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ДИВ НА ВУК СА НО ВИЋ

ИМ ПУЛ СИВ НА У ТЕК СТУ

По све ће но мо јим ро ди те љи ма, Ми ми ци и Пу ру

МИ СЛИ ЈЕД НЕ СО БА РИ ЦЕ

У мом до са да шњем жи во ту све је ишло глат ко, та ко ре ћи по 
кли шеу. Су пруг је био так си ста, ја сам се ба ви ла ин фор ма ти ком, син 
је сту ди рао Ма шин ски фа кул тет у Со фи ји и по вре ме но др жао при-
ват не ча со ве ма те ма ти ке. Кра јем сеп тем бра дао је услов за упис 
тре ће го ди не, што је до не кле сни зи ло це ну шко ла ри не. Жи вот у 
Бу гар ској ни је из гле дао јед но став но, али је био леп. По ро дич ни 
руч ко ви код ба бе и де де, оку пља ња на не дељ ним фуд бал ским утак-
ми ца ма, ду гач ке шет ње ули ца ма гра да, ро ман тич не во жње же ле-
зни цом. Го ди на ма смо ле то ва ли на цр но мор ској оба ли, оби ла зе ћи 
Бур гас и Вар ну, а по кат кад би смо по се ти ли и На ци о нал ни те а тар: 
јер, су пру гов отац је био углед ни ака де мик, и ис под тог ни воа се 
ни је ишло – упи си ва ла је сво је за бе ле шке у ре флек се ста кла, док 
је де таљ но ри ба ла за пр ља ну туш ка би ну за јед нич ког то а ле та.

У сле де ћем тре нут ку, ски да ју ћи ка ме нац из ме ђу пре клоп них 
де ло ва кон струк ци је, оште ти ла је лак за нок те. Пре ну ла се из сна, 
за ко ра чи ла у про шлост и угри зла се, при том, за усну. Јед ног ју тра, 
али као да се све де си ло баш тог ју тра, го то во чи та ва Бу гар ска је 
ис тр ча ла из сво јих до мо ва, ма шу ћи са ша ре них раз глед ни ца 
европ ских гра до ва: Пи ка ди ли и Биг Бен, ма сов не за ба ве у Пра те-
ру, Бран ден бур шка ка пи ја, Ато ми јум и „не при клад на” скулп ту ра 
ма лог ма не ке на, Сим плон ски пре лаз, бер за цве ћа и хо те ли за мач ке 
дуж ам стер дам ских ка на ла, ска ка о ни це у Киц би лу и Ли ле ха ме ру, 
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ен гле ско ше та ли ште с га ле бо ви ма, ба рок на згра да Пар ла мен та, 
пи ја ни бро до ви што лу та ју Се вер ним мо рем... 

– Wel co me to the EU – огла си ла се ло кал на те ле ви зиј ска ста-
ни ца сво јом шпи цом пре ба че ном на ру жи ча сти та блет, што је код 
ма сов не пу бли ке ства ра ло по зна ти ефе кат мон та же уну тар ка дра. 
По том је усле ди ла и на ја ва днев ног про гра ма, ко ји се мо гао пра ти-
ти и ви ше ка нал но, и мул ти ме диј ски. Би ла је то, у ства ри, про мо ци ја 
ме ђу на род не кон фе рен ци је о иза зо ви ма и мо да ли те ти ма без бед но-
сти у пост хлад но ра тов ском и мул ти по ла ри зо ва ном све ту. Ви део-
-клип ко ји је пре зен то вао основ ну иде ју кон фе рен ци је ди зај ни рао 
је чу ве ни кре а тор ли за ли ца, кап кеј ко ва и игра ча ка из секс-шо по-
ва, мон ден при вре ме но на ста њен у Со рен ту, док је ани ми ра ни део 
по сла, за по тре бе кре а тив них ин ду стри ја што ме диј ски про мо ви шу 
ал тер-си гур но сно до ба, оба вио ано ним ни тим мла дих ди зај не ра 
са Ислан да. Не во ље су, ме ђу тим, за по че ле он да ка да је не по зна та 
ха кер ска гру па „Зе ле на ма ги стра ла”, или бар не ко ко се под тим 
име ном пред ста вљао умре же ном cyber-све ту, де лу ју ћи из Бо сне, 
Ал ба ни је и Азер беј џа на, из бри са ла по дат ке о те ма ма и, што је ва-
жни је, о уче сни ци ма кон фе рен ци је. 

