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КАР БИД
(од ло мак из ро ма на)

Сло вач ка вла да је из да ла зва нич но са оп ште ње да је ис под гра нич не 
ли ни је Сло вач ке и Укра ји не от кри вен тај ни ту нел са же ле знич ком пру гом. 
Ту нел је ду жи не се дам фуд бал ских те ре на и у ње му је про на ђе но пре ко 2,5 
ми ли о на ку ти ја швер цо ва них ци га ре та. У по ли ци ји ка жу да се ту нел мо гао 
ко ри сти ти и за не ле гал но пре ба ци ва ње љу ди...

Re u ters, 19. 07. 2012.

Гла ва пр ва  
у ко јој се по ја вљу је Тис, да би од мах за тим про пао под зе мљу

Јед ном, у не та ко да ле кој бу дућ но сти, ов де ви ше не ће би ти ни ког.
А да нас ов де још жи ви не ко ли ко де се ти на хи ља да љу ди, у овом гра ди ћу ис под 

пла ни не, а из над ре ке. Још су ту, али би ра до да оду. Што је чуд но, јер је Ме две дов 
про сто ство рен за жи вот. Не кад се ово ме сто зва ло јед но став но и вр ло при ме ре но 
– Ме до во, али су он да сти гле хор де из им пе ри је ме две да ко је су му про ме ни ле име. 
Она им пе ри ја је па ла, али име ви ше ни је ме ња но, то ли ко су би ли ле њи и рав но ду шни 
Ме две дов ци. Жи те љи окол них се ла су го во ри ли да је оми ље на жи во ти ња Ме две до-
ва ца – зми ја, за то што мо же исто вре ме но да ле жи и да се кре ће.

Али чу да се до га ђа ју, па се та ко и ме ђу ле њим и тро мим Ме две дов ци ма на шао је-
дан чо век не мир ног ду ха, енер ги чан, пра ви ли дер. Он је сам се бе звао Тис, али су га 
ње го ви уче ни ци (Тис је био на став ник исто ри је) на ча со ви ма зва ли Ми хај ло Олек си-
јо вич, а иза ле ђа – Кар бид. Зли је зи ци су го во ри ли да се у на став ни ко вом те лу од ви ја 
пре ви ше ак тив на раз ме на га со ва, то ли ко ак тив на да ти га со ви че сто из би ја ју из ра зних 
отво ра на те лу, та ко да чи тав раз ред мо же да пад не у не свест. А ми рис ву че на кар бид 
кал ци ју ма.

Ти со ва же на Ма рич ка је, као што и при ли чи јед ној Ме две дов ки, у ско ро све му била 
вр ло ле ња, је ди но је уме ла вред но да ра ди је зи ком. Њој са мој се ни је дан по сао ни је 
ле пио за пр сте, али је стал но по ку ша ва ла да на ве де му жа да не што ра ди. Ре ци мо, каже 
му она: „До ђи да је деш!” А он – па ме тан чо век, има ви со ке шко ле – од го ва ра: „Што ја 
да идем, кад мо жеш да ми до не сеш.” Мно го је во лео да се за ко па у сво је књи ге и ма пе, 
ни је мо гао да се одво ји од њих. Као да је жи вео у том ста ром и ско ро за бо ра вље ном 
све ту, о ко ме је стал но не што чи тао и пра вио за бе ле шке. Ма рич ка се до са ђу је, мо ли 
му жа да изи ђе из сво је со бе, да ма ло по се ди и по при ча са њом, а он све јед но те исто: 
„За у зет сам”. Ђа во ни је дао же ни ми ра, па га јед ном пи та:
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– А за што ти сам се бе зо веш Тис?
– Же но, бо ље гле дај сво ја по сла, ти се у то ио на ко ни шта не раз у меш. Ако баш хо-

ћеш да знаш, у ста ром Ри му је био им пе ра тор Ти бе ри је, ко ји је мно го до брих ства ри 
учи нио за сво ју зе мљу. А на звао се Ти бе ри је за то што кроз Рим те че ре ка Ти бар. Код 
нас те че ре ка Ти са, и за то сам ја Тис.

– Ако се он звао Ти бе ри је, ти би он да тре ба ло да се зо веш Ти се ри је. И то би ти баш 
од го ва ра ло: кад год тре ба не што да се ура ди, ти на пра виш сра ње. Је сам ли ти ре кла 
не ки дан да ку пиш ме тлу? А шта си ти ура дио? Ку пио си сун ђер, као: при ли ком ку па ња 
тре ба тр ља ти те ло сун ђе ром, на уч ни ци су до ка за ли да је то до бро за кр во ток – та ко 
си ми по сле об ја снио. А ме ни тре ба ме тла да по ме тем дво ри ште!

– Ма рич ко, ду шо, не мој да се нер ви раш. Ја са мо хо ћу да ура дим не што до бро за 
наш крај и за Укра ји ну. Хо ћу да по мог нем на ро ду. Ја свој лич ни ин те рес не ста вљам 
из над дру штве ног, др жав ног. Мо је де ло ће оце ни ти тек бу ду ћа по ко ле ња. 

– А ти, он да, Ти се ри је, узми па на пра ви бу ду ћа по ко ле ња, го ди ну да те ни сам ви-
де ла у кре ве ту, спа ваш у тој фо те љи, као да се пла шиш ро ђе не же не! На род ни хе рој! 
Ле ле му де је дан!

Јед ном реч ју, ни је би ло ла ко Ти су ме ђу при ми тив ним ма ло гра ђа ни ма ко ји ми сле 
са мо на се бе. За ње га су нај ве ће вред но сти би ле до бро и сре ћа до мо ви не, а не но вац, 
по ло жај и ра зни лук су зни пред ме ти. За то је Тис мо гао да одво ји два-три са та ка ко би 
оти шао у нај бли жу ка фа ну и та мо обич ном на ро ду уз ча шу при по ве дао слав ну исто-
ри ју на ше до мо ви не, али ни ка ко ни је имао вре ме на да по пра ви вра та од др ве ног 
кло зе та у вла сти том дво ри шту. Због че га их је тре ба ло при др жа ва ти јед ном ру ком за 
вре ме бо рав ка у истом, што је би ло вр ло не згод но кад би се чо век мо рао обри са ти 
или на ву ћи пан та ло не. Не јед ном су ком шиј ска де ца мо гла ви де ти ка ко се вра та од 
кло зе та отва ра ју уз од врат но шкри па ње, а та мо – за те че ни Кар бид из бу ље них очи ју.

Мо жда Тис и ни је успе вао да ре а ли зу је баш све сво је за ми сли. Али то ни је би ло 
ва жно, јер је пред њим био про је кат чи ја ће гран ди о зност ис пу ни ти ње гов жи вот сми-
слом. Иде ја, ко ја ће ком пен зо ва ти све ње го ве про ма ша је и не у спе хе, и за у век упи са ти 
ње го во име у исто ри ју. Чо ве чан ство ни кад ни је зна ло да це ни сво је ју на ке. Про ро ка 
је би ло ма ло, а и то ма ло при ми ти ван на род ни је умео да пре по зна у сво јој до мо ви ни. 
Ис по чет ка су се сви ма њи ма са мо под сме ва ли; Тис је био исто ри чар па је до бро знао 
да је та ко би ло од у век. За то се и ни је мно го нер ви рао. Уо ста лом, од не дав на је Тис имао 
Ми си ју.

