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ДЈЕЦА СУДБИНЕ
Вул па је гла ди ла хлад ни мер мер бо је сло но ва че док се ам фи те а тар по ла га но окре-

тао око соп стве не осе. Во ље ла је то што је на пра вљен да се окре ће та ко по ла ко и 
ујед на че но. То је до пу шта ло да се уни вер зум ствар но па жљи во осмо три. Ни је јој про-
ми цао ни нај ма њи де таљ. Там но пла вет ни ло бо га ти ла је игра ри ја свје тла и од сја ја 
звје зда них кон сте ла ци ја, ми ли јар ду ни јан си, естет ски не сва ри ва пле ја да ко ја је из би-
ја ла дах из плу ћа и до во ди ла до лу ди ла. Свод ма гло вит и ми сти чан, а да ле ко ка те гет 
хо ри зон ту и до ље у дну су коб сто ти на маг нет них по ља ра ђао је сма раг дне ре по ве 
ко ји су је зди ли пу ста ром уни вер зу ма. Из вр ну ти во до скок на лик лу сте ру ви сио је са 
не по сто је ћег пла фо на и пу штао млаз нек та ра ка ба зе ну у цен трал ној по зи ци ји гран-
ди о зне по лу кру жне струк ту ре. По сма тра ла је оно што је мај ка на зи ва ла Цр ве ним 
Вр тло гом. Хар мо ни ја и спре га при влач не сна ге из мје ша них ро је ва зви је зда и пла не та 
ко је су не пре кид но ула зи ле у уну тра шњост гру па ци је па из ви ра ле ка оп ни. Био је то 
пре ди ван при зор, за ба вља ју ћа илу зи ја. 

Ју блик Жде рач је сје дио три тун та ла од ње. Овлаш га по гле да, он да се сје ти оне 
од врат не пла не ту ри не ко ју је на гри зао ју че, чи сто из за ба ве. Од врат но. Ствар но је 
ква ри ла па но ра му. Би ло је то нај ве ће про кле то не бе ско ти је ло на ви ди ку. Још пур-
пур но при де, да бо де очи. Жде рач ни је хтио да јој по ре ме ти гра ви та ци о но по ље па 
се још уви јек окре та ла са свим нор мал но, по пут из ло же не ги гант ске уше ће ре не ја бу-
ке у сла сти чар ни ци, ко јој је не ко од гри зао соч но пар че. То ју је нер ви ра ло, па је на 
тре ну так хтје ла да уста не и уни шти про кле ти њу. Ми слим, мо лим те ли је по, и њу је 
уни шта ва ње за ба вља ло, али она бар ни је оста вља ла не ред иза се бе. Ај де де, ра зу мје-
ла га је до не кле. Ствар но је сте. Ње ну бра ћу је, баш као и њу са му, гриц као зуб до са де. 
За то су и ра ди ли та кве ства ри – има ти све ври је ме сви је та и не из мјер ну моћ у сво јим 
ру ка ма зна чи би ти осу ђен на кон стант ну рав но ду шност. Са гну се и по пра ви на бо ра ни 
скут ха љи не, пла ти на ста ко жа ра ме на љу би ла је ле де ни ва ку ум око ње. Кр жља ви 
жон глер Блирк ко ји је сје дио два ре да ис под Ју бли ка об ли зи вао је пре пу ње не усне, 
жон гли рао је са си ле си јом пред ме та. По ред сво је дви је ру ке то је успи је вао са још 
де сет из ми шље них, ко је су ба лан си ра ле та кво ра зно вр сно мно штво. 

„Блирк, дај мо лим те пре ста ни, до ћи ће ми му ка“, ре че му Вул па.
„Опро сти ми“, он јој од го во ри за сми ја но. „Ква риш ми за ба ву, али ево пре ста јем.“ 
То је би ло чуд но од ње га, уоби ча је но му се мо ра ло ре ћи бар ту це пу та. Чим је то 

ре као, за и ста, до дат ни екс тре ми те ти ис па ри ше, а са њи ма и пред ме ти; те он пре кр сти 
ру ке на гру ди и за гле да се не гдје ис пред, да ле ко.

