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Ха ниф Ку реј ши

МИ ЛИ ЈАР ДЕР ДО ЛА ЗИ НА ВЕ ЧЕ РУ
Све док ни су мо ра ли да окре че зид у днев ној со би ни су схва ти ли да је Ми ли јар дер 

ми ли јар дер.
И Лу на и Шив су би ли на сла ња ли би ци кле на зид, те кад их је вла сник ста на, њи хов 

до бар при ја тељ, оба ве стио да се вра ћа да по но во жи ви ту кра јем ме се ца, по ми сли ли 
су да би би ло уви ђав но да пре кре че оште ће ну по вр ши ну пре не го што се исе ле.

Бу ду ћи да је Шив ко ри стио днев ну со бу да у њој др жи ча со ве, а да кре че ње ни је 
би ло го то во, Ми ли јар дер је, кад је до шао на час – учио је да сви ра „When the Le vee 
Bre aks“ од Led Zep pe lin-a – по гле дао чи сту бе лу по вр ши ну и ре као: „Мо рам не што да 
вам ку пим за то ме сто.“

Уче ни ци су че сто до но си ли ви но, кекс, на ран џе или све ће. Али на ред ног пу та кад 
је Ми ли јар дер до шао, за њим је ушао и ње гов во зач но се ћи огром ну, уо кви ре ну и 
уз бу дљи во дра ма тич ну фо то гра фи ју Џи ми ја Пеј џа, с ау то гра мом фо то гра фа. 

Ми ли јар дер ју је узео од во за ча и пре дао Ши ву. „Ово је за онај ваш зид, уз за хвал-
ност и из ви ње ње за све про ма ше не но те ко је си мо рао да под не сеш.“

Шив му се за хва лио, на сло нио фо то гра фи ју на зид и за вр шио час. Кад је Ми ли јар дер 
оти шао, Шив је ду го гле дао у сли ку, по ме ра ју ћи је та мо-ам о. По слао је Ми ли јар де ру 
по ру ку у ко јој је из ра зио оду ше вље ње и ре као да је то не што нај леп ше што је икад имао.

Шив и Лу на су би ли про фе со ри му зи ке. Лу на је др жа ла ча со ве кла ви ра у шко ла ма 
у кра ју; Шив је углав ном др жао ча со ве у ве ли ком ста ну ко ји су из најм љи ва ли за ма ле 
па ре у прет ход них го ди ну да на, а чи ји је вла сник био ги та ри ста ко ји је био на тур не ји 
с из ве сним мју зи клом. Шив је имао при лич но ве ли ку сре ћу да на ђе зна тан број при-
ват них уче ни ка из око ли не. Ако су ђа ци би ли мла ди, ишао је код њих. Не ко ли ко ро-
ди те ља – бан ка ра, хи рур га и ме на џе ра – та ко ђе је тра жи ло ча со ве; јед но од њих га је 
пре по ру чи ло чо ве ку ко ји је по стао по знат као Ми ли јар дер. Ми ли јар дер је од у век 
во лео блуз и ри там и блуз, и био му је по тре бан не ко ко ће му по мо ћи да на пре ду је. 
Већ не ко ли ко ме се ци је до ла зио код Ши ва на ча со ве, по не кад и два пу та не дељ но. 

Стан ко ји су Лу на и Шив прет ход но мер ка ли имао је ба шту ко ја је при вла чи ла пти це, 
ли си це, ве ве ри це и ло кал не мач ке. Био је сме штен у имућ ном кра ју и од лич но по ве зан 
град ским пре во зом, а ту је био и парк с обли жњим је зе ром. Ши ва је им пре си о ни ра ла 
ве ли чи на ку ћа и бо гат ство по ро ди ца ко је је по се ћи вао, с њи хо вим ба што ва ни ма, 
чи ста чи ца ма, да ди ља ма, дру гим при ват ним про фе со ри ма и оба ве зним лич ним тре-
не ри ма.

Не ки ро ди те љи ње го вих ђа ка обра ћа ли су му се осо р но, ако не и с ни по да шта ва-
њем, као да је био у ни воу с „осо бљем“. Ни је му то при ја ло – не са мо да је ње гов отац 
био адво кат, а мај ка ле кар, већ је и он од у век сма трао да ђа во ља му зи ка ко ју је пре да-
вао не по зна је кла се. По жа лио се Лу ни да ће га уско ро за мо ли ти да ко ри сти боч ни улаз.



