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ГЛАСОВИ

Не ве на Ка ра но вић

СИ ВА ЗО НА
Тог да на, око по дне ва, Мар ти је за зво нио те ле фон. На дис пле ју је пи са ло: Над зор ник.
„Шта ра диш, Мар та?“, пи тао је.
„Ку вам ру чак, знаш да но ћас ра дим у Ба зи.“
„Да, тре ба ло је да де жу раш у Ба зи, али је до шло до из ме не пла на“, ре као је од сеч но, 

то ном ко ји јој је на ја вио не што не при јат но. „Не до ста је је дан тим у Си вој зо ни. Мо ра ћеш 
да по ђеш са сво јом еки пом, да по мог не те.“

„Ода кле сад то, ми смо ишле ви ше пу та?“, пи та ла је, али је Над зор ник јед но став но 
пре се као: „Ди рек ти ва од о зго!“

Чуо је ћу та ње с дру ге стра не жи це, те је спу стио тон и на ста вио уми ру ју ћим гла сом, 
ско ро мо ле ћи во: „Са мо још овог пу та. Има мо пре ма ло љу ди, а ни су сви оспо со бље ни...“

„То ми је одав но ја сно“, ре кла је ре зиг ни ра но и при ти сну ла цр ве но дуг ме.
Над зор ни ков по зив Мар ту је под се тио ка ко се, са мо не ко ли ко ме се ци ра ни је, у 

соп стве ном кре ве ту бо ри ла с не ви дљи вим XXО. То ком пли ма гро зни це, про ла зи ла је 
пре де ли ма жи вих бо ја и ле лу ја вих сен ки, ко је су се из ви ја ле, из ду жи ва ле и ску пља ле. 
Уз ди за ле су се до пла фо на и по ње му кру жи ле, да би за тим у тре ну не ста ја ле по угло-
ви ма со бе. У том маг но ве њу, по ми сли ла је чак да јој те оп се не пре но се не ке по ру ке 
оно стра ног. У по ку ша ји ма да их пре по зна и рас ту ма чи, ши ри ла је очи и за др жа ва ла 
ио на ко пли так дах. Ни ка квих по ру ка ни је би ло. „Ка ко бих во ле ла да са да ле жим на 
не у га же ној тра ви и би стрим по гле дом пре би рам по са зве жђи ма“, би ло је по след ње 
што је по ми сли ла кад је пла фон спа ва ће со бе по чео да се спу шта. 