Вла рук је пра вио ха ос у да љи ни, бје сне ћи, али се он бар за ба вљао док су се оста ли 
до са ђи ва ли сје де ћи на мер ме ру, бу ље ћи у га лак тич ко дво ри ште. Вул па, Ју блик и Блирк 
су пра ти ли пу та њу њи хо вог сна жног бра та, зви је зде су се га си ле ста зом ко јом је хо дио. 
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Сун це за сун цем је сах ну ло, по пут лам пи ца. Стра шно! Ка ни ла је да му ка же да то не 
чи ни. То су би ли за и ста див ни со лар ни си сте ми. Ра до је про во ди ла ври је ме та мо јер 
је мај ка ту ство ри ла сим па тич на и ко мич на би ћа и не сва ки да шњу фло ру. Кад год је 
би ла по ти ште на од ла зи ла је та мо и то би је ја ко раз ве се ли ло, бар на крат ко. Баш ште-
та, из бро ја ла је шест. Шест со лар них си сте ма ма ње. Мр тво. Брат Вла рук се бли жио, 
умо тан у ка пут од цр не ру пе, ус по рио је ка ко се бли жио ам фи те а тру, а њих тро је су га 
пра ти ли по гле дом. Ко нач но сле ти гра ци о зно, од ба цив ши теч ним по кре ти ма ман ти ју 
бо је оник са ко ја ис па ри оста вља ју ћи же ра ви це, стре се зад ње мр ље и остав шти не 
ру пе са се бе а он да про чи сти гр ло. Као да ће ре ћи не што из ним но ва жно.

„Да нас је баш до сад но“, ре че де пре сив но. „Фуј.“
„Да, на ма је сте“, по твр ди Вул па ле тар гич но. „Али сам бар ми сли ла да се ти про во-

диш. Уни штио си цви јет не си сте ме, баш не у мје сно од те бе.“
„Опро сти ми, мо лим те. Ми ла се стри це“, ре че са осми је хом, „ни је тре ба ло то да 

учи ним, у пра ву си.“
Брат јој при ђе и згра би је сна жним ру ка ма за ра ме на и по ло жи јој по љу бац на 

образ.
„Из ви ни, али би ло ми је та ко до сад но, не осу ђуј ме“, ре че.
Гле да ла га је са до зом га ђе ња, опру жио се и по ло жио јој гла ву на ко ље на.
„Че шкај ме се стро.“
„Та ко си раз ма жен“, ре че му Вул па, али ипак му је гла ди ла звје зда ну ко су.
„И шта да ра ди мо са овом ужа сном до са дом?“, упи та Блирк.
„Не знам“, ре че Вла рук, „дај ми мо ме нат да раз ми слим.“
„Гдје је Мај ка уоп ште?“, упи та Ју блик.
„Кр пи ла је не ку пу ко ти ну, спо ме ну ла је и да ће да нас ши ти до ста рас ци је па на сје-

вер ној стра ни. Та ко је ре кла овог ју тра“, ре че Вул па.
„То зна чи да ће мо да нас ци је ли дан би ти са ми. ОН све јед но ни ка да ни је ту, уви јек 

раз гле да и по пра вља ства ри“, ре че Жон глер.
Па жњу им при ву че пје ва ње у прат њи суп тил них ин стру ме на та. По сла сти ца за уши. 

Ци је ла сим фо ни ја про пра ће на хо ром у склад ној сим би о зи. 
„Пон кат опет пје ва“, при мје ти Жде рач.
„Мо ра да се и он дао у про вод“, ре че Вла рук
Вул па га ћу шну по гла ви ње жно, ис ке зив ши зу бе.
„Али не та ко као ти, ште то чи но.“
Њен брат се на сми ја.
„Еј, еј! Се стро слат ка, до ста!“, ре че. „Ре као сам да ми је жао.“ 
Пон кат је ле тио на свом асте ро и ду, пар ки рао га је по крај ам фи те а тра, оста вив ши 

га да леб ди. То је уисти ну био ди ван асте ро ид, ма гич но се де фан и гла дак, ни је чу до 
што је баш тај про брао да стал но во зи ка. Њи хов рас пје ва ни брат је за у ста вио сво ју 
уну тра шњу из вед бу ка да је си шао на мер мер но тло. У не ко ли ко ко ра ка је пре шао ве-
ли ку раз да љи ну сво јим ду гим но га ма и сјео бли зу Вул пе и Вла ру ка.