Не ка ко у исто вре ме, сти гле су до ја ве о под ме та њу бом бе по ред 
ае ро дром ске пи сте на Ро до су, као и о уби ству у хо те лу Ба ра ку да 
у обла сти Ма га луф, на Ба ле ар ским остр ви ма. За пр ви слу чај са зна-
ла је од сво је ро ђа ке ко ја је хо но рар но ра ди ла као си мул та ни пре-
во ди лац, пра те ћи ви со ку де ле га ци ју бу гар ске вла де у зва нич ној 
по се ти Грч кој, при че му је те ма раз го во ра би ла ве за на за си гур но-
сна пи та ња ре ги о на и гло бал не ге о стра те шке трен до ве. Ме ђу тим, 
уме сто за кон фе рен циј ским сто лом, пред став ни ци Бу гар ске др жа-
ве су се из не на да на шли у под нож ју хра ма на Лин до су, ко ра ча ју ћи 
увис ка бо го ви ма, оба ви је ним пла вет ни лом. По сву да око њих је 
леб де ла исто ри ја ко је се, за пра во, ви ше ни су се ћа ли. 

Исто вре ме но, на јед ном дру гом остр ву – ка ко све до ци са ли ца 
ме ста твр де, је дан Ру мун и два бу гар ска ими гран та – у ка сним ве-
чер њим са ти ма, до го ди ло се по ли тич ко уби ство на ба зе ну. ЕТА је, 
на вод но, ис пу ни ла прет ње и пре у зе ла од го вор ност за не ми ли ин-
ци дент, да би, не што ка сни је, све ово би ло при пи са но деј ству ве-
ћих ко ли чи на ал ко хо ла и опи ја та ко је су ин тер на ци о нал ни DJ-еви 
бес плат но по де ли ли по се ти о ци ма за ба ве, од но сно иза сла ни ци ма 
иза сла ни ка ЕУ, што су до ба вља ли чи сту ро бу ви со ког ква ли те та, 
за ве ћи ну ни жих чи нов ни ка ове ги гант ске ин сти ту ци је. И ума ло 
да ха ке ри „Зе ле не ма ги стра ле” угро зе и овај вр ло уно сан по сао, 
али су бу гар ски „Чу ва ри се ме на” на вре ме про зре ли њи хо ве на ме ре 
и пре ве ни ра ли ве ће ште те ко је су не па жњом мо гле би ти учи ње не 
на па не вроп ском тр жи шту нар ко ти ка. 
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Тре ба, притом, ис та ћи – про ду бљи ва ла је свој мо но лог ком-
пул зив но тр ља ју ћи кр пом те ле фон ску слу ша ли цу – да је ки шо бран-
ска ор га ни за ци ја „Pop-In te li gen ce” већ има ла увид у спи ско ве за 
ли кви да ци ју, као и ак ту ел ни це нов ник, док је ло кал но вре ме ис по-
ру ке ро бе још др жа но у тај но сти. Ипак, не што се, по свој при ли ци, 
ни је укла па ло у при чу.