Мо же се про жи ве ти жи вот а не ис ко ри сти ти сво ју шан су. Та се шан са увек по ја вљу-
је слу чај но, и за то је тре ба уме ти на вре ме пре по зна ти и чвр сто се ухва ти ти за њу. 
Та кву шан су је до био и Тис. Као што је не кад до био Њутн, ја бу ком по гла ви. Али док је 
фи зи ча ра уда ри ла ја бу ка, наш ју нак се уда рио сâм, без ичи је по мо ћи. А Ма рич ка је још 
ви ка ла на ње га, као, пи јан ду ра, већ не мо же сам ни да се до ву че ку ћи. Али Тис је био 
сре ћан што му је суд би на да ла шан су. Не ко би мо гао ствар но и по ве ро ва ти у вер зи ју 
ње го ве же не: чо век се но ћу вра ћао из ка фа не пи јан ко ле тва, ни је ви део да је са улич-
ног шах та ски нут по кло пац, па је на гла вач ке упао уну тра и оку пао се у гов ни ма, по-
ми ја ма и дру гим от па ци ма. До бро, мо жда је то и тач но, али то је са мо јед на стра на 
исти не.
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Дру гу је ви део са мо Тис; он је, мо жда, и упао у ка на ли за ци ју, али се за хва љу ју ћи 
то ме у ње го вој гла ви ро ди ла иде ја ко ја му је ис пу ни ла жи вот сми слом. Иде ја се са сто-
ја ла у то ме да тре ба ићи упра во та мо, под зе мљу. Та мо се тре ба упу ти ти, та мо тре ба 
тра жи ти бо љу бу дућ ност за свој не срећ ни на род! Под зем на Укра ји на! Тис је са да знао 
да ће оства ри ти не што што још ни ко ме ни је па ло на ум. Чи тав ње гов до са да шњи жи-
вот пред ста вљао је сим бол ово га што до ла зи: рад у стру ци исто ри ча ра и ни је ни шта 
дру го до ко па ње, уду бљи ва ње. Та ко да га је још у мла до сти ин ту и ци ја од ве ла на пра-
ви пут – у ду би не! И упра во се та мо на шао – у шах ту ме сне ка на ли за ци је.

Ку ћи се Тис вра тио мо кар и но се ћи са со бом та кав облак ми ри са да се мо ра ло бе-
жа ти од ње га, али ли це му је оба сја вао бла же ни осмех. Мо ра да је за то Ма рич ка и 
по ми сли ла да је Тис тре штен пи јан. Али то ни је би ло тач но: Тис је по пио са мо две-три 
ду пле љу те, ни шта ви ше. И, да ли је он уоп ште же лео да пи је? Ни нај ма ње, не го се дру-
га чи је не мо же до пре ти до обич ног чо ве ка. Ова ко, сед неш са ча шом уз, ре ци мо, не ку 
гру пу гра ђе вин ских рад ни ка, па кад до ђе ред на те бе да из го во риш здра ви цу, а ти 
он да здра ви цу у част ки јев ског кне за Свја то сла ва. И ис ко ри стиш при ли ку да здра ви-
ци до даш крат ку – два де се так ми ну та – лек ци ју из исто ри је. Да нас се је ди но та ко 
мо же из гра ди ти на ци о нал на свет – здра ви цу по здра ви цу. И, пре ма то ме, Тис уоп ште 
ни је пио због се бе, не го због Укра ји не. Али ка ко би огра ни че на Ма рич ка мо гла то да 
схва ти?

Уо ста лом, сад, кад се Тис оку пао и за ву као под пе ри не, мо гло га се с пу ним пра вом 
про гла си ти срећ ним. Тра го ви пи јан ства су чи ни ли да му ми сли бу ду сме ле и по лет не. 
Тис је па дао у сан као у отво ре ни ка на ли за циј ски шахт, са мо што је до ле уме сто фе ка-
ли ја би ла сла ва, зве зде, ува жа ва ње чи та вог на ро да. Ви део је се бе ка ко ко ра ча дуж 
ули це ме ђу оку пље ним срећ ним Укра јин ци ма, ка ко му они оду ше вље но апла у ди ра ју, 
скан ди ра ју, пе ва ју „Мно га ја ле та”, а он иде са бла гим осме хом на ли цу. На кра ју пу та 
– све тло: ве ли ки сто, по ста вљен нај ра зли чи ти јим је ли ма и пи ћем. Ту је и шљи ва, и 
ло за, и ду ња, и пи во, и све што је по треб но јед ном пра вом на род ном хе ро ју. А на сва-
кој ча ши – грб Укра ји не с јед не стра не и зве зди це Европ ске уни је са дру ге. На дну је 
угра ви ра но ње го во, Ти со во име, име чо ве ка ко ји је оства рио сво ју ми си ју и на по кон 
ује ди нио на па ће ну Укра ји ну са мај ком-Евро пом. А та ко ће и би ти. Он ће оства ри ти 
свој на ум. До бро је што му је суд би на по кло ни ла шан су са да, кад му је све га че тр де сет 
и че ти ри, кад је пун сна ге и енер ги је. Про на шао је свр ху свог жи во та. Сад још са мо 
тре ба да оку пи љу де ко ји ће му по мо ћи да оства ри ге ни јал ну иде ју. А љу де већ има, 
има он сво је ода не при ја те ље ко ји га ни кад не ће из не ве ри ти. Већ су тра оти ћи ће код 
Ика ра – он ће се оду ше ви ти кад чу је Ти со ву иде ју. Оку пи ће све при ја те ље, ту ели ту 
ги га на та ду ха, па три о та, пра вих Укра ји на ца. Све ће би ти ка ко тре ба. Хва ла Бо гу што 
му је по слао ту ка на ли за ци о ну ру пу ко ја га је на ве ла на ду бо ку ми сао! То ну ћи у сан, 
Тис је из но ва и из но ва па дао под зе мљу где су га че ка ла ис ку ше ња и успо ни, сла ва и 
три јумф. Мр мљао је не што у сну, сме шкао се, вр тео. Ру ка ма је у сну ко пао зе мљу по-
ни ру ћи све ду бље и ду бље.
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Гла ва дру га 
У ко јој Тис жу ри до Ика ра

Про бу див ши се, Тис је ду го по ку ша вао да схва ти где је. Це лу ноћ је про вео под 
зе мљом, ко па ју ћи, ри ју ћи, зу би ма ки ди шу ћи на тле, а он да је пред со бом угле дао си-
ја ли цу ко ја је ви си ла на ка блу са пла фо на. И ко ја је си ја ла час ја че, час сла би је – опет 
је ја чао и сла био на пон. Али Тис по ми сли да ће исто та ко лам па на ру дар ском шле му 
оба сја ва ти дно ја ме кад оку пи при ја те ље и за поч не са ко па њем.

У со би се, не ја ко али ипак, осе ћао ми рис фе ка ли ја. Дру гим ре чи ма, смр де ло је. 
Ку па ју ћи се си ноћ, Тис ипак ни је ус пео да се у пот пу но сти осло бо ди тог смра да. На-
рав но да он то уоп ште ни је осе тио – љу ди уоп ште узев рет ко осе ћа ју вла сти ти ми рис 
и исто та ко рет ко уви ђа ју сво је ма не. Али за то се Ма рич ка, ушав ши у ње го ву рад ну 
со бу, на мр шти ла као да је са ма уга зи ла бо сом но гом у го ми лу то пле кра вље ба ле ге.