„Ка ко је до сад но“, по жа ли се Пон кат, ски да ју ћи ин ди го ру ка ви це. „Срео сам Ги но ру 
и Мле ју код Сун че вог Во до па да, га ђа ју се ме ђу соб но га сним пла не та ма, а Кај пле ше 
го гол ци јат око Мли јеч ног пу та.“
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„Је ли пи јан?“, упи та Блирк.
„На рав но“, од го во ри Пон кат „Ви дио сам га ка ко узи ма че ти ри са те ли та и мућ ка их 

у мје ши ни. Он да се раз ба шка рио по пр сте но ви ма и пио, а он да је од лу чио да уста не 
и ши зи.“

Вла рук се за сми ја, то је не ка ко из ма ми ло сми јех и из Вул пе.
„Ствар но је бле сав“, ре че она.
„Зна да се опу сти и ужи ва.“ Пон кат је кли мао гла вом. 
Сви су ушу тје ли на трен. Вул па је при ву кла звје зда ну пра ши ну и вр тје ла је око пр-

ста, пра ве ћи спи ра лу, за тим је на чи ни ла бље ште ћи гра ну ла сти цви јет. По сма тра ла га 
је сво јим круп ним очи ма, упи ја ла је при зор. Пон кат и Жде рач су ужи ва ли та ко ђе. Чак 
се Вла рук окре нуо и на сми је шио. То је био њен на чин да ода по шту цви јет ним си сте-
ми ма. Од не куд до ле ти стри је ла од звје зда не пра ши не и раз ру ши њен цр теж. Блирк 
се це ре као. 

„Еј! Па за што си то ура дио?“, упи та Вул па ра се ја но.
Жон глер сле же ра ме ни ма док се ки ко тао, од ма ху ју ћи гла вом. Уста је скри вао јед-

ном ша ком.
„Из ви ни се стри це“, ре че Вул пи.
„Ма за бо ра ви“, изи ри ти ра но ће она.
„Но, при сут на бра ћо и се стро мо ја. Ка ко ће мо се за ба ви ти?“, за у сти Пон кат. 
„Је си ли раз ми слио, бра те?“, упи та Блирк Вла ру ка.
„Хммм“, по че Вла рук, „мо гу ти ре ћи да је сам, мој ма ли умо бол ни срод ни че. Шта ви-

ше, ми слим да ће ти се сви дје ти иде ја.“
„Но, ре ци нам. Не мој нас др жа ти у не из вје сно сти!“, за ва пи Ју блик. „Ја ћу се оне сви-

је сти ти од до са де.“
„Мо ра те се за хва ли ти Пон ка ту на по чет ном им пул су“, ре че Вла рук.
„За што?“, упи та Блирк.
„Јер је спо ме нуо Мли јеч ни пут“, ре че Вла рук.
„Ох, бра те“, ре че Вул па гла де ћи га, „та ко си пред ви див. Знам на шта ци љаш.“
„За и ста је сам, знаш ме од већ до бро. Но ка жи он да, се стри це, бу ди мој глас да нас“, 

ре че Вла рук.
„У ре ду“, ре че Вул па, од гур ну Вла ру ка од се бе.
Пре кр сти но ге и на мје сти се, те на ста ви. 
„Чим је наш дра ги брат спо ме нуо Мли јеч ни пут зна ла сам од мах да ми сли на онај 

ма ли пла во-зе ле ни пла нет.“
Жде рач ди же ру ке.
„Сва сре ћа па је Пон кат очи стио тај ка ми чак од оних ужа сних кр љу шта стих хлад-

но кр ва ца. Ка ко су они би ли не за ни мљи ви, нај до сад ни ја би ћа ика да, гро зно!“
„Кад смо код то га, ни сам те пи та ла је си ли про свр длао ко ји пла нет да нас, Пон ка те?“, 