* * *

Од јед ном се на шла на ви со рав ни пре кри ве ној зе ле ном не у га же ном тра вом с ко је је 
пу цао по глед на сун цем оку пан град. Хо да ла је ње ним обо дом, тик уз ли ти цу, тач но 
из над ком плек са град ске бол ни це, и пре по зна ла бе лу згра ду у ко јој је не ка да ра ди ла. 
Има ла је ути сак да је на за дат ку, ни је схва та ла ка квом. Упу ти ла се ста зом ко ја је во-
ди ла пре ко ли ва де. У су срет јој је ишао чо век ко ји је бр зо хо дао, као да већ ка сни. У на-
руч ју је но сио бе бу умо та ну у кр пе ко ју јој је из не на да пре дао. Из на руч ја ју је гле да ло 
на сме ја но и за до вољ но ли це тог де те та, али на крат ко, јер га је Мар та убр зо про сле-
ди ла две ма де вој чи ца ма ко је су се ство ри ле ни от ку да. На ста ви ла је ста зом ко ја је 
во ди ла пра во у отво ре ну са лу не ког при мор ског хо те ла. Би ло је вре ме руч ка и мно го 
љу ди се ти ска ло за ве ли ким шан ком. Сви сто ло ви су би ли по пу ње ни, ко но ба ри су се 
спрет но кре та ли кроз гу жву др же ћи пу не по слу жав ни ке ви со ко из над сво јих гла ва. Про-
шла је иза ле ђа ли вре ји са ног чо ве ка ко ји је ди ри го вао хо ром ма жо рет ки ња. Оне су пе ва-
ле не ку по лет ну про лећ ну ме ло ди ју, ка ква је би ла и ат мос фе ра ко ја је вла да ла тим 
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про сто ром. Ипак, ни је мо гла да се опу сти. Гри зла ју је са вест што је оно де те ола ко 
пре пу сти ла не по зна тим де вој чи ца ма. При ти сак да га про на ђе по ста јао је све ја чи. 
По гле дом је тра жи ла бе бу, уне зве ре но се освр ћу ћи на све стра не. Про би ја ју ћи се кроз 
гу жву, су да ра ла се с про ла зни ци ма, уно си ла им се у ли це и пи та ла их да ли су је ви де ли. 
Је дан ко но бар јој је у про ла зу до ба цио: „Пра ти ме, знам где је!“, и она је по шла за њим до 
шан ка на ко ме је био ве ли ки ло нац чи ји је по кло пац кло па рао услед вре ле па ре. Ко но бар 
га је по ди гао. У ло нац је гур нуо обе ру ке, до ла ка та, док га је за пах њи вао гу сти бе ли облак. 
С ужа сом је схва ти ла да је бе ба у тој вре лој су пи и, пре не ра же на, по че ла да ви че: „Да ли 
сте лу ди, ску ва ли сте де те!“, али ко но бар је уз осмех из ва дио за мо ту љак с ко јег се сли-
ва ла про вид на ле пљи ва теч ност. Из ње га је Мар ту по но во гле да ло оно пре ле по ли це 
жи вих очи ју и ми лог осме ха. С де те том у на руч ју, по жу ри ла је ка из ла зу. На отво ре ним 
вра ти ма хо те ла на ле те ла је на не по зна тог чо ве ка, ко ме се уне ла у ли це и еу фо рич но 
ре кла: „Ова бе ба се два пу та ро ди ла! Та ко ћу и ја!“ 

На гло је отво ри ла очи. Ја сно је ви де ла да је пла фон спа ва ће со бе по чео да се по ди же. 

* * *

„До бро ве че, ко ле ге! До шле смо да вас од ме ни мо“, ре кла је Мар та с при вид ним 
са мо по у зда њем, кро чив ши у про стра ну Си ву зо ну у прат њи још две фи гу ре у бе лом. 
По глед јој је од мах при ву као цр ни дис плеј на цен трал ном зи ду ко ји је по ка зи вао 21:45.

„До бро ве че!“, од го во рио јој је с при зву ком при јат не из не на ђе но сти му шки глас круп-
не фи гу ре у бе лом, на чи јем је ска фан де ру пла вим фло ма сте ром би ло ис пи са но: ШЕФ.

„Ја сам Мар та В., ше фи ца ноћ не сме не.“ 
„Мар та, ти си? Ја сам, Ра де...“
„Мој друг с го ди не, Ра де П.?!“
„Да, те шко се пре по зна је мо. Ни ро ђе на же на ме не би по зна ла у овом астро на ут-

ском оде лу. Ода кле ти ов де?“
„Ех, ода кле... Зва ли су нас да хит но за ме ни мо еки пу Марс. Они ви ше не ће пру жа ти 

по др шку Си вој зо ни, јер се и њи хов брод на су као због огром ног при ли ва пут ни ка.“
„Зар и они? Ее ее, шта да се ра ди, ми ту не мо же мо ни шта... Ва ма хва ла што сте сти-

гле ра ни је, по след њи сат нам се баш оду жио.“
„Да ли је би ло не ких про бле ма?“ 
„Пре да је мо вам сме ну с три де сет осам пут ни ка. Ва жно је да смо ус пе ли да их са-

чу ва мо.“
„Да ће мо и ми све од се бе. Сва ка ду ша нам је по треб на, ов де, на Зе мљи.“
Док су за јед но ишли од кап су ле до кап су ле и ко мен та ри са ли ста ње сва ког пут ни-

ка, Мар та се ма ло опу сти ла. Схва ти ла је да по сто је до бре шан се да и пут ни ци и ње на 
по са да мир но до че ка ју ју тро. 