125

Те но ћи је Лу на до шла ку ћи и ви де ла но ву сли ку на сло ње ну на бе ли зид. И она се 
оду ше ви ла пор тре том Џи ми ја Пеј џа у пу ном сја ју ње го ве ро кен рол сла ве. Отво ри ли 
су бо цу ви на, се ли ис пред сли ке и рас пра вља ли да ли би тре ба ло да је по ста ве на 
све же окре че ни зид или да са че ка ју док не на ђу нов стан. Ако га игде на ђе мо, и ако 
бу де ме ста за сли ку, ка ко је ре кла Лу на.

Лу на је ка сно оти шла на спа ва ње. Док је ле га ла у кре вет, про бу ди ла је Ши ва да му 
ка же не ве ро ват ну вест. Пре тра жи ва ла је по дат ке о фо то гра фи ји и са зна ла да не са мо 
да има ју ори ги нал – што им је и би ло ја сно – већ и да је он пот пи сан, те да вре ди нај-
ма ње 3.500 фун ти. Мо жда, ако би је про да ва ли, мо гу да до би ју и ви ше. Зар то ни је 
до бра иде ја? Зар им ни је био по тре бан но вац?

Шив ни је же лео да је про да; Ми ли јар дер ће при ме ти ти. И не са мо то, фо то гра фи ја 
ће под ста ћи сва ког уче ни ка ко ји бу де до ла зио на ча со ве. У сва ком слу ча ју, он ју је већ 
обо жа вао. Знао је да би му не до ста ја ла. Мо жда би око ње мо гли да на пра ве ко лек ци-
ју, да им то обо ма бу де но ви хо би, ако икад за ра де не ке па ре.

Пре тра жи ва ла је и по дат ке о Ар ту ру, Ши во вом ђа ку, и от кри ла не што ва жно: он 
је сте био ми ли јар дер. Иа ко је био тек че тр де се то го ди шњак, већ је на са мом по чет ку 
уло жио но вац у тех но ло ги ју, ку пио не крет ни не и ре сто ра не и био бо га ти ји од мно гих 
ау то ра и пе ва ча ко ји ма се ди вио. Шта ка жеш на то?

Шив се из не на дио, али и из нер ви рао. Шта да ка же на то? Био је су ви ше лењ да 
пре тра жу је љу де ко ји ма је пре да вао, а то је сва ка ко би ло и не при стој но. Ако не ко 
же ли да сви ра „Back Do or Man“ на уку ле леу, ка кве ве зе има чи ме се ба ви у сва ко днев-
ном жи во ту? Це на ча са је би ла иста.

Лу на је ис та кла да љу ди по пут њих не ма ју лук суз да про пу сте при ли ку; би ло би 
глу по „да не на пра ве ис ко рак“. Шив је ре као да не ви ди у че му је при ли ка. Она је од-
го во ри ла да је то та ко ти пич но за ње га. Ка ко, пи тао је. Ка ко је то ти пич но? И у ве зи с 
чим? Али ако му већ ни је би ло ја сно, она је би ла пре у мор на да му то сад об ја шња ва.

Сле де ћи пут кад је Ми ли јар дер до шао на час, Шив је при ме тио да је Лу на не са мо 
оста ла у ста ну, већ је и слу ша ла, а ве ро ват но и про ви ри ва ла из ку хи ње. Чак је ухва тио 
по гле дом ка ко јој се гла ва по ма ља у огле да лу.

Не мој то ви ше ни кад да ра диш, ре као јој је Шив. То оме та час и ми слио је да је Ми-
ли јар дер мо жда и при ме тио. Не мој да нас шпи ју ни раш. Ми сли ће да смо лу да ци и 
не ће се ви ше вра ти ти. Хеј, шта је?

