
299

НЕТ ФЛИКС ДО КА СНО У НОЋ
Че тво ро чла на по ро ди ца у ду бо кој шу ми у вре ме ко ро не. Пра ме ње ви со ке тра ве у 

мо чвар ном пре де лу олу јом прет ход не но ћи гру бо за че шља но у стра ну. Ани ми ра ју ћи 
сце не из ак ту ел ног цр та ног се ри ја ла, мај ка се у дру штву ста ри јег си на упу шта у го ле-
му аван ту ру: wоw! Отац пак за у зи ма по ло жај уда љен до брих два де се так ме та ра од 
ко ли ца у ко ји ма се у бла го де ти сна убр за но од ви ја ће лиј ска де о ба. По нео је лап топ, 
се ди на сто ли ци – на рас кла па ње, бал кон ска – и пре да но ра ди. На мо мен те, у пот пу-
но сти за бо ра вља да ле во од ње га, на не за не мар љи вој раз да љи ни, шум ски ва здух, 
јед на ко успо ре но као и он, уди ше ње го во ро ђе но де те. По став ши све стан то га, не па шти 
се на ро чи то да се осе ти ло ше. Тро мо на сто ји да гри жу са ве сти од глу ми пред со бом. 
Са чу вао си не за ви сност, то је до бро, по ми сли при се тив ши се да је сам, што флу ид опо-
рог осме ха рас пр шу је по це лом ли цу. Иа ко сун це чи ни си ву ма ску око та ста ту ре за сле-
пљу ју ће бле шта вом, по сва ку це ну је хтео да иза ђе из оте жа ле сен ке кро шњи, а муч но 
је пре но си ти ко ли ца с усну лим те ла шцем пре ко јар ка, па још кроз гу сту и на бу ја лу 
тра ву ко ја услед вла жно сти тла чи ни ко ра ке не си гур ним.

Ту и та мо од ло ми ла би се ка ква су ва гра на. Звук би га отр гао од ра да, те би упу тио 
по глед у прав цу ко ли ца.

Ла хор је за но сио трав ке око ње го вих ли сто ва, што је ко жу пре пла ше ну до ди ром 
дра жи ло до не ла го де, а нер во зи су при до не ле и за ре ђа ле ин тер вен ци је ин се ка та.

Из обр ну тог сме ра од оног из ког је по ро ди ца при спе ла, до брим де лом за пу ште-
ним кол ским пу тем до ла зи би ци кли ста. За у ста вља се крај пре пре че ног де бла на сред 
пу та, ко је је и њих на ве ло да об у ста ве да љу по тра гу и уло го ре се ту. Пар ки ра би цикл 
и ухва тив ши по за ма шно тру пло обе ма ру ка ма, за но си га у стра ну. Отац тек по след њи чин 
прег ну ћа ре кре а тив ног спор ти сте ви ди ја сно: до тад са мо на зи ре ко ме ша ње цр ве но-
-бе ло-цр ног би ци кли стич ког ко сти ма кроз вра шки умр ше но гра ње гр мља и ка ран-
тин ски раз ро га че не па жње ослу шку је уче ста ло шу шта ње су вог ли шћа. Да би ци кли ста 
не што вр шља, отац за кљу чу је по то ме што се звук не по ме ра на пред и што се ви ше 
не чу је при ја тан цак-цак-цак окре та ња точ ко ва. Кад је пад те шког де бла о тло ту по 
од јек нуо, а би ци кли ста из ми лео из ши праж ја, отац му дру же љу би во мах ну, и гест је 
уз вра ћен за до во ља ва ју ћом ре ци проч но шћу. Би ци кли ста чак уз ви ку је, с из не на ђу ју-
ћом не по сред но шћу ко ја, сва ка ко, па ра зи ти ра на нео спор ној дис тан ци: „От куд ово 
бла то сад ов де – пре два да на га ни је би ло.“ Отац му ти хо од го во ра да не зна. Ста вља 
прст на уста и гла вом за ма ху је ка де те ту, и с не ста бил ном гри ма сом из ви ња ва ју ћег 
сме шка ис пу шта јед но афек ти ра но: „Шшш!“

