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ПА ТРИК КО ВАЛ СКИ

КУ ТИ ЈА, И У ЊОЈ ВУ КО ВИ

1. Све је по че ло та ко што је Пе ћа по сред ством јед не не срећ не 
тр го вин ске тран сак ци је до шао до по се да над тех но ло ги јом за уни
вер зал но гра ну ли ра ње, иа ко ни је знао шта до ђа во ла да ра ди са 
та квим не чим. Шта до ђа во ла да ра дим са тех но ло ги јом за уни
вер зал но гра ну ли ра ње?, пи тао се он. 

Од го вор се ни је на ме тао упр кос чи ње ни ци да је пу на три 
да на зу рио кроз про зор, пра во у ону тач ку за ко ју је ин ту и тив но 
осе тио да би мо гла би ти ме сто на ко јем би се од го вор мо гао на мет
ну ти. Су ви ше је ту мо же, мо гао, мо гла, мо гло..., за кљу чи Пе ћа на 
из ма ку тре ћег да на бде ња. Пу на три да на ни је спа вао, јео ни ти 
пио. Ус пео је да се од ву че до ку хи ње и ха ла пљи во про гу та по ла 
ли тре во де, но кад је отво рио фри жи дер сла бост га ко нач но са вла
да, те се стро ва ли на под и па де у не што у сва ком по гле ду бли же 
ко ми не го ли сну. 

Кад се про бу дим мо жда ће све не ста ти, бе ше ње го ва по след
ња зе маљ ска ми сао за сле де ћа 24 ча са. Она ко опру жен у до врат ку 
фри жи де ра ко ји га је оба сја вао сво јом лам пи цом, под се ћао је на 
упо ко је ног све ца оба сја ног бла гом ми ло шћу бож јом.

2. Про бу див ши се Пе ћа по ми сли: Сад је све не ста ло, и још: 
Сад тек знам шта је пра ва глад. Ка ко је фри жи дер остао отво рен 
цео дан, ве ћи на хра не бе ше се по ква ри ла. Је ди ни је стив био је жу ти 
рас то пље ни пу тер. Би ло је и хле ба, че ти ри да на ста рог, на ко ји се 
сва ка ко ни је да ло ни шта на ма за ти. Пе ћа на пра ви ка шу од из мр вље
ног хле ба и пу те ра и ха ла пљи во је про ждра ка ши ком. Про на ђе и 
фла шу со ка од па ра дај за и њу по пи у два гу тља ја. За па њио се схва
тив ши да ни шта бо ље ни је јео у жи во ту. Сад знам шта је ствар но 
глад, по но ви у се би још јед ном се де ћи ле ђи ма на сло њен на кре де нац, 
осе ћа ју ћи се бес крај но те шким. Та да му по глед па де на обич ну 
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кар тон ску ку ти ју ко ја је ле жа ла на сто лу и у се би кри ла тај ну тех
но ло ги је за уни вер зал но гра ну ли ра ње. Ни шта ни је не ста ло. Пе ћа 
осе ти по ти ште ност а да то ни је мо гао се би об ја сни ти. 

3. Сле де ћих не ко ли ко да на про вео је под сна жним ути ца јем 
прет ход ног до жи вља ја. Ис ку ство са ствар ном гла ђу отво ри ло му 
је до тад нео т кри ве не хо ри зон те сла до ку ства. Ка ко је про да јом 
не ких ста рих сли ка из по ро дич ног на сле ђа до шао до при стој ног 
ка пи та ла, са да су се на ње го вој тр пе зи сва ко днев но мо гли на ћи 
пр шу та, па р ме зан, лиг ње, те ле ти на и све у том сми слу. 