До ђи ова мо.
Би ла је го ла за трен и он да су во ди ли љу бав ис пред сли ке.
По том му је скре ну ла па жњу да Ми ли јар дер не но си на кит, да му је те ле фон стар 

и да је об у чен у ста ре фар мер ке и ма ји цу крат ких ру ка ва. Та ко ђе, мо жда је де ло вао 
љу ба зно и скром но, и увек ра дио до ма ћи, али је био, на вод но, те жак и зах те ван пре-
ма сво јим за по сле ни ма. Би ло је ту мно го жал би и суд ских пар ни ца. Ко ли ко је ге ни ја лан 
и ве о ма нео би чан мо рао би ти да би оства рио та ко мно го? Плус, про на шла је пу но 
то га о ње го вој по ро ди ци. Као Ди на сти ја и...

Шив по ди же ру ку. Пре ста ни. Од мах пре ста ни. Ни је ви ше ни шта же лео да чу је. Ни-
је би ло свр хе.
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Што је још ва жни је, на ста ви ла је, при ме ти ла је ка ко се Ми ли јар дер на ги ње на пред 
и слу ша Ши ва, свог му зич ког мен то ра, са зна ти же љом и пом ном па жњом. Си гур на је 
би ла да му се ди ви или чак обо жа ва Ши ва: ње го ве ру ке, ње гов глас, ње гов спо кој. 
Мо жда га је чак и во лео. Мо гу ће је да је хтео и да спа ва с њим. Је си ли си гу ран да ти 
не осе ћаш ни шта пре ма ње му? Ме ни мо жеш да ка жеш. Не мој да бу деш ин хи би ран. 
До так ни ме, дај да то ис пи та мо. Хај де да ви ди мо шта ту има.

Мо жда ти осе ћаш не што пре ма ње му, Лу на. Је ли? И је сте, исти на је, по не кад ствар-
но во лим сво је уче ни ке, сло жио се Шив. По кре ћу ме. Же ле не што од ме не, а ја хо ћу да 
им по мог нем. То је раз ме на, као ага пе, или објек тив на љу бав. Ни ма ло сек су ал на. Ни-
ма ло та ква, не. Реч је о мно го ду бљој по ве за но сти, о љу ди ма ко ји са ра ђу ју и де ле.

Шта год. Шив га је не чим био ома ђи јао. Не што се ви де ло; по сто ја ло. Ода тле су мо-
гли да поч ну. По тра жња је по сто ја ла, а они су би ли до бро по зи ци о ни ра ни. Ње на нај-
бо ља дру га ри ца, ху ма ни тар на рад ни ца, већ је пи та ла да ли је Ми ли јар дер за ин те ре-
со ван да на у чи па штун ски, тан го, ве зе ње или но ву по зу у сек су. Ако се она и Шив не 
по тру де, дру ги ће се по ло ми ти да га се до ко па ју. 

Не сум њам, ре као је. Кад би ово био но ар филм, а ми има ли до вољ но сре ће да 
ни смо до бре осо бе, Лу на, љу ба ви мо ја, за да ви ли би смо и из бо ли но жем Ми ли јар де ра 
за јед но, а он да ужи ва ли у свом зло чи ну. За мо та ли би смо га у те пих, ба ци ли у ђу бре, 
ку пи ли шам па њац и цр ве ни ау то и во ди ли љу бав. Укра ли би смо му иден ти тет или 
про ме ни ли име на у Бо ни и Клајд. Али ни та ко не би смо ус пе ли да му узме мо ло ву. 
Из гу би ли би смо ђа ка. Не би ус пе ло. Жи ви мо, на жа лост, у ствар но сти. 

Упра во та ко, ре кла је. Сам си ре као. Ка кво је је бе но сра ње ова ствар ност.
За вист је го ра. Ужа сна.
За пра во ни је, ре кла је. Ни је ако је ко ри стиш да те во ди ка оном што же лиш. Као 

ма пу бу дућ но сти. Као сме р ни цу. Као од ре ди ште ко јем те жиш.
Ње на нај бо ља при ја те љи ца ју је пи та ла за што дру ги ма по ма га ти да се раз ви ја ју 

кад ти не мр даш ниг де? За што ра ди ти то ли ко то га за њих, а ни шта за се бе? Ши ве, зар 
то ни је до бро пи та ње?