Вра та су се из не на да тре ском за тво ри ла. Кле че ћи на по ду, је два 
се до мо гла ква ке, при др жа ва ју ћи се о на ран џа сти зид. Свет је овај 
без по сле ди ца – мр мља ла је се би у бра ду, алу ди ра ју ћи на вла сти ти 
ими грант ски по ло жај, Бу гaр ску у ра се ја њу, и не под гре ја ну чор би цу 
за си на... Тре ба ло је не ка ко за ра ди ти за жи вот, по це ну гу бит ка све-
га што јој је истин ски при па да ло и зна чи ло. С ми сли ма на пла нин-
ским вр хо ви ма, те ак ту ел ним па дом у вар вар ство, ко нач но је за вр-
ши ла сре ђи ва ње ку па ти ла, вра тив ши се, у ре флек су огле да ла, на 
те му нај но ви јег уби ства у Ба ра ку ди.

Фен је, ме ђу тим, из не на да по лу део. Зе мљи на ку гла се окре ну-
ла ка За па ду. При се ти ла се, то би мо гла би ти она ин те ре сант на чи-
ње ни ца ко ја се не укла па у кон текст ту ма че ња, и упра во сто га је 
од из у зет ног зна ча ја. Реч ју, док се, про те клог ле та, во зи ла по лу пра-
зним ау то пу тем ка аме рич ком ју гу, при ме ти ла је та блу за скре та-
ње уде сно на ко јој је пи са ло: Truth or Con se qu en ces, де сти на ци ја: 
Но ви Мек си ко, САД. По по пи су из 2012. го ди не, гра дић у ко ји је 
до спе ла имао је не што пре ко 6.000 ста нов ни ка. Ни су сви, на рав но, 
би ли ужи ва о ци на р ко ти ка или ди ле ри не до зво ље них суп стан ци, 
осим у вре ме фи је сте, по ко јој је овај не ка да шњи spa цен тар та ко ђе 
био по знат. Лич на кар та гра да из ме ње на је он да ка да је и он про-
ме нио име. Та ко је не ка да шњи Hot Springs, ло ци ран на ре ци Гран-
де, по стао сво је вр сни су пер бренд, ушав ши на ли сту од 50 свет ских 
гра до ва са нај за бав ни јим на зи ви ма, као што су: Fuc king (Ау стри-
ја), Bo ring (Оре гон, САД), Se xi (Пе ру), ii (Фин ска), Ass (Укра ји на) 
и дру ги. 

Кре а тив ност и агил ност ње го вих гра ђа на очи то је би ла пре-
суд на за раст по пу лар но сти не са мо овог гло бал ног гра да већ и 
ње го ве ши ре око ли не. А сав пу бли ци тет ма ла ур ба на сре ди на је 
ду го ва ла исто и ме ној по пу лар ној ра дио еми си ји из 50-их го ди на 
про шлог ве ка ко ју је во дио Ралф Едвардс, рас пи сав ши кон курс, 
то ком са мог еми то ва ња про гра ма у ди рект ном пре но су, за до де-
љи ва ње име на гра ду с нај ве ћим бро јем по тврд них од го во ра на 
пи та ње же ле ли да њи хо во род но ме сто до би је име кви за Исти не. 
На кон уз бу дљи вог гла са ња, у ко ме је по бе дио Hot Springs, Едвардс 
је по се тио гра дић, а да тум ње го ве по се те пре ра стао је у ве ли ку фи-
је сту ко ја се обе ле жа ва сва ке го ди не у про ле ће, и то на ви ше си-
мул та них по зор ни ца – са па ра дом град ским ули ца ма, так ми че њем 
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за мис Truth or Con se qu en ces, те раз ли чи тим шоу про гра ми ма у 
ко ји ма ви ше пу та го ди шње уче ству ју, по ред рас по ма мље них гра-
ђа на, и слав не лич но сти из све та шоу-би зни са.

Јед на ста ра фо то гра фи ја, исе че на из но ви на, ко ју је по вре ме-
но ва ди ла из рад ног ман ти ла, при ка зи ва ла је ау тен ти чан град, са 
та блом ко ја је обе ле жа ва ла исто ово ме сто, ко је се, исти на, и ни је 
зва ло Hot Springs већ Truth or..., био је то гра дић на аме рич ком 
ју гу, по знат по то плим из во ри ма још из вре ме на Дру гог свет ског 
ра та. Не пот пи са ни ау тор сним ка био је њен су пруг, а у по за ди ни 
фо то гра фи је мо гли су се ви де ти вој ни ка ми о ни, с ка рак те ри стич-
ним ци ра да ма, што су, нај ве ро ват ни је, пре во зи ли оруж је ка са мој 
гра ни ци с Мек си ком. 