– Го спо де бо же, па ба рем да си отво рио про зо ре, кад већ не умеш људ ски да се 
оку паш! Или спа вај на по љу, са псом! Са мо што би и пас по бе гао од те бе, ал ко на у те 
не срећ ни! Пи јан ду ро! Ка ко ћеш сад у шко лу, ка ко ми слиш да ће де ца да се де и да те 
слу ша ју, кад ни пас не мо же да се ди по ред те бе? По гле дај сво ју со бу ка ко је не у ред на: 
не ма лу сте ра, си ја ли ца ви си са пла фо на као у шта ли, књи ге раз ба ца не ис пред ор манâ 
за књи ге, као да је не ко вр шио пре трес, на сто лу – ма па са ко сти ма из пре кју че ра шњег 
бор шча, и све то оба ви је но тво јим ми ри сом, ми ри сом гов не та! Што сам се уда ла за 
те бе, што ни сам по слу ша ла ма му ко ја ми је ле по ре кла да је бо ље по ћи за гро ба ра 
не го за исто ри ча ра, бо ље за ин ва ли да ко ји бар има нор мал ну ин ва лид ску пен зи ју, 
не го за на став ни ка у шко ли! – ја ди ко ва ла је же на.

– Е, па, и ме не је по кој ни отац упо зо ра вао: не узи ма ју сви њу из се ла Са со ва, ни же-
ну из Ко ро ле ва. А ја га ни сам по слу шао, оже нио сам се то бом, и на свад би су ме уда-
ви ли здра ви ца ма ка ко је Ко ро ле во се ло кра ље ва, а ти си пра ва кра љи ца. Кра ви ца си 
ти, а не кра љи ца! Ти си кра ва ко ја ми тру је жи вот, ко ја око ло ма ше ре пом и ква ри ми 
кон цен тра ци ју! ’Ај де, бе жи одав де, ви диш да раз ми шљам!

Ма рич ка је пр во хте ла да пљу не на под, али се на вре ме се ти ла да ће ио на ко мо-
ра ти са ма да по спре ми со бу, па је са мо од ме ри ла му жа нај пре зри ви јим мо гу ћим по-
гле дом и из и шла. А Тис је у тим тре ну ци ма ствар но из гле дао бед но: на по ла је ле жао 
у ста рој, по ха ба ној фо те љи ко јој је не до ста ја ла јед на но жи ца, па се на кре ну ла као 
„Ти та ник“ спре ман да оде на дно. Тис је на се би имао са мо ста ре ка ри ра не га ће и цр не 
ча ра пе. Јед на од њих, ле ва, на ме сту пал ца је има ла по ве ћу ру пу ко ју је на пра вио ду-
га чак пр љав но кат. Ти со ва ко са – ма сна и цр на са тра го ви ма се дих – из гле да ла је као 
да ни кад ни је ви де ла че шаљ; дла чи це на ње го вим мр ша вим и ско ро ра хи тич ним но-
га ма, пре мре же ним там ном па у чи ном крв них су до ва, би ле су ду гач ке и на ко стре ше-
не као да су на е лек три са не. При зор су до пу ња ва ли ду гач ки бр ци: је дан брк се као 
ан те на ди зао увис, дру ги се, за ба ла вљен то ком сна, за ле пио за образ.

Украт ко, Ти сов из глед је тог ју тра био у крај њој су прот но сти са гран ди о зно шћу 
ње го ве за ми сли. Али чим се се тио сво је ноћ не епо хал не иде је, рас по ло же ње му се 
од мах по пра ви ло и он се чак осмех нуо сам се би, по ка зу ју ћи зла тан зуб на ме сту гор-
њег де сног се ку ти ћа. По ку шао је и да на мо та брк, али је овај био то ли ко мо кар и сли нав 
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да је Тис са мо га дљи во обри сао ру ку о фо те љу. У Ти су као да се укљу чио не ка кав не-
ви дљи ви ме ха ни зам, не ка кав мо тор ко ји је ис пра вио на шег ју на ка и убр зао ње го ве 
по кре те. У ме ди ци ни се то зо ве ефе кат ју тар ње еу фо ри је по сле до бре пи јан ке, ка да 
се чо век бу ди још увек не ис тре жњен, а са мим тим и не при ме ре но енер ги чан, ве сео 
и ен ту зи ја сти чан. Али Тис то ни је знао, па је сво ју те ле сну хе ми ју про ту ма чио као ре-
зул тат ге ни јал но сти и сна ге сво је за ми сли.

Тис ни је имао пра ва да окле ва; са да је сва ки ми нут био од огром не ва жно сти. Ва ља-
ло му је по хи та ти до нај бо љег при ја те ља ко ји ће му по мо ћи да оства ри за ми сао. Тис је 
уско чио у два бро ја ве ће пан та ло не и за коп чао их ка и шем око мр ша вог стру ка. Стег ну-
те го ре, пан та ло не су се ши ри ле на до ле и из гле да ле су као сук ња. Он да је мо рао да 
от коп ча ка иш, јер се до се тио да тре ба да об у че ко шу љу. Обу кав ши је и уву кав ши у пан-
та ло не, на зуо је цр не и, као ко жа у са ла ман де ра, бла том по кри ве не шпи ца сте ци пе ле, 
још јед ном се по гле дао у огле да лу на ве ран ди, узео блу зу и на био на гла ву цр ни ше шир. 
Из џе па на блу зи из ва дио је ки не ски ди ги тал ни сат и ста вио га на де сну ру ку; то је сма-
трао ори ги нал ним и до стој ним љу ди са исто риј ском ми си јом. Ис пред огле да ла је ста-
ја ла бо чи ца са јеф ти ним же ни ним пар фе мом и ин ту и ци ја је до шап ну ла Ти су да би ва-
ља ло ма ло да се по шпри ца њи ме. Жи те љи Ме две до ва су уоп ште узев сма тра ли да бо ље 
ми ри шу ако обил но ко ри сте пар фем, док ку па ње чо ве ку и ни је пре ко по треб но.

За то вре ме мо тор у ње му ни је се га сио и слао је но га ма ве ли ку енер ги ју, па је Тис 
го то во тр ком пре се као дво ри ште и уле тео у шу пу, ода кле се по сле не ко ли ко тре ну-
та ка из ве зао на ста ром би ци клу. Кад је по ди зао но гу да се поп не на би цикл чуо је 
ка ко му се пан та ло не це па ју на ту ру, али сад ви ше ни је би ло вре ме на да се пре свла чи. 
На кра ју кра је ва, ко мо же ви де ти ру пу на зад њи ци чо ве ка ко ји во зи би цикл, за кљу чио 
је Тис, а он је ипак био чо век са ви шом струч ном спре мом. Али ова ко, из пр ве, Тис ипак 
ни је сти гао да ле ко: ње го ву ши ро ку но га ви цу за хва тио је ла нац, по ву као но гу и не спрет-
ни би ци кли ста је, из гу бив ши кон тро лу, са тре ском, као Дон Ки хот пао са свог гво зде ног 
ко ња још у свом дво ри шту. Ово га је ма ло за др жа ло, јер је мо рао да из ву че но га ви цу 
са жва ка ну из ме ђу лан ца и пред њег лан ча ни ка, и тек он да се до се тио да из џе па на гру-
ди ма из ва ди две шти паљ ке и ста ви их на но га ви це. Ус пра вив ши се, Тис је от пљу нуо, 
ско чио на би цикл и по ју рио ули ца ма као шко ла рац – бр зо и кри ву да ју ћи, ди жу ћи за 
со бом пра ши ну и рас те ру ју ћи чо по ре улич них па са ко ји су дре ма ли на сун цу.

