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ДИВ НА ВУК СА НО ВИЋ

ИГРА

ИГРА

Жу рио је. Тре ба ло је да пре тр чи, и то без ки шо бра на, ра сто ја
ње од Рек то ра та до Град ске га ле ри је, а да, при том, ка ко при ли ке 
на ла жу, из гле да што при стој ни је за углед ног уни вер зи тет ског про
фе со ра ко ји по се ћу је из ло жбу свог ко ле ге и ис пи сни ка. Сту ден ти 
су га, ме ђу тим, стал но не што за пит ки ва ли и ни је мо гао тек та ко да 
се из ву че по сле пре да ва ња. Да пех бу де ве ћи, за бо ра вио је и на зив 
ка феа где је би ло за ка за но оку пља ње по сле отва ра ња из ло жбе; јер, 
мо гао је да оде пра во та мо, а из ло жбу да по се ти у ми ру, су тра дан. 
Ка снио је си гур но ви ше од са та...

За ди хан и мо кар ушао је у из ло жбе ни про стор схва тив ши да је 
је ди ни по се ти лац; што је још го ре, пор тир је звец као кљу че ви ма 
спре ма ју ћи се да за тво ри га ле ри ју. Про мр мљао је не што у знак 
по здра ва упу тив ши се ка нај бли жем екс по на ту. По на дао се да га 
не ће од мах из ба ци ти на ки шу. Док је бри сао на о ча ре, ис па ла му је 
је лен ска ко жи ца. Са гнув ши се да је до хва ти, по глед му се за у ста
вио на кра јич ку плат на, у до њем де сном углу. Зе ле на мр ља. Ли чи
ла је на бор, онај бор. Као хип но ти сан, остао је кле че ћи пред сли
ком при ву чен упа дљи вом зе ле ном мр љом.

... Од ма ра ли ште је би ло пре пу но де це; вре ме за игру ис пу ње
но ври ском и јур ња вом. Не ки су за ми шља ли да су обла ци, пти це 
или Ин ди јан ци. Ута па ли су се у зе ле ни ло и из ње га иска ка ли по
пут ша ре них ко ки ца из пећ ни це. Јед на од оми ље них ига ра, се ћао 
се, зва ла се ће бо ва ње. У игри су уче ство ва ли че тво ри ца де ча ка, 
пе ти је био жр тва, а оста ли на ви ја чи. Жр тва је обич но би ла мла ђег 
уз ра ста; уба ци ва ли су је у ће бе и тр ча ли с њом уо ко ло. Што се 
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ви ше ко пр ца ла, то је на ви јач ка по ма ма, за јед но са су лу дим тр ча
њем по игра ли шту, ду же тра ја ла. Ка да би се ко нач но за мо ри ли, 
пре пла ше ну и ис цр пље ну жр тву оста вља ли су ис под бо ра.

„Тре ба ли вам по моћ, го спо ди не?” при шао му је пор тир до
хва тив ши је лен ску ко жи цу. „Баш је за хлад не ло. И ја сам се не што 
уко чио. Хај те, по ла ко, ову да... Ки ша је пре ста ла...”
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ДЕ ЛИ РИ ЈУМ

Ле во ру ки Џо ни, ка ко су га још од де тињ ства зва ли јер је по
гре шном ру ком пи сао и др жао ги та ру, ску те ром је, те ве че ри, уле
тео кроз ста кло у не ка кав бле шта ви про стор с чи о да ма. Аларм се 
огла сио, до шло је до па ни ке у са ли, по не ко је ври снуо, док се 
не ко ли ци на уко па ла у ме сту. 

„Лу дак!” за пре па стио се ку стос. „Па зар у га ле ри ју пре пу ну 
све та?” 

„Мај чи це ми ла”, до пр ло је са дна са ле. „Овај се си гур но пре
дози рао!” 

„Ох, је ах, мр Крабс!” до ба цио је бес кућ ник с ула за у Град ску 
га ле ри ју. 

На из не на ђе ње чу ва ра и мно го број них по се ти ла ца из ло жбе, 
вре ме шни ле тач с цр ве ноцр ном ка ци гом и жу тим ко жним ру ка
ви ца ма за у ста вио је ма ши ну ис пред нај ве ћег плат на, ода кле је 
до ба цио по љу бац јед ној да ми ци на ви со ким пот пе ти ца ма. Сре ћом, 
ни је би ло по вре ђе них. Бли це ви мо бил них те ле фо на и фо тоапа ра
та се ва ли су не пре ста но. Сва ко је же лео да ове ко ве чи ма ни ја ка на 
ску те ру ис пред по зна те сли ке, пре не го што стиг не по ли ци ја. 

... Ме сто где се из не на да об рео би ло је пу но Ин ди ја на ца, ша
ре них пер ја ни ца и уше ће ре них обла ка. Пти це су му сле та ле на 
ра ме на и ка ци гу, кре ште ћи од оду ше вље ња. Би ла је то – ка ко је 
не што ка сни је у Ур гент ном цен тру до знао – по зна та га ле ри ја у 
цен тру гра да. Пар ки рао се ис пред не ког плат на, око ко га се ти ска
ло мно штво љу ди уви је них у ка ри ра ну ће бад. 

