ко сти на сле по оч ни ца ма по ми чу. 
По ку ша ва да сми сли ка ко да га од стра ни од сто ла, или бар ка ко да му за у зда ру ке. 
Уста је са кре ве та, сед не на сто ли цу, али не чи ни ни шта осим што ма лим гу тља ји ма 
ис пи ја ка фу, док му пе на ис цр та ва бр ко ве ко ји га чи не мла ђим. 
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КК од ла зи до обли жњег др ве та, ис пред ула за у ка фа ну, где је ча вли ма за ста бло 
при бо де на гу ме на пан тљи ка об ли ка кр ста. По ку ша ва да из ва ди је дан ча вао из др ве та, 
не успе ва. Из ка фа не из ла зи кел нер с по слу жав ни ком у ру ци и сал ве том пре ба че ном 
пре ко на дла ни це. Ка же му: Ни је тре ба ло ту да га оста ве. КК раз ми шља о пре ко ру. На 
се би има са мо ко шу љу ко ја му до се же до бу ти на, ис под па са је го. Та ко сто ји, по ви је них 
ра ме на, гле да у др во. Ули цом на и ла зи де те и тап ка лоп ту о плоч ник, све бр же и бр же, 
не ски да ју ћи по глед с лоп те. За њим иде бе ли пас крат ких но гу, а за псом ко за, и ма-
га ре. КК се вра ћа за сто, кел нер ула зи у ка фа ну, де те и жи во ти ње за ми чу иза угла. 
Чу је се жу стро тап ка ње лоп те, па за ми ре. 

КК по сма тра пса ка ко трч ка ра по тро то а ру и пре ла зи ули цу, ска ку ће по плоч ни ку 
и њу шка. По ја вљу је се огро ман бе ли но со рог и устре ми се на пса. Пас по ку ша ва да 
умак не, но со рог га су стиг не и свом те жи ном на лег не на ње га. КК уста не од сто ла, ка же: 
Крај ње је вре ме, али оста не да сто ји. Е. са мо ви ди ка ко му се по ми чу усне, и ча ши це 
ње го вих го лих ко ле на. Чо век са ше ши ром та ко ђе уста је од сто ла и већ је код но со ро-
га, кру жи око ње га као да из во ди тач ку, и иза зи ва га ма ха њем. Не ве ро ва тан је, ка же 
Е., ру ку скр ште них на гру ди ма, по гле да при ко ва ног за чо ве ка са ше ши ром. Но со рог 
се по том ус пра вља на но ге и, мр да ју ћи оштро уши ма, кре ће ка чо ве ку са ше ши ром. 
Овај се из мак не и хи тро до хва ти по лу жи вог пса с плоч ни ка и с њим у на руч ју склуп ча 
се у уву че ни су те рен ски про зор згра де. Ше шир му се от ко тр љао ас фал том. Чо век и 
пас смо та ни у клуп ко, не по мич ни у про зор ском окви ру, чи не сли ку са вр ше ног кру га. 
Но со рог, са две зад ње но ге на ули ци а с две пред ње на тро то а ру, по ку ша ва да их до-
хва ти ро гом. Уба да свом сна гом по зи ду око про зо ра, гу ли мал тер. Ро го ви, пред њи 
ду га чак, дру ги кра ћи, за ту паст, пре ве ли ки су за про зор ски оквир. Бе ли оклоп ник нај-
зад од у ста је, од ла зи гром ко труп ка ју ћи плоч ни ком. КК осе ћа ка ко му се под но га ма 
тре се, он да се тре ска ње пре тва ра у за тиш је. Чо век се из вла чи из про зор ског ис пу ста, 
пас је жив, трч ка ра око ње га и ма ше ре пом. Чо век по ди же ше шир са плоч ни ка, ста вља 
га на гла ву и вра ћа се за сто, отре са ју ћи пра ши ну с ка пу та. Е. га гле да го то во са стра-
хо по што ва њем, што се не би мо гло ре ћи за КК, чи ји је усуд и да ље иста рав но ду шност.

Објек тив ко ји сни ма ову трој ку ди же се по ла ко увис, трој ка за сто лом по ста је ми-
ни ја ту ра, три тач ке на окру глој си вој по вр ши ни, уса мље но дуг ме ко је леб ди. Рад ња 
ко ја се од и гра ва у том про сто ру по ста је све бр жа, три тач ки це уско ро стре ло ви то 
ме ња ју ме ста и кре ћу се без гла во у кру гу, не ра за зна тљи ве. Објек тив се све ви ше по-
ди же, дуг ме се по ла ко ута па у по за ди ну, ви ди се још са мо ули ца као ле њир, град као 
мно штво из у кр шта них пру га и ли ни ја, па и то не ста је. Пла ви не бе ски свод сме њу је 
цр но ма сти ло. По ја вљу је се ис пуп чен обрис пла не те, пр во по лу лоп та, он да и це ла 
пла ви ча ста лоп та на там ној по за ди ни са оре о лом све тло сти по обо ду, па се и она уда-
ља ва, уси са на окол ним цр ни лом. На кра ју се чу је са мо шум, не ка кво по тму ло бру ја ње, 
као кад се жи ца на те же. 