За Ика ра су у Ме две до ву сви зна ли и у из ве сном сми слу је ужи вао ве ли ки углед. 
Тис и он су се дру жи ли (ис по чет ка ви ше Икар са Ти сом а да нас обр ну то) још од школ ске 
клу пе у ко ју их је раз ред на Ли за Па влов на по са ди ла за јед но. У шко ли су се од лич но 
про во ди ли: обо ји ца – пу ни бу бу љи ца, обо ји ца су во ле ли да из ве ду не ку не по доп шти-
ну, за јед но су бе жа ли са ча со ва, ис пу шта ли гу ме на би ци кли ма дру га ра из раз ре да или 
пи ша ли у ва зе са цве ћем су сед ног раз ре да. Жи вот их, очи глед но, ни је слу чај но са ста-
вио, јер су се Икар и Тис од лич но до пу ња ва ли: у шко ли је Икар, или, ка ко су га та да 
зва ли, Сте пан, а по што је био из ма ђар ске по ро ди це, још и Иштван – при пи си вао од 
Ти са, ко ме је уче ње ишло лак ше. По за вр шет ку основ не шко ле пу те ви су им се раз и шли: 
Иштван се упи сао у По ли тех нич ку шко лу у Ме две до ву, где је учио за ау то ме ха ни ча ра, 
а Тис на Фа кул тет за исто ри ју Ужго род ског уни вер зи те та. За вр шив ши сту ди је Тис се 
вра тио у Ме две дов да пре да је исто ри ју у шко ли, пру жив ши та ко Ика ру мо гућ ност да 



200

се оду жи за не бро је не пре пи са не до ма ће за дат ке, пи сме не и кон трол не. Икар је у ме-
ђу вре ме ну по стао би зни смен (ка ко су га са по но сом зва ле ком ши је и ро ђа ци), од но сно 
кри јум чар (ка ко су га зва ли у ло кал ним но ви на ма и ми ли ци ји), па је та ко у те шким и 
си ро ма шним де ве де се тим увек имао здрав но вац, ко ји би по вре ме но и по зајм љи вао 
Ти су, на рав но, зна ју ћи да на став ник не са мо да ни кад не ће мо ћи, не го не ће ни по ми-
сли ти да га вра ти. 

Ика ро ва ка ри је ра би зни сме на по че ла је оног да на ка да је на пу нио осам на ест и 
до био па сош. Он је та да још по ха ђао По ли тех нич ку шко лу, али је исто вре ме но и ра дио 
у ло кал ном ау то-сер ви су. Уве че се за др жао по сле по сла и, кад је глав ни ме ха ни чар 
оти шао ку ћи, узео је ко ла на ко ји ма је су тра по мо ћу апа ра та за за ва ри ва ње и ва зду ха 
из ком пре со ра тре ба ло да се про ши ри ре зер во ар. Пу тем за гре ва ња ме та ла ау то ме-
ха ни ча ри су ше зде се тли тар ски ре зе р во ар ста рог, прет по топ ног ау ди ја пре тва ра ли у 
ско ро сто ли тар ски. То је од го ва ра ло вла сни ку јер је та ко мо гао во зи ти пре ко гра ни це, 
у Ма ђар ску, ско ро ду пло ви ше ди зе ла, ко ји је у су сед ној зе мљи био три пут ску пљи. 
Та ко би ве шти пред у зет ник до бро за ра дио у Ма ђар ској на ди зе лу, ис то чив ши га и 
оста вив ши у ре зер во а ру са мо ко ли ко је по треб но да се вра ти на За кар па тје. На рав но, 
у та квом по слу мо ра ло се под ми ти ти ца ри ни ке, и то јед ну грив ну за сва ки про да ти 
ли тар, али је штос био у то ме што су они ми сли ли да је ре зер во ар ау ди ја стан дар дан, 
од ше зде сет ли та ра, па им је кри јум чар мо гао да ти са мо 58 грив ни (је дан ли тар би се 
по тро шио на пут та мо и на зад). Упра во од вла сни ка тог ау ди ја Икар је на у чио из ре ку 
ко ја ће по ста ти ње гов жи вот ни кре до: ко у жи во ту ни је нај е бо, тај не зна шта је жи вот.

Да кле, на свој осам на е сти ро ђен дан Икар се за др жао у сер ви су, сео за во лан ау ди ја, 
уба цио у ко ла пет фла ша ра ки је и два бок са ци га ре та, и упу тио се за Ма ђар ску. Та мо је 
ис то чио ди зел, про дао за ду пле па ре ра ки ју и ци га ре те и ку пио ман да ри не, ко је су у 
Укра ји ни би ле де фи ци тар на ро ба, као и чо ко ла де и жва ке са стра ним ети ке та ма, за ко-
је су де ца гња ви ла сво је ро ди те ље по цео дан. За ра ду од ди зе ла Икар је по де лио са 
ца ри ни ци ма а ман да ри не и слат ки ше је про дао ме сним пре про дав ци ма чим је пре шао 
гра ни цу. Оте рао је ау то на зад у сер вис и у че ти ри ују тру већ је био у свом кре ве ту. За 
јед ну ноћ је за ра дио 45 до ла ра – ме сеч ну пла ту не ко ли ко укра јин ских на став ни ка.

Овај би знис Ика ру се ве о ма до пао, па је на ста вио да за ма ле па ре да њу ра ди у ау то-
-сер ви су, ка ко би но ћу ту ђим ау то мо би ли ма мо гао да швер цу је ро бу. Тре ба ре ћи да је 
Икар био ве о ма про ми шље на осо ба, та ко да ни је улу до по тро шио ни ко пеј ку од за-
ра ђе ног нов ца; ште део је па ре пла ни ра ју ћи да до го ди не ку пи ау то и ти ме ста ви тач ку 
на ар га то ва ње у ау то-сер ви су. Та усме ре ност ка ци љу би ла је глав на цр та ње го вог ка-
рак те ра: кад би Икар ско вао не ки план, ни је се сми ри вао док га у пот пу но сти не ре а ли-
зу је. Та ко да је вр ло бр зо, већ као два де се то го ди шњак, сте као ре пу та ци ју по слов ног 
чо ве ка у Ме две до ву и на нај бли жим гра нич ним пре ла зи ма. Са два де сет и пет већ се 
мо гао по хва ли ти озбиљ ним имет ком, ау то-пар ком са ви ше во зи ла од ко јих је сва ки имао 
ре зер во ар као под мор ни ца, же ном и ме стом чла на Ме две дов ске град ске скуп шти не.

Пет на ест го ди на ка сни је трик са швер цо ва њем го ри ва из гу био је сва ки сми сао. 
Ма ђар ска је ушла у Европ ску уни ју и це не бен зи на и ди зе ла су упро се че не – по ста ле 
су као у чи та вој Евро пи. Не ка раз ли ка је још увек оста ла, али она је мо гла пре хра ни ти 
са мо јед ног чо ве ка, не ка квог сит ног швер це ра. Ца ри ни ци су сад за пи си ва ли и ко ли ко 
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има го ри ва у ре зер во а ру и ки ло ме тра жу, па ако би се чо век вра ћао пре ко истог пре-
ла за по ла са та ка сни је са пра зним ре зер во а ром и то про шав ши све га три ки ло ме тра, 
че ка ла га је ве ли ка ка зна. Та ко да су швер це ри са да ула зи ли у Ма ђар ску са пу ним 
ре зер во а ром, про да ва ли го ри во, а он да би се од ве зли на не ки пар кинг и оста ја ли 
та мо по пет-шест са ти. Ки ло ме тра жу су по ди за ли по себ ним уре ђа јем на лик мли ну за 
ме со: спо јиш га са бр зи но ме ром, вр тиш ру чи цу и за не ко ли ко ми ну та до би јеш по треб-
ну ки ло ме тра жу. По сле све га то га вра ћаш се на гра нич ни пре лаз, ца ри ник ви ди да си 
остао у ино стран ству се дам са ти и да си за то вре ме во зио чак 700 ки ло ме та ра, та ко 
да је ја сно да ти ре зер во ар мо ра би ти пра зан. Та ко су швер це ри из бе га ва ли да пла те 
ка зну, али су и за ра ђи ва ли вр ло ма ло – не ких два де сет до ла ра по јед ном пре ла ску, а 
све је то тра ја ло и по де сет са ти.