* * *

Кад је Ра де тов тим на пу стио Си ву зо ну, се ла је за ко манд ни пулт. Ис ку сним по гле дом 
пре ла зи ла је пре ко мо ни то ра на ко ји ма су флу о ре сцент но зе ле не тач ке ис пи си ва ле 
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кри ву да ве јед но о бра зне ли ни је. Про стор је ис пу ња вао рит ми чан звук елек трон ских 
уре ђа ја, као тех но-бит : та-та-та-та-та аа-та та / та-та-та-та-таа-та та / та-та-
та-та-та аа-та та/ та-та-та-та-та аа-та та / та-та-та-та-таа-та та / та-та-
та-та-та аа-та та... По вре ме но је по гле дом пра ти ла чла но ве сво је по са де, Фи гу ре 1 и 2. 
Без на глих по кре та, оне су се, та ко ре ћи ле ви ти ра ју ћи из над угла ча ног по да, кре та ле 
од ста ни це до ста ни це, ти хо раз го ва ра ле с буд ни ма, не у мор но мон ти ра ле бо це, на ме-
шта ле ја сту ке, рас пли та ле ка бло ве... Та-та-та-та-та аа-та та / та-та-та-та-таа-
та та / та-та-та-та-та аа-та та/ та-та-та-та-та аа-та та / та-та-та-та-таа-
та та / та-та-та-та-та аа-та та... Тај звук је на Мар ту де ло вао уми ру ју ће.

И та ман кад јој се у гла ви ге не ри са ла ман тра: „Све ће би ти до бро“, у се да тив ну тех-
но-сим фо ни ју уле тео је ана лог ни звук те ле фо на с пул та. Тр гла се и по гле да ла ка цр ном 
дис пле ју. Вре мен ска ли ни ја по ка зи ва ла је 03:15 (Fool Moon!). 

„До бро ју тро, да ли је то Брод 7, Па лу ба 1?“, чу ла је кроз слу ша ли цу ири тан тан алт.
„Да“, од го во ри ла је Мар та од сеч но и из не на ди ла се ка ко јој глас има ме тал ни при-

звук. 
„Из ви ни те што зо вем ова ко ка сно-да -је -ве ћ-ра но. Ја сам ва ша ко ле ги ни ца, Неп тун-

ка, спе ци ја ли ста за по ре ме ћа је сна. С ким раз го ва рам?“
„Ов де Мар та В., ше фи ца еки пе Ве не ра.“
„Ве не ра? Зар ни је по рас по ре ду но ћас де жур на еки па Марс?“
„Тре ба ло је, али је до шло до бр зе из ме не пла на“, од го во ри ла је, и до да ла с бла гом 

иро ни јом: „По што сте ко ле ги ни ца, тре ба ло би да раз у ме те ка ко си стем функ ци о ни ше 
у но во на ста лој си ту а ци ји.“

„Хмм, да, ја сно ми је... Ја сам се стра Ло ле О., пут ни це на по зи ци ји #9. Зо вем да пи там 
да ли је она на свом ме сту...“ 

Мар та је ис ту ри ла гла ву из над пул та и по гле да ла ка кап су ли #9, у ко јој је би ла сме-
ште на пут ни ца бе ле ко се, пре ци зно оши ша не на рав но до ни воа бра де. Ле жа ла је 
за тво ре них очи ју, пот пу но мир но, с ру ка ма при пи је ним уз те ло. 

„Пут ни ца Ло ла О. спа ва“, са оп шти ла је крат ко.
„Да ли сте си гур ни, ко ле ги ни це? Ма ло пре ми је уше та ла у сан.“
„Не раз у мем о че му го во ри те?“
„Иа ко су јој очи за тво ре не, она је буд на. Ушла ми је у сан и по ру чи ла ми да не же ли 

да за спи, јер јој у РЕМ фа зи до ла зе не по зна ти љу ди ко ји по ку ша ва ју да јој у ру ке угу-
ра ју бе бу ко ју она ни ка ко не же ли да узме. Ка же ми да не зна чи је је то де те. Мо лим 
вас, сло бод но јој дај те ру жи ча сту пи лу лу, мо ра да се на спа ва. А мо рам и ја!“, за кљу чи-
ла је крат ко Неп тун ка.