Али док би уз ци га ре ту и ча шу ква ли тет ног ви на ослу шки вао 
ва ре ње у же лу цу (та да би му се чи ни ло да је то из вор све ко ли ке му
зи ке), спо кој би му по ква рио по глед на ону ка р тон ску ку ти ју. Ни је 
мо гао да схва ти за што га та ствар то ли ко оп се да. Као да је уме сто 
јед не про сте пред мет но сти са ко јом ни је знао шта да ра ди ку пио 
про клет ство. У пи та њу сва ка ко ни је био нов ча ни гу би так, кван ти
та тив но не зна тан, а уо ста лом ни је био у пра вом сми слу ни гу би так 
– ку ти ја је ле жа ла ту пред њим раз ме ћу ћи се сво јом пред мет но шћу. 

Зар сам по лу део, пи тао се Пе ћа, то је са мо јед на ка р тон ска 
ку ти ја, у ку ти ји са мо јед на глу па тех но ло ги ја. Но без об зи ра ко ли ко 
се бе уве ра вао у бе сми сле ност свог не ми ра, овај га ни је на пу штао. 
Ко нач но за кљу чи да му не ма дру ге не го да отво ри ку ти ју и ба рем 
по ку ша да ис ко ри сти оно у њој не би ли по вра тио ду шев ни мир. 

Док су му дрх та ви пр сти по сло ва ли око ка на па ко јим је ку ти
ја би ла уве за на, се тио се Пан до ре. Пан до ра је по гре шно схва ће на, 
по ми сли. Не ма ту ни ка кве ра до зна ло сти, бар не у оном кон вен
ци о нал ном сми слу. Она је мо ра ла да отво ри, као што и ја мо рам, 
као што су Адам и Ева мо ра ли да убе ру ја бу ку. Ни је ту ни кад 
би ло из бо ра. Мо ра ли смо... мо ра мо да отво ри мо да би смо на шли 
ду шев ни мир, ма да ку ти ја мо же би ти из вор свих за ла и не ми ра. 
Па ра докс. И та да, док је чу чао над отво ре ном ку ти јом, пред очи ма 
му се ука за чуд на сли ка – по ље ку ку ру за и на хо ри зон ту уса мље
но др во. Са др ве та не што ви си. Обе шен чо век.

4. Пе ћа се на је жи. Сли ка обе ше ња ка би ла је та ко пла стич на 
да се мо гла фи зич ки осе ти ти, као вла жан бол у ко сти ма. На јед ном 
му се учи ни да за и ста осе ћа бол и да му сла бост об у зи ма це ло 
те ло. Од ву као се до ка у ча оста вив ши отво ре ну ку ти ју на по ду. 
Ле жао је зу ре ћи у екран, тек на по ла схва та ју ћи шта се око ње га и 
у ње му де ша ва. Упао је у ва ку ум, као чо век ко ји поч не не што да тра
жи па у ме ђу вре ме ну за бо ра ви шта је тра жио, али на ста вља да се 
вр зма по со би пре вр ћу ћи ства ри са из ра зом пот пу ног иди о ти зма 
у очи ма. 

На јед ном му се свест по вра ти. Ни је имао пред ста ву о то ме 
ко ли ко је вре ме на про шло у маг но ве њу, али мо ра ло је по тра ја ти 
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до ста ду го, јер је па ло ве че. Окру жи вао га је мрак. Осим те ле ви
зо ра сва све тла ци ви ли за ци је бе ху по га ше на. Пе ћа осе ти деч ји 
страх од са мо ће у та ми, и ду го се ни је по ме рао ис под ће бе та ко јим 
се шти тио као пла штом не ви дљи во сти, но на по слет ку га бол у бе
ши ци на гна на по крет. У за пад ној кул ту ри да ле ко је при хва тљи
ви је да од ра сла је дин ка бу де по је де на од стра не чу до ви шта ко је 
вре ба у та ми не го да се умо кри ис под по кри ва ча из стра ха од 
истог тог чу до ви шта, ко је уо ста лом ни не по сто ји, по ми сли 
Пе ћа и ла жно се на сме ја на ову до сет ку па ле ћи сва све тла пред со
бом на пу ту до ку па ти ла. Иа ко су си ја ли це бље шта ле сву да на о ко ло, 
он се не пре ста но освр тао, жа ле ћи што не ма очи и на по тиљ ку. 