Би ли су опу ште ни, ле жа ли су и пи ли ис пред фо то гра фи је. Кад би је окре ну ли, ви-
де ли су свој од раз у ста клу. Раз го ва ра ли су ка ко ни су мо гли још од по ба ча ја не ду го 
по што су се усе ли ли у стан; те жак гу би так као да им је уга сио бу дућ но сти и оста вио 
их с пре ма ло ре чи да се пи та ју ка ко да на ста ве.

Сад су ве се ло ча вр ља ли ка ква је гња ва жа за си гур но кад си та ко бо гат, и кад сви 
не што же ле од те бе, па ти он да и сви при ја те љи мо ра ју би ти ло вар ни, све док се пот-
пу но не окру жиш ми ли јар де ри ма. На рав но, што се ти че изо ло ва ња, њој би то од го ва-
ра ло. Ви ла на Ме ди те ра ну у Ита ли ји, с пре див ним по гле дом, фи не тка ни не, ста ре 
сли ке, до бре пло чи це у ку па ти лу и кућ ни би о скоп; ма ли ча мац и ни ма ло бри ге о то ме 
да ли се би не што мо гу да при у ште.

Ти си пра ви ма те ри ја ли ста, ре као је.
Је сам ли?
Ни сам имао пој ма. Је ли то под ути ца јем тво је нај бо ље дру га ри це? Ја во лим па ре, 

али не то ли ко да ра дим да их се до мог нем. На вод но, љу ди мо гу да по лу де од сек са и 
па ра, али ни сам ни кад ни по ми слио да то вре ди за те бе, чак и на кон се дам за јед нич ких 
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го ди на. Сад де лу јеш нео бич но. По сма трам те дру га чи је. Отва раш се пре да мном. Баш 
ме за ни ма шта ти је за и ста ис под ко же?

Ни сам ни ја има ла пој ма. Све до не дав но. 
Док се он ни је по ја вио? Не што је отво рио, или за тво рио, у те би. У на ма. И сад не 

мо же мо да за у ста ви мо то. Али шта?
Ни је са мо он. Сам жи вот. Ско ро нам је три де се та. Од го во ри ми на ово: хо ће мо ли 

би ти на овом ни воу цео жи вот? Хо ће мо ли? Да ли нас та ко ви диш?
Не ма по тре бе да бу деш пре ка и мр зо вољ на, ре као је. Бу ди мо ис кре ни, за у век ће-

мо оста ти на „овом ни воу“ ако јед но од нас не на пра ви хит пло чу. Го ди на ма по ку ша-
ва мо. По ста је ка сно за сла ву и бо гат ство. Ми слим да је Пол Ма карт ни био мо јих го ди-
на кад су се The Be a tles рас па ли.

Не у о би ча је но за њих, рас пра ва се на ста ви ла и су тра дан. Већ је био по чео да па ку-
је њи хо ве ства ри и да, на кон по сла, оби ја пра го ве по ста но ви ма ко је би мо гли из нај-
ми ти, по ка зу ју ћи јој фо то гра фи је по тен ци јал них не крет ни на.

 Све је зи ви је од је зи ви јег, ре кла је, без же ље да их по гле да па жљи ви је, гу ра ју ћи 
чак ње гов те ле фон од се бе. Пре ће спа ва ти на ули ци или умре ти не го жи ве ти ту, чак 
и ако има ју фо то гра фи ју Џи ми ја Пеј џа да пре кри ју буђ.

За и ста ће мо мо ра ти да оде мо не где уско ро, на по ме нуо јој је. Не мо же мо за о би ћи 
чи ње ни цу да мо ра мо да се исе ли мо из овог кра ја. Мо ра ће мо да ко ри сти мо јав ни пре-
воз да би смо сти гли ова мо. Из гу би ће мо уче ни ке. Не ће хте ти да до ђу код нас из стра-
ха за вла сти ти жи вот. Али шта да ра ди мо? Мо же мо са мо да иде мо да ље.

При ча ла је углас с њим, о љу ди ма ко је су зна ли. Отац јед ног при ја те ља ће про да ти 
сли ку; тет ка дру гог му је оста ви ла ку ћу у Ве не ци ји или ван гра да; не ко је про дао пр ви 
ро ман у Хо ли ву ду. Би ло је ра зних при ча. Же ле ла је при чу. За што ког ђа во ла они ни су 
има ли је бе ну при чу?