Ја сно да та ко сит на за ра да ни је мо гла за ни ма ти Ика ра, ко ји је већ по стао маг нат и 
краљ гра ни це. Осим то га, он је имао и од го ва ра ју ће обра зо ва ње, та кво ко је му је омо-
гу ћи ло да кон стру и ше нај е фи ка сни ја и нај по год ни ја тран спорт на сред ства на ме ње на 
швер цо ва њу.

Ње гов ау то-парк је ра стао из го ди не у го ди ну а во зи ла су по ста ја ла пра ве хи ме ре. 
По сле пр вог ау то мо би ла ко ји је ку пио – ста рог опе ла – Икар се ви ше ни је за у ста вљао, 
ку пу ју ћи и ре мон ту ју ћи во зи ла ко ји ма је ме сто одав но би ло на ау то-от па ду, а ко ја је 
ње му успе ва ло да пре тво ри у пра ве тан ке ре швер ца. Та ко је имао јед ну ста ру ни ву 
чи ји је ре зер во ар мо гао да при ми ско ро две ста ли та ра и ли чио на ве ли ки ја стук ис под 
ха у бе. Не што ка сни је на ба вио је ау то бус ика рус и глу мио ме ђу на род ног пре во зни ка 
пут ни ка, пред ста вља ју ћи сво је ро ђа ке као ту ри сте. Али за то се у дну ау то бу са крио 
ре зер во ар ко ме ни је би ло рав них на чи та вој за пад ној гра ни ци Укра ји не, од ско ро 
пет сто ли та ра. Упра во због тог ика ру са је и до био у Ме две до ву на ди мак „Икар”. 

За пра во, Иштва ну би ви ше од го ва рао не ки дру ги на ди мак, на при мер, Их ти ан дар 
или Ам фи би ја. Не ко вре ме ме шта ни су га зва ли Курск, по што су се опи са ни до га ђа ји 
де ша ва ли упра во по чет ком две хи ља ди тих, кад је по то ну ла ру ска под мор ни ца тог 
име на. Али не где око пре ла ска из ста рог ми ле ни ју ма у но ви го ри во је и у Укра ји ни 
по ста ло тек не што ма ло јеф ти ни је не го у Ма ђар ској, Ру му ни ји или Сло вач кој, па се и 
за ра да од швер ца дра стич но сма њи ла. За то су бен зин и ди зел за ме ни ле ци га ре те, на 
ко је је ак ци за у Европ ској уни ји би ла ско ро де сет пу та ве ћа не го у Укра ји ни. Ту се и 
Икар, уви ђа ју ћи да су се вре ме на про ме ни ла, по ла ко пре ба цио на шверц ци га ре та. 
Али ца ри на је уве ла стро га огра ни че ња: је дан чо век ни је мо гао пре не ти ви ше од јед-
ног бок са ци га ре та, а по сле пар го ди на до зво ље на ко ли чи на је сма ње на на са мо две 
па кле по осо би. Пе ри од пре о ри јен та ци је би зни са Икар је пре жи вео та ко што је и 
да ље во зио ика рус и за ра ђи вао не ку цр ка ви цу на го ри ву, са мо што је ау то бус са да 
био пун пут ни ка, њих по 65, с тим што је сва ки од њих но сио мак си мал но до зво ље ну 
ко ли чи ну пи ћа и ци га ре та. На тај на чин се још не ко вре ме мо гло при стој но за ра ђи ва ти, 
али уско ро је сви ма по ста ло ја сно да ће и на ту рад њу бр зо би ти ста вљен ка та нац.

Тре ба при зна ти Ика ру да се ни у но вим вре ме ни ма и окол но сти ма ни је из гу био. 
На про тив: при се тио се азбу ке свог обра зо ва ња и дао се у ра чун. Иде ја му се за сни вала 
на то ме да ће, као пр во, сва ке го ди не пре ко гра нич них пре ла за мо ћи да се пре ве зе 
све ма ње и ма ње ро бе, што зна чи да ће ње го вом би зни су уско ро до ћи крај. Као дру го, 



ни ма ло ни је из гле да ло да ће се Укра ји на у до глед ној бу дућ но сти при дру жи ти ве ли кој 
по ро ди ци европ ских на ро да, што зна чи да ће раз ли ка у це на ма – због ак ци за и по ре за 
– са Европ ском уни јом оста ти још мно го го ди на, па се на то ме мо же још ду го и до бро 
за ра ђи ва ти. Са мо, ка ко оби ћи ца ри ну и пре не ти ро бу? Нај лак ши пут во дио је кроз 
шу му где је гра ни ца би ла ви ше при вид на не го ствар на: огра да од бо дљи ка ве жи це 
ви со ка два ме тра у ко јој се ла ко мо гао на пра ви ти отвор. Кроз та кав отвор, као кроз 
уши цу игле, Икар је мо гао да из не се из Укра ји не чи та ве Кар па те и це лу За кар пат ску 
област, али про блем је у то ме што он ни је био је ди ни ко ји се то га се тио: у обла сти, у 
Ужго ро ду и Му ка че ву, опе ри са ли су мно го озбиљ ни ји ли ко ви, ко ји су пр ви по сла ли 
сво је ка ра ва не кроз шу му. Ти но ви ве ле тр гов ци би ли су ло кал ни по ли ти ча ри и ше фо ви 
ца рин ске слу жбе, а са вре ме ном, уви дев ши ис пла ти вост и по тен ци јал овог би зни са, 
при дру жи ли су им се и ве ли ке га зде из Ки је ва. У ту свр ху су у пар ла мен ту фор ми ра ли 
ван ред ни ко ми тет за бор бу про тив кри јум ча ре ња, па су до шли у За пар па тје, при пре-
ти ли ло кал ним по ли ти ча ри ма и ца ри ни ци ма нај стро жим ка зна ма по за ко ну, по сле 
че га су ови јед но став но при ста ли да ша љу од ре ђе ни про це нат го ре – и би знис је 
на ста вио да цве та. Украт ко, кроз кар пат ске шу ме кре та ле су се та ко круп не звер ке да 
је би ло бо ље не на ћи им се на пу ту.

Али Икар ни је обе сио нос. До шао је на још бо љу иде ју: ро ба се мо же швер цо ва ти 
и во де ним пу тем. Ти са из За кар па тја те че у Европ ску уни ју, у Ма ђар ску. Ци га ре те се 
мо гу јед но став но до бро за па ко ва ти и ста ви ти у во ду, а ње го ви са рад ни ци ће их он да 
по ку пи ти са дру ге стра не гра ни це. Икар је из вр шио не ко ли ко екс пе ри ме на та и уви део 
да се бок со ви ци га ре та не мо гу та ко швер цо ва ти: на од ре ди ште је до пли ва ло све га 
два де сет про це на та по сла те ро бе. Не што се за ка чи ло за гра ње и тра ву, а ви ше од по-
ло ви не ма ти ца је из ба ци ла на оба лу на ра зним ме сти ма. За то је Ика ру би ло по треб но 
пло ви ло, и то та кво ко је гра ни ча ри не ће мо ћи да ви де а ко је ће, исто вре ме но, ње гов 
вла сник мо ћи не пре ста но да над зи ре.