По след ње че га се се ћао би ла је зе лен ка ста мр ља у дну плат на, 
ко ја се уда ља ва ла и при бли жа ва ла игра ју ћи му пред очи ма. Ка да 
је сти гла са свим бли зу, не на да но се пре тво ри ла у обри се ста рог 
бо ра. С јед не ње го ве гра не при вр ху ви си ло је стра ши ло од по де
ра ног ће бе та.
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ТРА У МА

Хи та ла је на свој пр ви рад ни за да так по сле опе ра ци је. Тре
ба ло је по че ти из но ва, до ка за ти се у по слу под дру гим име ном. 
Сре ћом, у ре дак ци ји је има ла раз у ме ва ње глав ног уред ни ка. Од 
по чет ка јој је пру жао по др шку у на сто ја њу да про ме ни иден ти тет. 
По по врат ку на по сао, чи ни ло јој се да је оду ше вљен ње ним но вим 
из гле дом; би ла је то сен за ци ја ко ја је по ди гла ти раж ло кал ним 
но ви на ма пред га ше њем.

Гра дом се про не ла вест да је по зна ти ли ков ни кри ти чар пре ко 
но ћи по стао же на. И то ка ква. Свеж мла да лач ки из глед и ма ни ри, 
до при не ли су то ме да за њом по лу ди све што је но си ло пан та ло не, 
не за ви сно од дру штве ног ста ту са, жи вот ног до ба или сек су ал не 
ори јен та ци је.

Са ти ма се мон ти ра ла за пр ви из ла зак. Ис про ба ла је је цр ве ну 
кок телха љи ну, ши ро ки ка иш с аси ме трич ном коп чом и екс тра
ва гант не мин ђу ше. Би ла је за до вољ на.

У га ле ри ју је ушла иза зов но њи шу ћи бо ко ви ма. Вр те ћи се по 
из ло жбе ном про сто ру, нон ша лант но се за у ста ви ла пред јед ном 
сли ком као да је рад на ро чи то не за ни ма. Уо ста лом, сва ио ле вред
на де ла већ су уна пред би ла по пи са на у ње ној дам ској бе ле жни ци. 
За што би баш ово плат но би ло из у зе так?

Али у до њем де сном углу опа зи ла је не што што јој се ни је 
сви де ло. Из ве сна мр ља, на лик на бор, за и гра ла јој је пред очи ма. 
Ви ше се ни че га ни је се ћа ла...

Су тра дан је иза шла на на слов ни ци та бло и да; фо то гра фи је 
пре и по сле опе ра ци је. У дну стра ни це на ла зио се ло го у об ли ку 
че ти на ра. А из над ње га, ре кла ма за ће бе.



570

НЕ СТА НАК

На дан отва ра ња из ло жбе уснио је сан. 
По што му је су пру га ве за ла кра ва ту, иза шао је из ста на и упу

тио се ка Град ској га ле ри ји. Ка снио је. Ко ра ци су му би ли те шки, 
хо дао је та ко ре ћи у ме сту. Па да ла је ки ша. У ба ри ца ма на плоч ни
ку ис пр ва је ви део на ран џа сте обла ке и пти це, а по том Ин ди јан це. 
За стао је за гле дав ши се у на мре шка ну во ду. Де ца су ју ри ла по ља
на ма, у да љи ни је на зи рао обри се од ма ра ли шта.

Гру па де ча ка, ме ђу ко ји ма је био и он, про фе си о нал ни ма ђио
ни чар, устре ми ла се на мла ђу де цу. По што су њих че тво ри ца ухва
ти ла ви жља стог пла ву ша на, стр па ла су га у ће бе. Тр ча ли су и но
си ли га сву да уо ко ло. Ис пр ва се ни је опи рао, али је по сле сат и по 
бе со муч ног ву ца ра ња по по љан че ту по чео да ври шти и сна жно се 
ба тр га. За ста ја ли су и ту кли га да би ућу тао. Сте њао је док су га 
на из ме нич но уда ра ли пе сни ца ма, пљу ва ли и шу ти ра ли. Ти хо је ча
ње из ће бе та би ло је по у здан знак да игру тре ба на ста ви ти. Пла
ву шан је мо жда и пла као. Пти це су по кри ле не бо. Кре шта ле су.

Ма ђи о ни чар је по вре ме но гу био дах. Но ге су га из да ва ле. 
Ни је успе вао да пра ти оста лу тро ји цу у ба ти на њу, би ли су за и ста 
не у мор ни.

Па да ло је ве че. Све тиљ ке у од ма ра ли шту па ли ле су се јед на 
за дру гом. Деч ки ћа су оста ви ли крај бо ра, у окр ва вље ном ће бе ту. 
Ни је се освр тао, али ни је мо гао ни да по бег не. Шта ако су му ис те
ра ли око или га уби ли?

... Ушао је у из ло жбе ни про стор мо кар и за ди хан. По се ти о ци 
су се већ би ли раз и шли. За стао је по ред ве ли ког плат на као звер. 
Освр тао се. Чи ни ло се да му с ле ђа при ла зе згод њи ка ва же на у црве
ној кок телха љи ни, мо то ри ста с ка ци гом и ушто гље ни про фе сор. 
Мо то ри ста је у ру ка ма др жао ка ри ра но ће бе.

Ни је ваљ да он сле де ћа жр тва ће бо ва ња, упи тао се по ку ша ва
ју ћи да се при се ти ма ђи о ни чар ских три ко ва с не ста ја њем. За ко ра
чио је ка сли ци, оче ку ју ћи из ба вље ње; у до њем де сном углу опа зио 
је мр љу на лик на бор.

На зим зе ле ном др ве ту кла ти ло се бе жи вот но те ло обе ше но 
о ње го ву кра ва ту.