Ди ле ма ко ја је оста ла да ви си у ва зду ху, док је осве жи ва чем 
за про сто ри је штр ца ла по чи та вој со би, ти ца ла се нај пре до га ђа ја 
из Ба ра ку де. Да ли се то уби ство оди ста де си ло? А по том, је су ли 
у то ме уче ство ва ли нар ко-ди ле ри ор га ни зо ва ни у мул ти на ци о нал-
не кар те ле и ни је ли прет по став ка да иза све га то га сто је ад ми ни-
стра ци је ЕУ и САД, пот по мог ну те ан ти ме диј ском про па ган дом 
„Зе ле не ма ги стра ле” и „Чу ва ра се ме на” пот пу ни нон сенс, или је 
пак реч о по ве за ним се квен ца ма јед ног истог event-а ко ји је учи нио 
да ком плет на де ле га ци ја са Лин до са за вр ши у та ла си ма Сре до зем-
ног мо ра, оног истог да на ка да је Hot Springs сла вио пе де се то го-
ди шњи цу свог спек та ку лар ног не стан ка са ли ца зе мље.
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МЕ МО

Не по сред но пре рас ки да ве зе са по зна том фран цу ском глу ми-
цом, а са да и сце на рист ки њом не ко ли ко успе шних фил мо ва, ко ји 
су је ко нач но вра ти ли на Цр ве ни те пих, њен бив ши љу бав ник је 
део сред ста ва про ду цент ских ком па ни ја у ње ном вла сни штву ус пео 
да пре ба ци на ра чун бол ни це у Гре но блу, за ле че ње де це обо ле ле 
од ле у ке ми је. Лу је, из гле да, још та да пла ни рао да се вра ти у до мо-
ви ну, а но вац при ку пљен у ху ма ни тар не свр хе ин ве сти ра у но ви, 
уно сни по сао. Под хи по те ку је ста вио стан у Дал ма ци ји, ком плет но 
опре мљен нај са вре ме ни јом сту диј ском тех ни ком, те ста ру ка ме ну 
ку ћу на уда ље ном остр ву, као и део имо ви не по кој ног бра та. Иде ја 
је би ла да се при вре ме но на ста ни код бив ше су пру ге и кће ри, чи-
ју је фо то гра фи ју оби ла то екс пло а ти сао на дру штве ним мре жа ма, 
обра ћа ју ћи се, углав ном, сен ти мен ти ма уса мље них же на од ко јих 
је на пре ва ру узи мао но вац. Ад ми ни стра тор ке мре жа ко је су во ђе-
не под ње го вим име ном би ле су вр ло ко рект не, са ве сне и по жр тво-
ва не; при ље жно су од го ва ра ле на сва пи та ња за бри ну тих де во ја-
ка, сре до веч них же на и ста ри ца, ко је су же ле ле фи нан сиј ски да 
по мог ну те шко обо ле лој де ци. По себ но упе ча тљи во тре ба ло је да 
де лу је опис нај но ви је Ана бе ли не фо то гра фи је, гла ве кло ну ле над 
тми ном над гроб не пло че ње го вог ста ри јег бра та. Ле па ти неј џер ка, 
Лу о ва је ди на кћи, упр кос се ти не скло ној ње ним го ди на ма, та ко ђе 
се укљу чи ла у та ко зва ни ху ма ни тар ни рад, при ку пља ју ћи од сво-
јих школ ских дру га ри ца но вац нео п хо дан за ле че ње де це.