Дру гим ре чи ма, би ла му је по треб на те ле ди ри го ва на ми ни-под мор ни ца. Али ка ко 
да на пра ви та кво не што? У Ме две до ву, где је вр ху нац тех но ло ги је пред ста вљао ау то-
мат за ка фу у хо лу по ре ске упра ве? И то, ау то ме ха ни чар са ди пло мом По ли тех нич ке 
шко ле? Па вр ло јед но став но: Икар је узео пла стич но бу ре од сто ли та ра у ка квом се-
ља ци ки се ле ку пус за зи му, на пу нио га са ско ро че ти ри сто бок со ва ци га ре та, до бро 
за тво рио и ста вио на по вр ши ну јед ног је зер це та бли зу Ме две до ва. Бу ре је, не од мах 
али ипак при лич но бр зо по то ну ло. Он да је на пра вио три пр сте на од твр дог сти ро по-
ра и два од др ве та и на ву као их на бу ре; сад се бу ре др жа ло на по вр ши ни во де као 
пра ви сплав. То му та ко ђе ни је од го ва ра ло. За то је ски нуо по је дан пр стен од др ве та 
и сти ро по ра, по сле че га се ње го ва ам фи би ја спу сти ла на не ких три де сет сан ти ме та ра 
ис под во де – до вољ но да је не ви де гра ни ча ри, а да не зап не не где за дно плит ке Ти се, 
за ко ју су ло кал ни Ци га ни го во ри ли да је ре ка по Ису со вој ме ри: мо же се пре га зи ти а 
да се не по ква се ја ја.

Сад му је оста ло да бу ре ту до да ма ли мо тор са кор ми лом, та ко да га убр за и усме-
ри, као и ра дио-пре дај ник ко ји ће по ка зи ва ти где се тач но у сва ком тре нут ку на ла зи 
ро ба. Све те про бе и при пре ме од у зе ле су Ика ру два ме се ца, по сле че га је на пу стио 
сво је џи по ве и ика ру се и пре ба цио се на раз вој вла сти те фло те. И већ за по ла го ди не 
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имао је пет на ест бу ри ћа-ам фи би ја ко ји су два пут днев но пло ви ли за Ма ђар ску, до но-
се ћи свом вла сни ку огром ну за ра ду у до ла ри ма. С оне стра не гра ни це ло ви ли су их 
Ика ро ви са рад ни ци, па би их рас пе ча ти ли и про да ва ли ци га ре те, а пр сте но ве би за-
јед но са мо то ри ма па ко ва ли у нај лон, ста вља ли у бу ри ће и од о зго ка му фли ра ли са 
три де сет сан ти ме та ра ки се лог ку пу са да би их та ко вра ти ли у Укра ји ну. На и ме, ми ни-
ја тур ни мо тор је мо гао до ста то га, али не и да вра ти бу ре про тив ма ти це на траг у 
Ме две дов. Ма ђар ски и укра јин ски ца ри ни ци ду го ни су мо гли да се до се те шта, за пра во, 
ра ди Икар, јер до во зи ти ки се ли ку пус из Ма ђар ске, где је био ду пло ску пљи, ни ка ко 
ни је мо гло би ти уно сно. Сам Икар је твр дио да му ма ђар ски ки се ли ку пус ви ше при ја 
јер је ки се ли ји – а ко мо же да му за бра ни да уво зи ку пус? 

Али ни то ни је мо гло веч но тра ја ти. Ца ри ни ци ма с обе стра не гра ни це је би ло ја сно 
да ту не што ни је у ре ду, да им се но вац про вла чи ис пред но са, па су по ја ча ли кон тро-
лу. У јед ној од та квих кон тро ла ма ђар ски ца ри ник је про био слој ки се лог ку пу са у 
бу ре ту ду гач ким но жем – врх но жа је уда рио у не што твр до. Та ко је све и от кри ве но. 
Још ду го су но ви не пи са ле да је из ме ђу Укра ји не и Ма ђар ске пло ви ла чи та ва фло та 
под мор ни ца. Иа ко му је по слов ни по ду хват про пао, Икар је ус пео да из бег не за твор-
ску ка зну: уме сто ње га у за твор је оти шао во зач ка ми о на ко ји је до во зио „ка це са 
ку пу сом”, не ки при про сти Ко ља, ко ме су при пи са ли чи та ву ту лу ка ву и тех нич ки бес-
пре кор ну шве р цер ску ше му. Икар ни је ис пао шу пак, не го је за ово пре у зи ма ње кри-
ви це до бро пла тио во за че вој же ни: по пет хи ља да до ла ра за сва ку од три го ди не за-
твор ске ка зне. Та ко су сви би ли за до вољ ни: и Ко ља са сво јом же ном, и обе ца рин ске 
слу жбе, ко је та ко стро го и са ве сно па зе да се за кон по шту је, и но ви на ри ко ји су још 
не ко ли ко ме се ци пре жва ка ва ли ову те му и по ку ша ва ли да из ра чу на ју ко ли ко је кри-
јум чар за ра дио од сва ке ту ре. Је дан но вин ски чла нак, ко ји је на пи са ла сту дент ки ња 
жур на ли сти ке Ужго род ског уни вер зи те та, по чи њао је под се ћа њем на то да је ис под 
Кар па та не кад би ло мо ре, та ко да је мо ре плов ство Укра јин ци ма у ге ни ма, па ни је чудо 
што је не ко од го во рио на зов пре дач ке кр ви. 

Да кле, би ли су за до вољ ни сви осим, на рав но, Ика ра, ко ји је из гу био из вор при хо-
да. Икар је био то ли ко раз о ча ран да је не ко вре ме ми слио чак и на то да се пре ба ци 
на ле гал но по сло ва ње – већ је, хва ла Бо гу, имао до вољ но ка пи та ла за то. Ми слио је, 
али се бр зо пре до ми слио. Ле гал но по сло ва ње у зе мљи чи је за ко но дав ство под сти че 
са мо ма хи на ци је, пре ва ре, ду пло књи го вод ство? Хва ла ле по, ни је он та ко глуп. Али 
шта му је пре о ста ло?

Икар ни је до био на ди мак Их ти ан дар, Ам фи би ја или Курск упра во за то што се по сле 
опи са них до га ђа ја ње гов би знис из во де вр ло бр зо ди гао у не бо. По што је гра ни ца 
би ла за тво ре на, пре ко Ти се су Ма ђа ри пру жи ли мре жу кроз ко ју се чак ни ри ба ни је 
мо гла про ву ћи, што је иза зва ло не го до ва ње еко ло га у чи та вој Евро пи, а кроз шу ме су 
сво ју ро бу пре во зи ли са мо нај ве ћи ло по ви – по ли ти ча ри, Ика ру је пре о ста ло је ди но 
не бо. Јед ном ће о то ме би ти сни мљен хо ли вуд ски филм, као о ве ли ким би зни сме ни ма 
Фор ду или Геј тсу, јер је по че так и ове гран ди о зне при че о успе ху та ко ђе био нео би чан. 
Ево ка ко је то би ло: Икар је ле жао у ви се ћој мре жи у свом дво ри шту, пи јуц као пи во, 
те рао ру ком му ве и слу шао на ра ди ју „Че стит ке и по здра ве”. И ту је из над ње га про ле тео 
ма ли па пир ни ави он ко ји је са спра та ње го ве ку ће ба цио син. Наш ју нак је ис ко чио из 
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мре же пре вр нув ши фла шу пи ва, раз бив ши ра дио-ка се то фон и ума ло сло мив ши но ге, 
па је стао да ју ри по дво ри шту као луд. „Ма ма, ма ма – по чео је да зо ве кли нац – бр зо 
до ђи да ви диш: та ту је пче ла убо ла у ду пе!”