упи та га Вул па.
„Да нас про мо ви шем ста бил ност уни вер зу ма“, ре че Пон кат уз ви ше но.
„За то је наш дра ги брат по мео шест со лар них си сте ма“, ре че Блирк.
„Од већ си се би чан, Вла ру че, знаш? Да се та ко сам за ба вљаш“, пре ко ри га Пон кат.
„Знам... Не из мјер но се ка јем“, од вра ти овај, од глу мив ши гри жу са свје сти.
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„Но, бра ћо мо ја. Шта нам је чи ни ти?“, за пи та Вул па.
„Та дво но жна би ћа су за и ста за ни мљи ви ја од оних хлад но кр ва ца, не ка да ми је од-

и стин ски гушт по сма тра ти их шта ра де на тој пла не ти“, Ју блик је дје ло вао за ми шље но. 
„Да ти им ва тру би ла је од лич на за ми сао.“

„Да уба ци мо ме ђу њих ха ри зма тич ног по је дин ца ко ји ће твр ди ти да је про рок ко-
ји је про ни као у су шти ну по сто ја ња, уни вер зу ма. Хмм?“, упи та Блирк.

„Ра ди ли смо то већ не ко ли ко пу та“, ре че, „по ста ло је до сад но. Још уви јек се бо ре 
због по сљед ња три.“

„А да, ре ци мо, јед ном од њих да мо сна жну моћ об ма њи ва ња и ре то ри ке...“, за по че 
Пон кат.

„Да?“, Блирк ће за ин те ре со ва но.
„И да му уса ди мо у мо зак иде ју да је ње гов на род су пер и о ран над дру ги ма, те да 

је пред ви ђен да вла да пла не том?“, до вр ши.
„То би мо гло би ти за ни мљи во“, ре че Блирк.
„Бра ћо“, ја ви се Вла рук. „То смо та ко ђе ра ди ли.“
„А ка ко би би ло да их по то пи мо?“, пред ло жи Ју блик.
Вул па за пље ска оду ше вље но.
„То је сјај на иде ја!“, ре че, „Пра ви ће бар ке да би пре жи вје ли, би ће за ни мљи во гле-

да ти их.“
„Ам фи те а тра му! Чак смо и то ра ди ли, сје ћа те се оног бра до ње што је укр цао по ла 

фа у не са со бом у брод“ , Пон кат ће за бри ну то.
„Да... баш је упр скао за ба ву. До ду ше, би ло је ин те ре сант но до не кле и по ред то га“, 

ре че Блирк.
„А зар ни је то она пла не та за ко ју је ОН на зна чио да је не пи па мо ни у ко јем слу ча-

ју?“, упи та Ју блик.
„Је сте“, ре че Вла рук. „Али за то и је сте за ни мљи во. Све јед но је ОН не по сје ћу је че-

сто.“
„Имаш пра во“, Ју блик ће.
Вул па је за и ста ми сли ла да је то нај бо ља оп ци ја, али ни ка ко им ни је па да ло на па-

мет шта би мо гли да ура де.
„Глад, си ро ма штво, оки ва ње пла не те ле дом, бо лест, ра то ви и чу да...“, Пон кат се 

фи ло зоф ски ухва ти за сти ли зо ва ну бра ду. „Све смо то већ ви дје ли.“
„Све је кре ну ло на о па ко ка да смо им да ли онај цр ни прах. При је то га су су ко би 

би ли умно го ме за бав ни ји“, ре че Блирк.
„Уви јек мо же мо да их чи ка мо са ле те ћим илу зи ја ма на не бу, или от ми ца ма“, ре че 

Пон кат. „Ма да ге ни јал ни су ми кру го ви у њи хо вим усје ви ма“, подсмјех ну се. „Мо гу 
ми сли ти ка кве су се при че око то га на мно жи ле.“

Не што јој је про тут ња ло кроз гла ву, ми са о на сви је ћа се упа ли ла; то су та ко на па-
ће на и не за до вољ на ма ла би ћа, уви јек у жур би, уви јек им не што фа ли. Упра во за то их 
је та ко ла ко из ма ни пу ли са ти, али то при ми тив но ху шка ње ве за но за њи хо ве ци ље ве 
је об ра стао бр шљан истин ске из ли за но сти – тре ба им не што но во и свје же, ина че су 
осу ђе ни на аго ни ју до са де.