Ши ве, отво ри очи. По гле дај око се бе, ду шо. Је два и не бо ви ди мо одав де од кра но-
ва из над нас. Лук су зни но ви ста но ви с ле пим бал ко ни ма и стро гим ви со ким ка пи ја ма 
се гра де на све стра не. Мо жда ће нас пу сти ти уну тра да одр жи мо час, али ни кад не-
ће мо жи ве ти у њи ма. За ко га су? За што ни су за обич не, обра зо ва не љу де као што смо 
ми? Гу би мо сво је ме сто. Ти си чак сви рао ги та ру у ба ру не ку ноћ. Чу ди ме да ти ни су 
тра жи ли да ко но ба ри шеш и пе реш су до ве. Во лим те и стра шно ми је да те ви дим та-
квог. Је смо ли ми сад си ро ти ња?

Не баш. Стр пљи во, ре као је да мо ра ју да схва те да су они, упр кос ма њим про бле-
ми ма, нај срећ ни ји пар на све ту: за раз ли ку од ве ћи не љу ди, ра де по сао ко ји во ле и 
прем да им не ке ства ри не до ста ју, зар не ма ју до вољ но за све? Увек по сто ји не ко ко 
има ви ше, па за што он да уоп ште раз ми шља ти о то ме? Да ли она за ви ди Би лу Геј тсу? 
Не ма сум ње да је и Ми ли јар дер раз о ча ран. Шив је знао да је сте. Но вац не мо же да 
ку пи та ле нат, а Ми ли јар де ро ва же ља је би ла да ста не на би ну под све тлом ре флек то-
ра и за сви ра со ла жу као Џи ми Пејџ. То ни кад не ће мо ћи.

Је си ли за спао, пи та ла је. Зар ни је при ме тио не што код ње, да је по че ла да мр зи 
свој по сао; уско ро ће је то уби ти у по јам, да ра ди јед но те исто по цео дан с ме ди о кри-
те ти ма и да мо ра да им ла ска. За што он ни је же лео да при ме ти ње но не за до вољ ство? 
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Ње на за вист ни је про блем – он ни је га јио ам би ци је и на де, ни је имао мо тор ко ји је 
одр жа вао ва тру у љу ди ма.

Увре дио се. Шта су дру го мо гли из у зев да жи ве сво је жи во те?
Шта су мо гли? Има ла је мно го иде ја.
Ка квих? 
Пре ста ни да бу деш та ко љу ба зан, при сто јан и уз др жан.
Због че га?
Пр во, мо гао је да се отво ри и по раз го ва ра о њи хо вој си ту а ци ји у ве зи с Ми ли јар-

де ром. Ако је Ми ли јар дер ус пео да се обо га ти то ли ко и из нео бја шњи вих раз ло га 
ни је же лео да им да де лић свог бо гат ства ко ји му не би зна чио баш ни шта, мо гао је 
бар да им по мог не да згр ну ма кар ма ло нов ца. Мо гао је да им дâ не ке пред ло ге. Си-
гур но је имао пре гршт до брих иде ја и буј ну ма шту. За што да им не по мог не? За по че-
так. Ода тле би мо гли са ми да на ста ве. Ре ћи ће Ши ву шта да му пред ло жи.

Шив је по чео да се сме је; ни је мо гао да пре ста не. То ју је раз бе сни ло, па је ре кла: 
ако ми још јед ном ка жеш да смо срећ ни за то што во ли мо јед но дру го и свој по сао, 
но ка у ти ра ћу те. Чу јеш? То је са мо за до вољ ство, а ја же лим да про ме ним ства ри од мах. 
Спа ва ла бих с њим...

Спа ва ла би с њим?
Ве ро ват но. Да. Што да не?
Што да не?
Ти не би?
Не.
Али би ипак хтео да гле даш, је л’ та ко? Зна ла сам.
Ни је ни шта ре као, а она је иза шла на по ље. Ни је мо гао да је на ђе, па се за бри нуо. 