Али ни је то би ла пче ла не го не што са мно го оштри јим жал цем: би ла је то иде ја. 
Упра во тог ча са, за хва љу ју ћи си но вом ави о ну од па пи ра, Икар је схва тио да му ни 
кон ку рен ти ни за кон не мо гу ста ти на пут: Бог је та ко ство рио чо ве ка да овај мо же не 
са мо да хо да и пли ва, не го и да ле ти. Сад је са мо тре ба ло на ћи ави он. То, на рав но, 
ни је мо рао ни ти ни Бо инг ни Ан-24, до во љан је и ави он за за пра ши ва ње ко ма ра ца. 
Уо ста лом, чак и та при ми тив на ле те ли ца би ла је пре ве ли ка за овај по сао ко ји се мо рао 
оба вља ти не при мет но. Да, ави он за за пра ши ва ње мо гао је из јед ног цу га да пре ба ци 
ми ли он ци га ре та, али је зах те вао пра во ави он ско го ри во и мо жда крат ке али ипак 
пра ве пи сте с обе стра не гра ни це. На би знис са та квом ин фра струк ту ром мо гао је 
пре тен до ва ти мо жда са мо Пред сед ник, та ко да је наш ју нак ре шио да сма њи апе тит 
и по гле да ка ко сто је ства ри са скром ним дел та пла ни ма.

Бр зо се ис по ста ви ло да ни је дан мо дел при су тан на тр жи шту не за до во ља ва Ика ра. 
С јед не стра не, дел та пла ни су зах те ва ли по себ но ре ги стро ва ње, што је у та ко ма лом 
и мир ном ме сту као Ме две дов мо гло иза зва ти пре ви ше пи та ња. С дру ге стра не, сви 
они су има ли вр ло ма лу но си вост: осим пи ло та мо гли су по не ти до две кар тон ске ку ти-
је са бок со ви ма ци га ре та, на че му се мо гло за ра ди ти пи шљи вих две ста до ла ра. А шта 
ако га ухва те и за пле не дел та план? Бан кро ти ра ће, упа шће у ми нус, умре ће у ду го ви ма. 

И та ко је Икар ре шио да кон стру и ше ле те ли цу сâм. За по че так, осим у дел та пла-
ни ма, узор је тра жио у ва зду шним зма је ви ма и ави о ни ма. И за кљу чио је да труп мо ра 
би ти ла ган, од алу ми ни ју ма, да кри ла мо ра ју има ти до вољ но ве лик ра спон, ка ко се 
ле те ли ца не би од мах сру ши ла, а мо тор исто вре ме но не су ви ше те жак а до вољ но јак. 
Ту су му до бро до шла и она при ми тив на зна ња ко ја је сте као ра де ћи у ау то-сер ви су. 
Икар је ку пио не ко ли ко ча со пи са са тек сто ви ма о ави о мо де лар ству, по гле дао шта о 
то ме има на Ин тер не ту и по чео да пра ви сво ју ле те ли цу. Од мах јој је дао и рад ни на зив 
– Г-2004, где је Г зна чи ло гра ни ца, а 2004. је би ла на ред на го ди на, она у ко јој је про на-
ла зач на ме ра вао да по кре не свој не бе ски би знис.

Све то ни је би ло та ко ла ко из ве сти, и на пу ту до ци ља енер гич ни Икар је за пи њао 
о не ко ли ко де се ти на ма њих и ве ћих пре пре ка и ис ку ша вао свој ен ту зи ја зам на по ра-
зи ма и ба нал ном не до стат ку нео п ход ног ма те ри ја ла. Али ипак је 1. ма ја 2004. го ди не 
Ика ров Г-2004. био спре ман за свој пр ви лет. Да тум ни је ода бран слу чај но: баш то га 
да на се ЕУ по ко зна ко ји пут про ши ри ва ла, у ње но пу но прав но члан ство сту па ло је 
не ко ли ко сред њо е вроп ских зе ма ља, ме ђу ко ји ма је би ла и Ма ђар ска, по ред чи је гра-
ни це се на ла зи и Ме две дов. И баш за овај пр ви мај пред ви ђе не су про сла ве са ва тро-
ме ти ма и го во ри ма по ли ти ча ра. А то зна чи да се ни на гра ни це не ће по себ но па зи ти, 
па је Икар мо гао без ве ли ког ри зи ка да из ве де свој пр ви екс пе ри мен тал ни лет.

Ма да ни је био баш пр ви, јер је пр ви по ку шај по ко ра ва ња не ба из вео још у фе бру-
а ру, на па шња ку иза ве ли ке шу пе свог се о ског има ња. Та да се Г-2004 по сле че тр де сет 
ме та ра ру ла ња по ди гао на от при ли ке два ме тра из над тла. То ни је би ло до вољ но, 
по себ но ако се ави он чић на то ва ри ци га ре та ма, па је кон струк тор за ме нио ме тал на 
кри ла кри ли ма од шпер пло че, а мо тор из џи па ја чим а лак шим мо то ром нај но ви јег 
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мо де ла ја пан ског мо то ци кла. По сле то га тре ба ло је да се ави он по диг не на ви си ну од 
ба рем осам ме та ра. И за и ста, већ у апри лу Икар је на вла сти том че ду пре ле тео фар му. 
Још не ко ли ко сит них по бољ ша ња, и све је би ло спрем но за лет пред ви ђе ног да на.

Икар је ода брао део гра ни це не ких пет на ест ки ло ме та ра од Ме две до ва, у пу стом 
рав ни чар ском кра ју. Ка ми о ном је до ве зао свој Г-2004 на ме сто по ле та ња, та мо је све 
при пре мио и че као су мрак. Све је мо гло да про ђе као по ло ју, да швер це ра ни је об у-
зе ла по хле па. Ис по чет ка је хтео да се огра ни чи на две ве ли ке ка р тон ске ку ти је са 
бок со ви ма ци га ре та за пр ви лет, али је то ком ду га че ти ри са та че ка ња на пу сто по љи-
ни ње го ва уве ре ност да ће све про ћи до бро по ра сла, па је уто ва рио још че ти ри ку-
ти је. Нај зад, он сам је про јек то вао ле те ли цу за осам до де сет ку ти ја, та ко да је све 
мо ра ло ис па сти до бро. Г-2004 је имао за ру ла ње по ља ну од не ких пе де сет ме та ра, 
на кон че га је тре ба ло да уз ле ти и по сте пе но до стиг не ви си ну од око 8 ме та ра; то је 
би ло са свим до вољ но да пре ле ти огра ду од бо дљи ка ве жи це ко ја је пред ста вља ла 
гра ни цу и др ве ће ко је је ра сло у ме ђу гра нич ном по ја су, и да се за тим при зе мљи у 
ма ђар ској рав ни ци. А на тој ви си ни би, исто вре ме но, остао не ви дљив за ра да ре.

Ави о кон струк тор и пи лот-по чет ник је све про ра чу нао до бро и па мет но, пре ви део 
је са мо ја чи ну ве тра. Ње гов ави он је уз ле тео, али је ди на ми ка до сти за ња ви си не ома-
ну ла, па је Икар за ка чио вр хо ве пр вих ма ђар ских ста ба ла, из гу био кон тро лу, мо тор је 
за ри бао и Г-2004 се за у ста вио у кро шњи др ве та, из ме ђу не ба и зе мље, као по го ђе на 
пат ка. Био је то крах. Бу ка и дим до ве ли су гра ни ча ре и ца ри ни ке с обе стра не, при-
пи те по во дом про сла ве. Ис по чет ка ни су мо гли да ве ру ју сво јим очи ма: пред њи ма се 
у ва зду ху за гла ви ло не ка кво чу до кућ не ра ди но сти из ко јег су ви ри ле ку ти је са нат пи сом 
Marl bo ro, а из цен тра чи та ве кон струк ци је ви сио је гла вом на до ле де бе љу шка сти чи-
ки ца са мо то ци кли стич ком ка ци гом и ве ли ким жен ским на о ча ра ма за сун це.