„Бла го ста ње“, ре че Вул па, по ди гав ши де сну обр ву.
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„Хмм“, Пон кат про му мља, као да ни је чуо ри јеч, „о че му то при чаш, се стро?“
„О бла го ста њу, мој ми ли бра те, то ни смо ви дје ли ра ни је на том пла не тур ку“, ре че 

она.
„То је за и ста јед на чуд на иде ја“, ре че Ју блик, „али ми се сви ђа. Са мо ми ни је ја сно 

шта кон крет но ми слиш под тим?“
Вул па на пу ћи усне, изи ри ти ра на по вр шно шћу бра ће.
„На ша дра га се стра нас по зна је бо ље од нас са мих, и ми слим да хо ће да нам ука же 

на сље де ће“, за по че Вла рик. „На ма је све до ступ но, зар не? Ми жи ви мо у бла го ста њу. 
На ша де струк тив ност про из и ла зи из мо гућ но сти да ис пу ни мо сва ки наш хир, јер нас 
не ус хи ћу ју уоби ча је не ства ри. На на ма су лан ци рав но ду шно сти ка го то во свим ства-
ри ма, упра во због то га што су нам мо гу ће и сва ко днев не.“

„Пред ла жеш да би њи ма тре ба ло по да ри ти не ке мо ћи?“, упи та Пон кат, го то во згро-
жен, али за ин три ги ран.

„Мо жда. Али Вул па ни је на то ми сли ла“, ре че Вла рук. „Зар не се стро?“
„Ни сам“, Вул па пре у зе глав ну ри јеч. „Ја ка жем да на чи ни мо да ови дво но шци има-

ју то ли ко хра не да ни ка да не ће би ти глад ни и то ли ко те ку ћи не да ни ка да не по ста ну 
жед ни, ма шта ра ди ли, те да има ју на до хват ру ке све што по же ле.“

„Ви дим“, Блирк пре кр сти но ге и по ло жи ру ке на њих. „Из мје шташ ди мен зи ју су ко-
ба, ре сур си ни су ви ше ин те ре сант ни, са да ће се су ко бља ва ти и чи ни ти стра вич но сти 
из чи сте за ба ве или тре нут ка не ке из ви то пе ре не емо ци је. По ста ће им то ли ко до сад-
но да ће по че ти ра ди ти нај лу ђе ства ри. Се стро, ни сам знао да си има ла ово у се би!“, 
њен брат уста де, ски де ка пу и по кло ни се, по том се вра ти у по чет ни по ло жај.

„Ко нач но!“, уз вик ну Ју блик по бје до но сно. „Ко нач но ћу про бо сти ову мр ску мо но-
то ни ју кроз ср ча не ко мо ре.“

„Њи хо ва ср ца ни ка да ви ше не ће за и гра ти ни ти се ра до ва ти обич ним ства ри ма“, 
ре че Вла рук, „је два че кам да ви дим ка ко их пре у зи ма оби јест!“

„Да! То је ге ни јал но, то је кључ њи хо вог уни ште ња! По ста ће то ли ко ба ха ти да ће 
са ми се би пре су ди ти!“, ус хи ће но ће Пон кат. „Ох, не мо гу да до че кам да ви дим не што 
та ко бри љант но спро ве де но у дје ло.“ 

„Иде мо од мах!“, уз вик ну Блирк, ки ко ћу ћи се.
Ју блик се сми јао гро хо том. „По ђи мо!“, ре че ус хи ће но.
Сви уста до ше по лет но, раз и гра ни по пут ма ле дје це. Ам фи те а тар се пу нио па ко сним 