Ни је мо гао да је тра жи јер је имао час.
Док је Ми ли јар дер па ко вао сво ју ги та ру и спре мао се да кре не, Лу на је на јед ном 

ушла у со бу до те ра на, за гр ли ла Ми ли јар де ра, по љу би ла га и ви ше не го све срд но му 
се за хва ли ла на фо то гра фи ји.

Има ла је иде ју. Же ле ла је да га по зо ве на ве че ру кра јем сле де ће не де ље, ње га и 
још не ко ли ко при ја те ља. Да ли би до шао? Ни шта по себ но, али при јат но. Мо ли ла је, да 
ли би до шао. 

Да. Вр ло ра до. То би ствар но би ло ве о ма ле по. И ве о ма ве ли ко ду шно. Баш љу ба зно. 
Он да је на ста ла луд ни ца. На пра ви ли су кра так спи сак при ја те ља ко је ће по зва ти. 

Зва ни це ће би ти још два па ра и јед на сло бод на же на ка ко би број љу ди на ве че ри био 
па ран. Пр ви ко је су пи та ли, пар ко ји би мо жда био оду ше вљен али не пре те ра но, сме-
ста су од би ли. Ми ли јар де ри ви ше ни су би ли де бе ли му шкар ци с ве ли ким ци га ра ма у 
до брим оде ли ма, аро гант ни хва ли сав ци. Али то не зна чи да ни је из ра бљи вач ко ђу бре, 
чак и ако ра ди с ди вљим жи во ти ња ма.

 Ме ђу сло бод ним же на ма је вла да ла пра ва тр ка. Мо гле су да про да ју кар те, на пу не 
ста ди он и ор га ни зу ју пре нос ужи во на ин тер не ту. Али Лу на је ин си сти ра ла да све ко је 
до ђу бу ду ти хе и от ме не; ни ка кво дро ља сто по на ша ње да их не би осра мо ти ле. За пра во, 
мо ра ла је да зна ко ће шта но си ти. Нај зад, мо ра ли су да иза бе ру ње ну нај бо љу при ја те-
љи цу, ко ја је на ва љи ва ла, ко ја је по том пре кли ња ла, све док Шив ни је ре као да по пу сте.
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Јед но став на ве че ра, ко ју је Лу на зва ла „ин ве сти ци јом“, ор га ни зо ва на је три да на. 
Пре че шља ва ли су ку ва ре и пи ја це, ку по ва ли све ће, сал ве те и до бра ви на, чи сти ли и 
глан ца ли; рас пре да ли су о му зи ци. Би ли су на из ма ку сна ге пре не го што је и по че ла, 
фи нан сиј ски пре све га. Шив је ре као да је убе ђен ка ко је По след ња ве че ра би ла јед-
но став ни ја.

* * *

На кон све га, она је ко ла би ра ла. Раз ми шља ју ћи о оном што се од и гра ло, Лу на је 
од би ја ла да уста не из кре ве та три да на. Кад се Шив ни је па ко вао – ка ко је са мо ту жно 
би ло ви де ти њи хо ве ства ри у ку ти ја ма – се део је крај ње. Би ла је у озбиљ ној гро зни ци 
док је по ку ша ва ла да ре ши не ку за го нет ку. По тра ја ће не ко вре ме.

Те ве че ри, Ми ли јар дер је, при сто јан као и увек, до нео цве ће и пу динг; оста ли ви но 
или сла до лед. За сто лом се при ча ло о ла ким те ма ма, о из ло жба ма, на сту пи ма и пред-
ста ва ма.

Лу на би га по гле да ла кад стиг не и схва ти ла да Ми ли јар дер ни је баш ћу тао, што би 
при ву кло па жњу, већ је по ста вљао пи та ња дру ги ма, одр жа вао раз го вор у жи во ту. Кад 
би про го во рио, при чао је о ба нал но сти ма. По што је ње на нај бо ља дру га ри ца ин си-
сти ра ла да се ди крај ње га – Лу на је ре кла не на ње му – Лу на јој је на ло жи ла да је пи та 
да ли би не ко био за ин те ре со ван да фи нан си ра му зич ку шко лу. Ми слио је да то ни је 
ло ша иде ја, али шко ло ва ње ни је би ло ње го ва област. Он је био бун тов ник, ра но је 
на пу стио шко лу.