5. И та да се, у све тлу ми сли о чу до ви шту и мо кре њу, се ти при
че о свом де ди ко ји је, као у бај ци, жи вео јед ном дав но на јед ној 
уда ље ној пла ни ни, ра де ћи це лог жи во та све оно што љу ди ина че 
ра де жи ве ћи јед ном дав но на јед ној уда ље ној пла ни ни; све док 
из ве сне зим ске но ћи ни је устао из кре ве та, за па лио сво ју лу лу и, 
она ко у га ћа ма, про сто од ше тао у шу му. Ују тру су на ђе ни са мо 
кр ва ви тра го ви ко је су ву ко ви оста ви ли за со бом. Али то не ма 
ве зе, ми слио је Пе ћа, не мо же да има ве зе. Ни је ваљ да де да имао 
да би ра из ме ђу то га да се упи ша у кре вет и да га из је ду ву ци. До
ду ше, у па три јар хал ној сре ди ни у ко јој је жи вео сва ка ко би би ла 
ве ли ка сра мо та упи ша ти се у кре вет, и ни је сра мо та да те по је ду 
ву ци, али мо гао је да пи ша иза ко ли бе, или чак кроз про зор, јер ко 
уоп ште гле да шта љу ди у пла ни ни ра де но ћу. Кад би ву ко ви по је
ли сва ког ко ме се но ћу при пи ша, љу ди би бр зо из у мр ли а ву ко ви се 
на мно жи ли.

На јед ном му у гла ви си ну осве тља ва ју ћа ми сао и за тре ну так 
се учи ни да је цео свет стао (та кав тре ну так мо рао је по сто ја ти и 
не по сред но пре не го што ће Ар хи мед ис тр ча ти из ка де или док је 
Њутн још увек че шкао ме сто на гла ви на ко је је па ла ја бу ка). Па 
де да је из вр шио са мо у би ство! То је са да би ло кри стал но ја сно и 
об ја шња ва ло је сву ону ми сти фи ка ци ју ко јом је фа ми ли ја ови ја ла 
слу чај. Сва ка ко да ни је сра мо та да те по је ду ву ко ви, то је чак и 
не ка фор ма ју нач ке смр ти, али лу ди ло и са мо у би ство су те шка 
сра мо та и грех. За то де да ни је иза брао ко но пац или пу шку. Са да 
је све ја сно. Зна чи – де да се убио. Ле гао је да спа ва са по ме ша ним 
осе ћа њем ус хи ће ња због но вог от кри ћа и је зе због сми сла са мог 
от кри ћа.

6. Ку ти ја је ују тру би ла још увек при сут на, са да отво ре на и 
још ви ше га ти ште ћи. Из гле да да сам луд као и де да, по ми сли 
Пе ћа пи ју ћи ка фу и по сма тра ју ћи ки шу кроз про зор. По глед му 
се хип но тич ки ле пио за по ја ве на ули ци. По сма трао је не ку же ну 
у ру жи ча стом до њем де лу тре нер ке и с ма ра мом на гла ви ка ко 
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ба ца ве ли ку цр ну ке су у кон теј нер, а за тим пре тр ча ва ули цу иа ко 
су се ау то мо би ли спо ро ва ља ли по њој. Ма ли жу ти пас, по ки сао 
и на ко стре шен, тр љао је бок о ко ру др ве та и зе вао. Сту ден ти су про
ла зи ли но се ћи на гла ва ма ке се уме сто ка па. Не бо је би ло све тло 
и си во, јед но лич но, без ни јан си. Све је та ко ап стракт но и ли рич но, 
као ти ха му зи ка, по ми сли Пе ћа и оне све сти се.

7. Ку ти ја је би ла и да ље упо р но при сут на. Чи ни ла се још отво
ре ни јом, ма да је Пе ћа знао да је то при вид, трик ума. Тех но ло ги ја 
за уни вер зал но гра ну ли ра ње, по но ви он не ко ли ко пу та, пр во ша
па том а он да и гла сно. Ре чи му се учи ни ше бе сми сле ним.