Би ци кли ста ус хи ћен при зо ром об но ве чо ве чан ства у вре ме ко ро не, раз дра га но 
ма ше оцу и не ста је.
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Отац на ста вља да ра ди. Не ко ли ко ми ну та ка сни је, кад је ве тар ја че ду нуо, по гле дао 
је у ко ли ца: но жи це већ окра ћа лих те гет тре нер чи ца, бе лих ча ра пи ца и пла вих ци пе-
ли ца, ко је су ви ри ле, ни су мр да ле, али мај чи на блу за, ко јом је де те по кри ве но, бла го 
се за та ла са ла. До бро је, по ми слио је. Мо гу још да ра дим.

По ми слио је и да ни је у ре ду што је де те ту окре нуо ле ђа, јер за ви ше од де ве де сет 
сте пе ни мо рао би на гло да окре не гла ву да би про ве рио да ли је све у ре ду, ме ђу тим, 
деј ство ко је на ње го ву ду го днев ном за тво ре но шћу раз дра же ну пер цеп ци ју има по то чић 
пред њим и оа зи ца осун ча но сти, ко ју ни је би ло ла ко на ћи у гу сти шу шу ме, за др жа ло 
га је на ме сту. Био је све стан да би дру ги, са ве сни ји отац за у зео по ло жај та ко да јед ним 
оком не у мор но мо три на сво је че до, али је обе ше њач ки шут нуо ту по ми сао, што је 
про пра ће но до не кле не при јат ним тр за јем де сног ра ме на.

Оно што га је пак озбиљ ни је пре ну ло, иа ко је ефе кат дра стич но сла био при сва ком 
сле де ћем ја вља њу, је сте је дан ве о ма нео би чан звук ко ји нео до љи во под се ћа на отва-
ра ње вра та ста рин ских ор ма ра, с том раз ли ком што је у шу ми та под му кла шкри па 
би ла до де сет пу та гла сни ја но у усло ви ма соб не аку сти ке. Ја вља ла се у раз ма ку од не-
ко ли ко ми ну та и ни нај ма ње ни је зву ча ла као по тмуо глас не ке жи во ти ње, али шта би 
он да би ло. Би ће да се ло ми не ка ди вов ска гра на, а то би мо гло би ти опа сно. Али звук 
је до пи рао с дру ге стра не, а из вор је, ка ко се чи ни, на до вољ ној уда ље но сти и од њега, 
а ка мо ли од ко ли ца, те мо же мир не са ве сти да ода гна уз не ми ру ју ће ми сли ко је га оме-
та ју у ра ду.

Из ме ђу две шкри пе, јед не ви со ког то на, дру ге ни ског (ор мар од ора хо ви не у броб-
динг на шком се о ском до ма ћин ству, по ми слио је), пре ле те ла га је пти ца ис пу шта ју ћи 
крик ка кав до тад ни је чуо, ме ђу тим, ни је одво јио по глед од екра на. Сле де ћи пут кад 
су се ње го ве очи од ле пи ле, угле да ле су да ко ли ца ни су на ме сту где би мо ра ла би ти. 
За ро ти рао се це лим те лом, још не уста ју ћи, учма ли бум бар, да по гле да. Ве ро ват но је 
ње го во те ло у не мо сти соп стве не инер ци је прет по ста ви ло да се су пру га вра ти ла из 
не за бо рав не пу сто ло ви не и у пот пу ној ти ши ни, да не би пре ки ну ла сан, од ве зла ко-
ли ца, али ни је би ло то. Већ је кра јич ком ока ви део да не ко у цр ном од вла чи ко ли ца 
спо ро и не чуј но – чак је имао вре ме на да по ми сли да је не ве ро ват но што ко ра ци не 
ис пу шта ју шу мо ве и да упле те би ци кли сту из вид ни ка у сце на рио – а кад је ско чио да 
за ур ла, да по диг не ру ку, усред тра па вог по лу о кре та уста ја ња са сто ли це, у ба ха то сти 
ка сног бу ђе ња из мо рал ног дре ме жа, це ла ствар се пре ки ну ла. Већ не ко ли ко ми ну та 
био је на ни ша ну с дру ге стра не.