При ти снут те шким ду го ви ма, де лом због ри скант ног на чи на 
жи во та, а по не што и због хро нич не бо ле сти си ну са, што је вре ме-
ном пре ра сла у кар ци ном ко ји је, по том, хи рур шким пу тем био 
од стра њен у пре сти жној па ри ској бол ни ци, Лу је, не ма ју ћи куд, 
од лу чио да се обра ти за по моћ мај ци, по што је сву не по крет ну 
имо ви ну прет ход но рас про дао, а у ме ђу вре ме ну до жи вео и не ко-
ли ко ма њих мо жда них уда ра, де ли мич но из гу бив ши осе тљи вост 
де сне но ге ко ју је ла га но ву као за со бом. А за тим је ре шио да про да 
све што му је пре о ста ло: Че хо ва у ори ги на лу, из ре зба ре не ко ри це 
ста рих је зу ит ских ру ко пи са, по сре бре не но же ве за се че ње хар ти је, 
лам пе са ис кр за ним аба жу ри ма, па чак и спо ме на ре и деч је играч-
ке. Мај ка, ко ја се пре не што ви ше од де це ни је би ла пре у да ла, 
ни је га при ми ла на траг у стан, ре кав ши му да је ко нач но про на шла 
парт не ра и да же ли мир.

Тач но та ко, спо кој је упра во оно че му је и Лу те жио. И он да 
ка да се, кле ца ју ћи ули ца ма, бо рио са не ви дљи вим про тив ни ци ма, 
у тре ну ци ма не у те шног ри да ња у за ба че ним ка фе и ма, ма ски ра ју ћи 
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су зе гу тља ји ма де сти ли са не во де, па чак и та да, ка да ни је мо гао 
са мо стал но да се ту ши ра, не го су га по ква ше ним пе шки ри ма су сет-
ке гла ди ле по са да већ при лич но нео се тљи вим бо ко ви ма. Сре ћом, 
ни је га ни шта бо ле ло. Био је ду го го ди шњи ко ка ин ски за ви сник, 
и уз то и нар ко-ди лер при прав ник. Бе ло или жу то, по вре ме на про-
сти ту ци ја, мла ди ћи у ко жним јак на ма ко ји ма се по да вао пам те ћи 
са мо њи хо ве сна жне ми ши це и те то ва же, чи ни ли су ње гов ноћ ни 
жи вот – гле да ју ћи са стра не – вр ло уз бу дљи вим. Смрт га се ни је 
пла ши ла, али га ни сен ке ни су пра ти ле по зи до ви ма. Био је пот-
пу но сам, нео д ре ђе но жив или мр тав, са свим све јед но. 

По не кад је је два го во рио, отвр длог је зи ка, а нај че шће би без 
пре стан ка про ли вао ре чи у свим прав ци ма, фа бу ли ра ју ћи о ус пе-
си ма у прет ход ном де лу жи во та, ко ји га је во дио од ма ле пре сто-
ни це на За пад ном Бал ка ну, пре ко пре сти жног аме рич ког уни вер-
зи те та, до Па ри за и по слов не са рад ње са чу ве ном Фран цу ски њом. 
И на рав но, сви пу те ви во ди ли су на Ко со во и Ме то хи ју. Ка ко због 
при ба вља ња нар ко ти ка, та ко и због по ро зних за ко на ко ји су омо-
гу ћа ва ли да при пад ни ци тај них слу жби, пу тем не фор мал них ка-
на ла ко му ни ци ра ња, јеф ти ну ро бу пре ба цу ју пре ко европ ских 
гра ни ца све до Ин ва ли да и бле шта ве па ри ске Опе ре. Упо р но ад ми-
ни стри ра ње на дру штве ним мре жа ма та да би се ви ше стру ко ис пла-
ти ло: Лу је нај че шће сам пре у зи мао уло гу мо де ра то ра, пред ста вља-
ју ћи се под ла жним жен ским име ни ма: Lea Ri mac, Ma re Kva peel, 
No ra Bertz и др., аги ту ју ћи при том за при ку пља ње по мо ћи ма лим 
па ци јен ти ма из да љи не, ко ји су у кри тич ном ста њу. Тим по во дом, 
отва рао је и за тва рао ра чу не у раз ли чи тим бан ка ма на под руч ју 
чи та вог Бал ка на, те ве штим тран сак ци ја ма успе вао да снаб де ва, 
тр гу је и упо шља ва ве ли ки број ко ри сни ка, при ба вља ју ћи нар ко-
ти ке ка ко за европ ско тр жи ште – углав ном фран цу ско – та ко и за 
лич ну упо тре бу. При ча ло се да је, на вод но, оп скр бљи вао и је дан 
део европ ских пар ла мен та ра ца, те да је чак и ита ли јан ска мод на 
ин ду стри ја на за ла ску има ла ма њих ко ри сти од Лу о вих мал вер-
за ци ја за бра ње ним суп стан ца ма. 