8. Тех но ло ги ју за уни вер зал но гра ну ли ра ње раз ви ла је јед на 
фар ма це ут ска ком па ни ја из уну тра шњо сти. На кон овог от кри ћа, 
са мо у ве ре но је твр дио ис тра жи вач ки тим, гра ну ли ра ње ви ше ни кад 
не ће би ти исто. Без ла жне скром но сти усу ђу је мо се да ка же мо 
да смо отво ри ли но ву стра ни цу у исто ри ји гра ну ли ра ња, а с об зи
ром на ва жност овог аспек та људ ске де лат но сти у са вре ме ном 
до бу – то ни је, ни ти мо же би ти ма ли под виг.

Иа ко не до вољ но ис пи та но, от кри ће је од мах па тен ти ра но у 
Ре пу блич ком за во ду за па тен те, ве ро ват но из стра ха од пла ги ра ња. 
Али тех но ло ги ји за уни вер зал но гра ну ли ра ње не бе ше су ђе но да 
од и гра сво ју исто риј ску уло гу у ди рект ној про из вод њи. У то вре ме 
во ђен је ти хи рат око фар ма це ут ске ин ду стри је у зе мљи, рат са не
по зна тим бро јем за ра ће них стра на и од но сом сна га. Ис ход јед не 
од би та ка био је слом ком па ни је пра ћен вла снич ким и ка др ов ским 
про ме на ма, што је но ву тех но ло ги ју ба ци ло пр во у за бо рав а он да 
у ру ке јед ног су бјек та ко ји је се део у со би по ти штен јер ни је знао 
шта с њом да чи ни.

9. Шта да ра дим с тим?, пи тао се Пе ћа по ко зна ко ји пут. 
Ове ре чи по че ше у ње му да иза зи ва ју фи зич ку муч ни ну. Про кли
њао је са мог се бе. Ни кад се ни је сма трао праг ма тич ним, че сто чак 
ни ра ци о нал ним, ни ка да га ни је во ди ла по хле па, же ља за до ка зи
ва њем, успе хом. Жи вот не по ра зе под но сио је сто ич ки, пу штао да 
их за ве је вре ме, све у све му био је у при лич ној ме ри скром на и 
ста бил на осо ба. А са да га је ова ствар оп се да ла као де мон. Мо рао 
је не што да учи ни са њом, про сто је мо рао.

Из гле да да дух ци ви ли за ци је ко нач но пру жа сво је кан џе ка 
ме ни, по ми сли он отва ра ју ћи фла шу пи ва. Сео је и по чео да ва ди 
са др жај ку ти је на сто. Раз гле дао је до ку мен та ци ју, апа ра ту ру и пре
па ра те са де ли мич ним раз у ме ва њем или без ње га. Ова ко из ло же на, 
ње го ва Пан до ри на ку ти ја при лич но је из гу би ла на ми стич но сти.

Ко зна, мо жда све на кра ју ис пад не до бро, по ми сли Пе ћа.
10. Сле де ћег да на је на ба вио не ко ли ко књи га из обла сти по

слов но сти. Отво рио је пр ву, на сло вље ну: „Би бли ја са вре ме ног 
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по сло ва ња”. Пр ва ре че ни ца у њој гла си ла је: Не по сто је ло ше при
ли ке за раз вој би зни са и ства ра ње про фи та. Пе ћа за ви тла књи гу 
пре ко со бе, она за ле пр ша стра ни ца ма као ра ње на пат ка и тре сну 
о зид. Отво рио је дру гу, „Да ли же ли те да по ста не те успе шан по
слов ни чо век?” Пр ва ре че ни ца гла си ла је: Пр ви ко рак ко ји мо ра те, 
под вла чи мо мо ра те, учи ни ти на ва шем пу ту ка по слов ном успе
ху је тај да схва ти те да се сву да у све ту ко ји вас окру жу је кри је 
про фит и да га са мо тре ба пре по зна ти и оства ри ти. Дру га па
пир на пат ка за ле пр ша пре ко со бе. Оста ле пу бли ка ци је ни је ни 
отво рио јер је уна пред знао шта у њи ма пи ше. Он их по ба ца пре ко 
со бе и за ре жа жи во тињ ски.