Не ко дру ги се, већ у пи ја ни јем де лу ве че ри, оку ра жио и пи тао га да ли зна за ка кве 
фе но ме нал не ин ве сти ци је, знаш, за ма лу ло ву, за си ро ти њу. Ми ли јар дер се на сме јао; 
нај па мет ни је је др жа ти сво је па ре у обич ној бан ци. Ни кад не по ку ша вај те ни шта уз-
бу дљи во с па ра ма, ре као је. Са мо ку ли рај те.

Као из не на ђе ње, он и Шив су на ја ви ли да ће од сви ра ти „Go ing to Ca li for nia“ на аку-
стич ним ги та ра ма. На кра ју су сви апла у ди ра ли и тра жи ли бис, али то је би ло све од њих.

Ми ли јар дер се из ви нио и оти шао, ре кав ши да мо ра да уста не ра но су тра ују тро 
ка ко би от пу то вао за Афри ку, где је ши рио сво ју ху ма ни тар ну мре жу. Ужи вао је у хра-
ни и дру штву и би ло је му је вр ло дра го што им се фо то гра фи ја то ли ко до па да. 

Сви су се на би ли на про зор да гле да ју ка ко ње гов цр ни ау то мо бил од ла зи из њи-
хо ве ули це.

Ка ко је са мо мо гао? Ре кла је Лу на, пред сви ма. Не мо гу да ве ру јем. Рет ки ће је сти 
ка ви јар. До нео нам је тор ту! То нам је дао, на кон све га што смо учи ни ли за ње га.

Ох, Лу на, ре као је Шив, ода кле ти сва та глу па на да, кад из то га ни шта ни је ни мо гло 
да ис пад не. Деч ја по сла, ствар но!

За ве жи, ре кла је. Мо лим вас. За бо ра ви мо све ово! Пу сти не ку му зи ку. Мо рам да 
изу јем ове ци пе ле! Слу шај те сви, сад мо ра мо да пле ше мо и пи је мо! Шив ка же да мо-
ра мо да жи ви мо у да том тре нут ку, а кад је тај тре ну так ако ни је сад!

Не што је сте ис па ло из све га. Обич но, у кре ве ту ни су мно го при ча ли. Она је сад 
по че ла да ко ри сти Ми ли ја р де ро во име, а Шив је учи нио исто. Ми ли ја р дер је по стао 
оп сце на сти му ла ци ја. Био је у с њи ма, во дио их ова мо и она мо, гру бо.
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* * *

Сле де ћег ме се ца ни су има ли из бо ра и мо ра ли су да иза ђу из ста на и пре се ле се 
ју жно од ре ке, у су те рен с ре шет ка ма на про зо ри ма. Био је то опа сан и пр љав крај, 
но ћу бу чан, ни су мо гли да спа ва ју. Има ли су ма ње уче ни ка, а но ви на ме штај им је био 
пре скуп.

Нај го ре од све га – ве ро ват но и раз лог, пре ма Ши во вим ре чи ма, због ко јег је Лу на 
па ла у кре вет – би ло је то што је Ми ли јар дер по звао на са ста нак ње ну нај бо љу дру га-
ри цу. И не са мо то; по што је по де ли ла то с Лу ном и оти шла на са ста нак, при ја те љи ца 
је од би ла да ка же ијед ну ствар о Ми ли јар де ру: да ли јој се до па да, да ли се и да ље 
ви ђа с њим, би ло шта. Ни реч, пот пу ни мрак, и Лу на је из гу би ла дру га ри цу.

Ми ли ја р дер је на ста вио да до ла зи још не ко ли ко ча со ва. Он и Шив су сад ра ди ли 
на пе сма ма Ха у лин Вул фа. Ми ли ја р дер је ле по на пре до вао, ре као је Шив, док су њих 
дво је се де ли под фо то гра фи јом Џи ми ја Пеј џа. Био је ствар но па ме тан.

Ми ли јар дер је по ме нуо да би же лео да осну је ама тер ски блуз бенд с при ја те љи ма, 
да сви ра ју ху ма ни тар не сви р ке. Пи тао је да ли би Шив же лео да сви ра ги та ру с њи ма 
и про ду ци ра му зи ку. То би би ло стра ва.

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)