„У ре ду, не бри ни те...“, збу ње но је ре кла Мар та и спу сти ла слу ша ли цу.

* * *

На гло је уста ла и си гур ним ко ра ком се за пу ти ла ка кап су ли #9. Док јој је при ла зи ла, 
Мар ти је пут ни ца Ло ла О. де ло ва ла као му ми ја у сар ко фа гу. Наг ну ла се над њу и кроз 
ви зир па жљи во по сма тра ла ње но спо кој но пор цу лан ско ли це. Се до ко са је ди са ла 
ти хо, је два чуј но.
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„Ло ла!“, обра ти ла јој се Мар та и по но во се тр гла, из не на ђе на ме тал ном бо јом свог 
гла са. Про тре сла је гла вом као да же ли да га не у тра ли ше. Та да је од лу чи ла – ски ну ће с 
ли ца за штит ни ви зир. Учи ни ла је то јед ним по те зом и спу сти ла га на Ло ли но уз гла вље.

„Ло ла О., да ли ме чу јеш? – обра ти ла јој се по но во, и при ме ти ла да јој је глас по стао 
не ка ко мек ши, при род ни ји. Ипак, Неп тун ки на се стра ни јед ним ге стом ни је по ка зи ва ла 
да је чу је, а ка мо ли да с њом же ли да раз го ва ра. Од луч на у на ме ри да ус по ста ви ко-
му ни ка ци ју, Мар та је на ста ви ла да се раз от кри ва. Ски ну ла је нај пре ма ску Апо ло 111, 
а за тим и Пла ви штит, и усне при бли жи ла Ло ли ном уху.

„Да ли си мо жда на зе ле ној ли ва ди?“, упи та ла ју је при сним и ме ка ним, са да већ 
ху ма ни јим гла сом. Ја сно је ви де ла да је Ло лин ле ви фа ци ја лис за и грао, и то ју је охра-
бри ло да на ста ви. 

„Ви диш ли не ку бе бу ко ју но са ју по ли ва ди?“, пи та ла је с до зом кон спи ра ци је, док 
је по гле дом др жа ла на дис тан ци Фи гу ру у бе лом број 1, ко ја је ста ја ла као уко па на на 
дру гом кра ју со бе и по сма тра ла је кроз ви зир раз ро га че них очи ју. 

Пут ни ца Ло ла О. је ве о ма дис крет но треп ну ла, али је Мар та ја сно мо гла да ви ди 
ка ко јој се, ис под спу ште них ка па ка, оч не ја бу чи це жи во кре ћу ле во-де сно, го ре-до ле, 
као да по гле дом тра же не ког. То ју је охра бри ло да ски не нај пре је дан, а за тим и дру ги 
пар ру ка ви ца. Уз осе ћај олак ша ња по гле да ла је у сво је мо кре, ско ро ску ва не дла но ве 
и њи ма об у хва ти ла Ло ли не су ве и хлад не ша ке.

„Не пла ши се, узми ту бе бу ко ју ти да ју!“, ре кла јој је не жним, али са мо у ве ре ним 
гла сом, и осе ти ла чврст сти сак Ло ли них ру ку. 

У том тре нут ку као да је све ста ло. Чак и вре ме. Бро је ви на цр ном дис пле ју по че ли 
су да тре пе ре, а за тим и да не ста ју, та ко да Мар та ни је мо гла да про це ни ко ли ко ду го 
су се њих две др жа ле за ру ке. Ка сни је се се ћа ла ка ко је си ви ло со бе по сте пе но бле де ло 
под злат ном ју тар њом све тло шћу. Пут ни ца бе ле, уред но оче шља не ко се, већ је се де-
ла ис пра вље них ле ђа у кре ве ту и до руч ко ва ла, ка да је у Си ву зо ну уше тао при ја тан 
му шки глас: „До бро ју тро, ко ле ги ни це! До шли смо да вас од ме ни мо.“