11. На кон не ко ли ко да на, док је мр зо вољ но сец као па ра дајз у 
ку хи њи, па де му на па мет иде ја. За што не би по ку шао да гра ну ли
ра па ра дајз? Мо жда је то пра ва при ме на тех но ло ги је. Пре до ча вао 
је се би све пред но сти ко је би гра ну ли ра ни па ра дајз имао над оним 
фла ши ра ним или кон зер ви ра ним. 

Исти на је би ла да се чо ве чан ство по ма ло умо ри ло од фла ша 
и кон зер ви, да ни шта но во ни је до не се но у обла сти па ко ва ња и чу
ва ња хра не већ цео је дан век. Кон зер ва је на ви ком из гу би ла сво ју 
ма ги ју. Не ма ви ше оног ми стич ког, го то во ре ли ги о зног осе ћа ња 
да се отва ра њем кон зер ве отва ра ју вра та за бра ње ног гра да, но вог 
све та, Пан до ри не ку ти је. Кон зер ва је мр тва, по ми сли осе ћа ју ћи 
се про роч ки. У при лог ње го вој те зи ишли су и са вре ме ни хи ги
јен скоко зме тич ки про из во ди: у сви ма њи ма кри ле су се гра ну ле, 
ти но ви сим бо ли про гре са, ми ни ја тур не пар не ма ши не и елек трич
не си ја ли це. Већ је ви део ре кла му:

Си зиф гу ра сте ну уз пла ни ну. Сре ће Про ме те ја.
– Здра во ком ши ја – ка же Си зиф – због че га си ти нај е бао?
– Дао сам љу ди ма гра ну ли ра ње – од го ва ра Про ме теј.
– То је сјај но. Мо жда би мо гао и ме ни да по мог неш?
Про ме теј сев не ва тру из пр ста. Си зи фо ва ка мен чи на се пре

тва ра у пре гршт гра ну ли ца. Он са да раз дра га но гу ра сте ну уз 
пла ни ну игра ју ћи се гра ну ла ма као кли ке ри ма.

Пре ви ше сар ка стич но за ре кла му, за кљу чи Пе ћа. Ипак, иде ја 
га је ус хи ћи ва ла, као да је не ко див но све тло бље сну ло у ње му и 
свег га оба сја ло. Ода брао је екс пе ри мен тал ни па ра дајз и ен ту зи
ја стич но при сту пио про це су. 

Срећ ном окол но шћу, по ступ ци тех но ло ги је би ли су де таљ но 
об ја шње ни по ко ра ци ма та ко да је мо гао са мо стал но из вр ши ти 
цео екс пе ри мент без по тре бе за раз у ме ва њем су шти не хе миј ских 
про це са. Екс пе ри мент је тра јао укуп но око сат и по и на кон то га 
пред њим су ле жа ле че ти ри бле до ру жи ча сте гра ну ли це – пр ви гра
ну ли ра ни па ра дајз у исто ри ји. Пе ћа ни кад у жи во ту ни је осе тио 
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та кво за до вољ ство због успе ха. Био је не стр пљив да ис пр о ба ино
ва ци ју. Оњу шио је гра ну ли це. Ни су ода ва ле ни ка кав ми рис. Про
дин стао је по ла гла ви це лу ка и уба цио ку гли це у шер пу. Ужа сан 
смрад га за пах ну и он го то во по вра ти. Гра ну ли ра ни па ра дајз имао 
је ми рис тру ле ри бе.

12. Пе ћу об у зе огор че ње. Ја сам је бе ни гу бит ник, ре че сам 
се би. За сва ки слу чај, по но вио је екс пе ри мент, али је ре зул тат остао 
исти – гра ну ли ра ни па ра дајз био је ли шен све сво је па ра дајз но сти. 