сми је хом. Баш тог мо мен та свје тлост за си ја у да љи ни. При ла зи ла је му ње ви то, те њих 
пе то ро осје ти та лас на до ла зе ће енер ги је. По сје да ли су до ље и сви ућу та ли. Обри си 
го ле ме злат не ко чи је плу та ли су ко смо сом. Ву кле су их дви је упрег ну те кри ла те звје-
ри не. Тр за ле су пул си ра ју ће пла ве узде у Ње го вим ша ка ма, а њи хо ви ми ши ћи од ма-
гла сте ма те ри је су се на пре за ли и ко ме ша ли. Њи хо ве еле гант не из ду же не гла ве ни су 
по сје до ва ле уши, очи ни но се ве, јер је њи хов го спо дар упра вљао њи ма сво јим умом, 
зна ју ћи куд је зди. ОН је ста јао од луч но у ко чи ји, мо ну мен та лан и све мо ћан. Ка да им 
је при шао, ви дје ли су Ње гов озбиљ ни по глед. При ти сак тог по гле да би ло је не мо гу ће 
из др жа ти. Ни ко га ни је гле дао у очи, па ни Вул па.

„У про ла зу сам“, ре че ауто ри та тив ним гла сом. „Мај ка ни је на вра ћа ла?“, упи та их.
„Ни је оче“, од го во ри Пон кат.
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„За што сте та ко ти хи, чи ни ло ми се да чу јем сми јех и ври ску са мо тре ну так ра ни је“, 
про у ча вао их је па жљи во, ску пље них обр ва.

„Све је у ре ду, оче, са мо ни смо рас по ло же ни за при чу“, ре че Ју блик.
По гле да ли су јед ни у дру ге, спу ште них гла ва.
„Ви дим“, ре че ОН. „Ни сте та кви че сто. Ка да је сте, уви јек учи ни те не ку не ва љал шти-

ну ко ја из и ску је по пра вља ње за ва ма.“
Дје ца су и да ље ћу та ла.
„Ка ко би ло, бу ди те до бри, мо лим вас“, ка за им. „Идем ка Мли јеч ном пу ту, мо рам 

да на пра вим не ко ли ко из мје на.“
„Оче“, ре че Вул па крот ко, са кри ва ју ћи уз не ми ре ност због оног што је чу ла, „шта си 

ми слио ми је ња ти, ако сми је мо пи та ти?“
„Ах, ни шта по себ но, кће ри мо ја. Раз ми шљам о не ким но ви на ма, по бољ ша њи ма, 

раз ма трам и то да укло ним дво но жна би ћа са оне ма ле пла во-зе ле не пла не те. Че сто 
сте се по и гра ва ли са њи ма, мо жда се сје ћа те?“

„Аха“, од го во ри Вул па, „сје ћа мо се. А за што оче? На ма се баш сви ђа та пла не та.“
„Сва кој кре а ци ји до ђе крај, кће ри мо ја. Да ка ко, ни сам ка зао да ћу их за си гур но 

из бри са ти, мо жда са мо до ра дим не ко ли ко сит ни ца“, ре че бла гим то ном. „На по сљет-
ку, ни сам ка нио да се та ко раз ви ја, не што је у про це су ства ра ња по шло по злу. Мо жда 
сте се и ви пе тља ли у то, или ва ша мај ка.“ Он на кри ви гла ву, те ди же ша ку и пре ко ри 
их упе рив ши и ма шу ћи ка жи пр стом ка њи ма.

„Но, мо рам по ћи дје цо“, мах ну им уз осми јех.
Вул па је схва ти ла да је свје стан њи хо вих на ка на, па на рав но! Ка ко су мо гли би ти 

то ли ко не хај ни? ОН све зна, ОН је свје стан све га. Ипак, нео бич но је то да ни ка да ра-
ни је при ли ком из во ђе ња опа ски или лу до ри ја ни је ин тер ве ни сао. Из гле да да су ко-
нач но успје ли на ћи жи цу том ма лом пла не ту, па је мо рао да ре а гу је при је не го што 
сво ју за ми сао спро ве ду у дје ло. За што сма тра бла го ста ње та ко опа сним? Ште та што 
ће их пред у при је ди ти. Баш би би ло за ни мљи во по сма тра ти раз вој си ту а ци је. Баш 
ште та.

„Ох, та ко је до сад но“, кон ста то ва Ју блик ту роб но док је ОН од ми цао. „Баш ка да сам 
се по на дао...“

Та да Вул пи па де не што на ум.
„Бра ћо! Шта ми сли те да...“