Вре ме ном је, ипак, по тра жња опа да ла, док, у исто вре ме, Лу о во 
здрав стве но ста ње ни је до зво ља ва ло пре ви ше кре та ња. Осим то га, 
про тив ње га се во дио и ма ра тон ски суд ски по сту пак у су сед ној 
др жа ви, та ко да му се ма не вар ски про стор при лич но су жа вао. 
Ујед но, пре са хли су и из во ри фи нан си ра ња пре ко дру га ри ца ње-
го ве кће ри, ко ју је све че шће упо тре бља вао као до ба вља ча нар ко-
-суп стан ци, због оте жа лог хо да, али и раз ли чи тих ма ни фе сто ва ња 
мо жда них дис функ ци ја. У по лу све сном ста њу, гро зни ча во је сми-
шљао шта и ка ко да ље. На спа со но сно ре ше ње асо ци ра ла га је лут-
ка-кловн из де тињ ства, ко ја му је су ге ри са ла смрт. Да, уби ће се, 
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об ја ви ће вест пре ко свих рас по ло жи вих стра ни ца дру штве них 
мре жа, та го ва ће ре дом све сво је бив ше и са да шње при ја те љи це. 
Би ће до стој но опла кан. Си гур но ће не до ста ја ти мно ги ма... Та ко ће 
спор би ти об у ста вљен, а же не ће се уз не ми ри ти. И нај зад, до сти ћи 
ће пост хум ну по пу лар ност свог бра та, ко ме је од у век по тај но за ви-
део на ус пе си ма у ка ри је ри, као и на за вод нич ким спо соб но сти ма.

Већ на ред ног да на, на јед ној од зва нич них ин тер нет пре зен та-
ци ја ком па ни је, об ја вио је вла сти ту смрт. Учи нио је то пре тва ра ју ћи 
се да је уцве ље на ад ми ни стра тор ка. Ма ло је ре ћи да су фа но ви 
би ли сви до јед ног у шо ку: мук на стра ни ци је обе ћа вао од лич ну, 
а уз то и вр ло уно сну за ба ву. Убр зо су по сто ви са искре ним из ра-
зи ма са у че шћа цир ку ли са ли пре сти жу ћи јед ни дру ге. Со ли да ри-
са ње у бо лу за из гу бље ним идо лом по при ма ло је гро теск не ди мен-
зи је. Са вре ме не на ри цаљ ке обра ћа ле су се ди рект но по кој ни ку 
сво јим па те тич ним сти хо ви ма, уве лим ка ран фи ли ма, го лу би ца ма 
што по ле ћу ка по ноћ ном Сун цу... Не ке од њих си му ли рао је и он 
сам, ка ко би одр жао нео п ход ну тен зи ју и из ма мио још по ко ју су зу. 
Уо ста лом, до па да ло му се да ту гу је над са мим со бом, то га је под-
се ћа ло на де тињ ство, али и на фан та зме пре у зе те из по пу ла р них 
три ле ра. Би ло је у све му то ме и из ве сне нон ша лан ци је у мо р бид-
но сти, али је озби љан и све чан тон, на по слет ку, пре о вла дао емо-
тив не из ли ве ки ча.