То ком сле де ћих не ко ли ко да на по ку шао је и са дру гим на мир
ни ца ма. Гра ну ли ра ни лук из гу био је сва ку аро му, гра ну ли ра на 
па при ка има ла је ми рис пар фе ма, сир ми рис по ко ше не тра ве... 
Тех но ло ги ја је би ла чист про ма шај за пре храм бе ну ин ду стри ју.

Но, и по ред оча ја ња због не у спе ха, Пе ћу је оп чи ња ва ла ма ги ја 
пре тва ра ња ор ган ске ма те ри је у фор му гра ну ле. Ство рио је не ка
кав не ја сан ду хов ни од нос пре ма ства ри – гра ну ли ра ју ћи осе ћао 
се као умет ник. Гра ну ли ра ње је но си ло је дан по се бан сар ка стич
нокри тич ки од нос пре ма ци ви ли за ци ји, исто ри ји, при ро ди, са мом 
по стан ку и кра ју све та. Пе ћа је гра ну ли ра не објек те ста вљао у 
те гле са нат пи си ма. Ни је га јио ни ка кве илу зи је да би ње го ва умет
ност мо гла би ти при зна та, да би мо гла има ти ика кво зна че ње за 
дру ге. Ипак је на ста вио. На пра вио је по ли цу за те гле и сва ким да
ном до да вао по не ко ли ко но вих, сме ју ћи се че сто као лу ди на уч
ник из цр та ног фил ма. Све се кре та ло у бе со муч ним кру го ви ма, 
све тла, ста кло, ма те ри ја... Ма ло је јео и че сто по вра ћао. На по кон 
ис цр пљен па де у кре вет. За нос је иш чи лео, оста вља ју ћи га бес ко
нач но пра зним.

13. Кре тао се као зом би. Зу рио у пла фон или кроз про зор. Све 
што је ви део иза зи ва ло је у ње му муч ни ну, све се чи ни ло не под
но шљи вим. Же лео је да не ста не, али и ни шта ви ло се чи ни ло не
под но шљи вим као и по сто ја ње. Ду го се ни је ку пао и све око ње га 
је за у да ра ло. По не кад би ле жао на пло чи ца ма у ку па ти лу, при сло
нив ши уво на њих и уми шљао да чу је кре та ње ке ра ми ке. Кад би 
не ко по ву као во ду у су сед ном ста ну, сте зао би зу бе до бо ла. Пре
ки нуо је све ме ђу људ ске кон так те. Био је сам и бо ле стан.

14. Он да му је си ну ла но ва иде ја, по след њи тр зај. 
Јед ног да на стао је пред по ли цу са гра ну ла ма и ду го их по

сма трао. На јед ној те гли ис пу ње ној све тло си вим ку гли ца ма ста јао 
је нат пис: ГРА НУ ЛИ РА НА РИ БА. Па да, по ми сли Пе ћа са иро нич
ним из ра зом ли ца, то је гра ну ли ра на ри ба, си ве ку гли це ко је су не кад 
би ле хлад но крв ни кич ме њак. Али шта је ње на су шти на? То је мр тви 
ор га ни зам, гра ну ли ра ни леш. Ето го спо до епо хал не по слов не иде је: 
са по но сом об ја вљу је мо да тех но ло ги ја за уни вер зал но гра ну ли
ра ње отва ра но ву стра ни цу у исто ри ји по греб ни штва. Смрт је 
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нај си гу р ни ји по сао, то сви зна ју. Ни ту ни шта но во ни је до не то, 
већ ве ко ви ма. На рав но да ни шта не ће у пот пу но сти за ме ни ти 
ста ро до бро тру ле ње у зе мљи, али са вре ме ни чо век те жи то ме 
да бу де са вре мен у свим аспек ти ма, чак и у смр ти. Отуд све ви ше 
кре ми ра ња на за па ду иа ко је то ис точ њач ки кон цепт. Гра ну ли ра
ње је бо ље. То је мо дел пра вог за пад ног, са вре ме ног по гре ба. Гра
ну ле су прак тич ни је од пе пе ла. Ако се, на при мер, ур на са пе пе лом 
про спе на те пих, не пре о ста је ни шта дру го до уси са ти по кој ни ка. 
Гра ну ле се мо гу по ку пи ти, др жа ти у ста кле ној те гли или чак у 
нов ча ни ку, та ко да ожа ло шће ни мо гу увек би ти бли зу пре ми ну лог. 