На пр вом са слу ша њу Икар се др жао вр ло са мо у ве ре но, од ба цио је сва ку оп ту жбу 
за кри јум ча ре ње, од био да са ра ђу је са ис тра жним ор га ни ма и пре тио сви ма да ће 
би ти из ба че ни из слу жбе. Ис по ста ви ло се да је гор ди осва јач не ба то ком оних не ко-
ли ко са ти, ко ли ко је че као су мрак, сти гао до бро да се на ли је, та ко да му је мо ре би ло 
до ко ле на. Твр дио је да је ле те ли цу кон стру и сао за се бе лич но, јер мно го во ли да ле ти, 
и да ни је на ме ра вао да пре ла зи ни ка кву гра ни цу – на ма ђар ску стра ну га је јед но став-
но од ба цио јак на лет ве тра. На пи та ње, шта му је он да тре ба ло да но си са со бом шест 
ка р тон ских ку ти ја марлборa, што ни ка ко ни је ма ло – ше зде сет хи ља да ци га ре та – Икар 
је хлад но крв но од го во рио: „Ја сам стра стве ни пу шач и имам фо би ју од оста ја ња без 
ду ва на. За то сам по нео са со бом то ли ко ци га ре та; да ми се на ђе”.

Јед не ве ли ке укра јин ске но ви не су по све ти ле ско ро це лу стра ну овом слу ча ју, са 
јед но став ним и упе ча тљи вим на сло вом „Икар из Ме две до ва”. Овај са свим од го ва ра-
ју ћи Иштва нов на ди мак се сви ма то ли ко до пао да га од тог ча са ви ше ни ко ни је ни 
звао дру га чи је. Од се дев ши три го ди не, Икар је из и шао на сло бо ду, али се ни је ока нуо 
сво је ра бо те: и да ље се ба вио кри јум ча ре њем, иа ко у мно го скром ни јим раз ме ра ма. 
Би ло ка ко би ло, Тис је имао пра во: ако у њи хо вом гра ди ћу Бо гу иза но гу по сто ји не ко 
ко мо же по ве ро ва ти у ње го ву, Ти со ву, гран ди о зну за ми сао, био је то упра во Икар. 
Осим то га он је, за раз ли ку од на став ни ка исто ри је, још увек имао до вољ но нов ца за 
оства ре ње та кве за ми сли. И не са мо нов ца, не го и везâ; са мо три го ди не на кон из ла-
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ска из за тво ра, у ок то бру 2010-е, Ме две дов ци су иза бра ли Ика ра за чла на об ла сног 
ко ми те та. За твор ска про шлост ни је спре чи ла гла са че да иза бе ру кан ди да та ко ји се у 
свом про гра му за кли њао да ће по што ва ти за кон и обе ћа вао бо љи жи вот већ да нас; 
нај зад, по чет ком исте те го ди не Укра јин ци су иза бра ли се би за пред сед ни ка не ка да-
шњу за твор ску пти чи цу,3 та ко да се Икар од лич но укла пао у па ра диг му но ве ели те.

Коч ни це на Ти со вом би ци клу ни су ра ди ле – ни ка ко ни је имао вре ме на да их по-
пра ви – те иа ко је на став ник исто ри је на вре ме пре стао су ма ну то да окре ће пе да ле, 
ни је ус пео да до вољ но сма њи бр зи ну та ко да здрав и чи тав си ђе са би ци кла; он је 
пу ном сна гом вер глао до Ика ро ве ку ће и, кад је схва тио да не ће ус пе ти да се за у ста ви, 
по чео је да ко чи ци пе ла ма о зе мљу, а он да је за пео, из гу био рав но те жу и пао ја ји ма 
на рам из ме ђу си ца и кор ма на, ци јук нуо као мач ка па тре снуо о ме тал ну ка пи ју Ика-
ро ве ку ће. Кад је кри јум чар, чув ши тај тре сак и ја ук, до тр чао из дво ри шта, Тис је још 
увек ле жао под би ци клом, сте њу ћи и др же ћи се обе ма ру ка ма за мо шни це. Пред њи 
то чак ње го вог би ци кла се ис кри вио а зад њи се вр тео, као у цир ку су, из над на став ни-
ко ве гла ве. Кад је Тис на Ика ров по здрав ма ло по ди гао гла ву, то чак му је за ка чио ше-
шир и оду вао га у јен дек по ред пу та.

Икар је имао све раз ло ге да ми сли ка ко је Тис по ко зна ко ји пут до шао да по зај ми 
па ре, ко је ни кад не ће би ти вра ће не, па му је чак па ло на па мет да ће свом бак су зном 
при ја те љу мо ра ти да до да на по зај ми цу и за но ви би цикл, али се овог пу та пре ва рио. 
Јер, пр ви пут за све го ди не њи хо вог дру же ња Тис ни је до шао да тра жи, ни је до шао 
пра зних ру ку... до бро, мо жда је ипак до шао пра зних ру ку, али за то пу не гла ве. Већ за 
не ко ли ко тре ну та ка Тис је, ужа гре них очи ју, не што об ја шња вао Ика ру, а овај је ис по-
чет ка не по вер љи во гле дао свог школ ског дру га, за тим је скре нуо по глед на Ти сов 
ше шир, ко ји је сад ле жао по ред ка пи је и у ко ме је већ сти гла да се угне зди јед на ко-
ко шка, а он да је по гле дао Ти са пра во у очи. Са жа ље ње на Ика ро вом ли цу за ме ни ла 
је по дру гљи вост, а ова је пре шла у за ин те ре со ва ност. У јед ном тре нут ку, от при ли ке 
по сле де сет ми ну та Ти со вог ва тре ног мо но ло га, узео је при ја те ља под ми шку и по ву-
као га ка свом ау то мо би лу.

– Се ди, ма ло ће мо се про во за ти, та ко нас ни ко не ће чу ти. И при чај, из гле дај да тво ја 
иде ја и ни је та ко су ма ну та као што ми се у пр ви мах учи ни ло – ре као је Икар за ми шље но.

Два дру га су се ла у ау то и од ве зла се ван гра да, те ра ју ћи за чу ђе не про ла зни ке да 
се окре ћу за ау то мо би лом ко ји се ву као ули ца ма по ла га но као кор ња ча и чи ји во зач 
ни је мо гао да одво ји за чу ђе ни по глед са свог са пут ни ка. А и тај са пут ник се по на шао 
као да је луд: све вре ме је ма хао ру ка ма и уз ви ки вао не што, али се ње го ве ре чи ни су 
мо гле ра за бра ти од зву ка мо то ра, као за по ма га ње уто пље ни ка од шу ма та ла са.

(С укра јин ског пре вео Ан дриј Ла врик)

3 Вик то ра Ја ну ко ви ча (р. 1950). Ње гов отац, Бе ло рус ли тван ског по ре кла, био је де пор то ван због 
са рад ње са на ци сти ма; он сам је два пут осу ђен, пр ви пут са 17 го ди на на три го ди не због улич не 
пљач ке, ка сни је на шест го ди на због на па да и на но ше ња те ле сних по вре да; оба пу та ни је од ле жао 
чи та ву за твор ску ка зну (због до брог по на ша ња тј. са рад ње са ор га ни ма), а ко ли ко је за пра во про-
вео у за тво ру, те шко је ре ћи јер се о то ме из но се раз ли чи ти по да ци, или се овај део Ја ну ко ви че ве 
би о гра фи је пот пу но за о би ла зи. (Прим. прев.)