На кон све га усле ди ла је па у за, ис ко ри шће на за при ку пља ње 
ви део-ма те ри ја ла, ре ту ши ра них фо то гра фи ја, ла жних из ја ва по кој-
ни ко вих при ја те ља и по слов них са рад ни ка, ко је је ефект но мон-
ти рао и ви зу ел но уоб ли чио у свом ал тер на тив ном сту ди ју, та ко ђе 
опре мље ном нај са вре ме ни јом тех ни ком, при сво је ном и оту ђе ном 
у по след њем тре нут ку, пред еви ден ти ра ње и за пле ну имо ви не. Овај 
крат ки пре дах у ко му ни ка ци ји по слу жио му је као вид ку по ви не 
вре ме на, све до ве ли ког фи на ла и но вог по чет ка, ка ко је ми слио. 
Али ни обо жа ва тељ ке ни су ми ро ва ле. У знак љу ба ви и па жње пре-
ма во ље ном по кој ни ку, осми сли ле су за јед нич ки ви део-клип под 
на зи вом „Ме мо”, ко ји су с пи је те том по ста ви ле на по пу ла р ну плат-
фо р му You tu be. За тре ну так је ли ко вао. Ср це па ра ју ћи сти хо ви кру-
жи ли су екра ном у све тлу ца вом ни зу, илу стру ју ћи не из ме р ну ту гу 
што је ис ти ца ла из му зи ке Ла ре Фа би јан или Се лин Ди он, са да то 
ви ше ни је ни би ло ва жно. Тре ба ло је по го ди ти тај минг, онај пра ви 
тре ну так за де ло ва ње: ни пре ра но, ни од ви ше ка сно, док ус ко ви-
тла не емо ци је не под лег ну ра ци о нал ном но жу ана ли ти ке. 

По што је од спа вао не ких по ла са та, а мо жда и чи та ву веч ност, 
на кон свих ових дра ма тич них до га ђа ја, а под деј ством по след њих 
за ли ха хе ро и на, ко ји је у ну жди ко ри стио као за ме ну за „бе ло”, 
ис пив ши то плу чор бу, са кри шком удро бље ног мла дог си ра, сту пио 
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је у ак ци ју. Ра чун у ино стра ној бан ци, отво рен на име на вод не ста-
ра тељ ке ње го ве ма ло лет не кће ри, об ја вио је на сво јој стра ни ци, као 
и на офи ци јел ним стра ни ца ма свих „бив ших” ком па ни ја, с крат-
ким ко мен та ром: „При ло зи за Ана бе ли но шко ло ва ње. По мо зи те 
де те ту свог по кој ног при ја те ља да но р мал но од ра сте и шко лу је се 
као сва оста ла де ца.” Фонд за по моћ су, на вод но, осно ва ли и по кре-
ну ли са ми ад ми ни стра то ри, са рад ни ци и при ја те љи стра ни ца, као 
и мно го пу та до та да. Од зив је био ве ли ки. Упла те су, до ду ше, спо-
ро при сти за ле на на мен ски отво рен ра чун, и Лу је за то вре ме гу био 
мно го енер ги је у ад ми ни стри ра њу по сло ва око фон да, те да ва њу 
по дроб них оба ве ште ња за ин те ре со ва ни ма ка ко да ре а ли зу ју нов-
ча не тран сак ци је.

А он да је оти шао на Ко со во и Ме то хи ју, где му се за не ко вре-
ме из гу био траг. На кон све га не ко ли ко ме се ци, на ста вио је нор мал-
но да жи ви и ра ди као да ни че га ни је ни би ло; је ди ни до каз да је 
жив или мр тав био је пре по зна тљи ви „Ме мо”, са и да нас ак ту ел ним 
хи то ви ма, по ста вљен на плат фо р ми You tu be. 