Пе ћи но ли це оба сја де мон ски сјај. Ни је уоп ште ве ро вао у 
успех. Исто вре ме но је и ве ро вао. Ни је знао шта тач но ми сли, све 
је би ло збр ка но. Гра ну ли ра ње мр тва ца би ло је исто вре ме но озби
љан по слов ни план и гру ба ша ла. 

15. Те је се ни се на Но во сад ском сај му одр жа вао тре ћи ме ђу
на род ни са јам по греб не опре ме и услу га. Пе ћа је за ку пио ма ли 
штанд као ин ди ви ду ал ни из ла гач. За ту при ли ку гра ну ли рао је 
не ко ли ко свињ ских кр ме на дли и цео је дан ју не ћи бут. На рав но, 
до људ ског те ла би ло је те шко до ћи, ба рем на ле га лан на чин, али 
узо р ци су до вољ но до бро илу стро ва ли прин цип. На ра чу на ру је 
на пра вио по стер и фла је ре под па ро лом „ПО ЧИ ВАЈ У ГРА НУ ЛА
МА”. У тек сту је об ја вио рат по ко па ва њу и кре ми ра њу, тим вар
вар ским и за о ста лим по ступ ци ма са пре ми ну ли ма. То ком це лог 
пр вог да на сај ма ни ко ни је обра тио па жњу на но ву тех но ло ги ју. 
По ред ње га, јед на сло вач ка фир ма из ла га ла је му ми фи ци ра не кућ не 
љу бим це и по се ти о ци су се сја ти ли на њи хов штанд. Пе ћа на по
слет ку иза ђе из са ле са из ра зом отво ре ног пре зи ра на ли цу. Ви ше 
се ни је ни вра ћао.

16. Био је крај. 
17. Стр пао је тех но ло ги ју на зад у ку ти ју и из нео је на те ра су. 

Док је ста јао над њом са упа ља чем у ру ци, схва ти да не мо же да 
је за па ли. Сад је ио на ко све јед но, по ми сли. 

По чео је да пи је. Да ни ма се ву као гра дом ко же пре вр ну те на 
на лич је. При ја те љи и по зна ни ци је два су га пре по зна ва ли. При чао 
је гла сно и не по ве за но, че сто се це ре ка ју ћи као лу дак. Про ри цао 
је про паст све та и на здра вљао смр ти и ни шта ви лу. Нај зад је по чео 
да раз го ва ра сам са со бом. Че сто би се пре нуо, на шав ши се у не
по зна тој ули ци или ка фа ни за ко ју пре ни је ни знао да по сто ји. 
Сву да га је пра тио је дан цр ни пас, за ко га је про ла зни ци ма твр дио 
да је вук. Ти си по јео мог де ду, јел да? Је си, је си, ђу бре ма ло..., 
те пао му је. 

Пе ћа и вук...
18. Био је крај.
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19. Вра не су кре шта ле из над, у кро шња ма. Пе ћа се пре ну. 
Бо ле ла га је гла ва и по глед му је био му тан. Осе ти ве тар на ли цу. 
Био је ван гра да, у шу ми. У џе пу на пи па ко но пац. Сад сам и ја на
шао сво је ву ко ве, по ми сли и бла го се на сме ши. Кре нуо је ка из
ла зу из шу ме. Хлад но је се ње сун це оба сја ва ло је по ље ку ку ру за 
и на хо ри зон ту уса мље но др во. Са др ве та ни је ни шта ви си ло. Још 
увек.




