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ЦР ВЕ НА СТИ ХИ ЈА

Хте ли смо да кре не мо у уто рак, па у сре ду, али у уто рак бе
жич на ве за ни је ра ди ла и ни је би ло ни ка квих ве сти, а у сре ду је 
уне зве ре ни ре пор тер из ло кал ног сту ди ја пре нео да су пу те ви 
за кр че ни а да по ли ци је не ма ниг де на ви ди ку. По том је опет не
ста ло сиг на ла. Ја сна је пр во до би ја ла хи сте рич не на па де, за тим 
је па ла у по ти ште ност ко ја је тра ја ла ви ше да на. Са да се бу ди ла 
из де пре си је и по но во за па да ла у ста ње ус пла хи ре но сти. Пи ла је 
про зак, ле ко ве за сми ре ње и ле ко ве за та хи кар ди ју, али ни шта 
ни је по ма га ло. Ли це јој је би ло под бу ло, а око очи ју су јој се по ја
ви ли там ни ко лу то ви. Ни ја ни сам бо ље из гле дао, али ни сам пио 
ле ко ве. На ули ца ма су отво ре но ну ди ли ко ка ин и ха лу ци о но ге не 
та бле те, али био сам твр до глав у иде ји да оста нем тре звен.

Нај зад, у че твр так смо уба ци ли ства ри у ге пек и кре ну ли. 
Ја сна је ре кла да ви ше не мо же да че ка, да мо ра ви де ти Ва ле ри ју, 
на шу ћер ку ко ја је у Су бо ти ци жи ве ла са му жем и си ном. Ни су 
по мо гла мо ја од вра ћа ња, убе ђи ва ња да је пут не из ве стан, да је 
Ва ле ри ја пу но лет на, да је до вољ но што се по вре ме но ви ди мо пре
ко ком пју тер ског екра на. Ни је да ни сам же лео исто што и Ја сна, 
али по ла зак на пут ли чио је на ми си ју ка ми ка зе. На кра ју кра је ва, 
ни је би ло ви ше ни ка кве свр хе. Ни је оста ло још пу но вре ме на. Из 
Бај ко ну ра, из Кејп Ка на ве ра ла, са ки не ских ко смо дро ма и да ље 
су ис па љи ва љи ра ке те са ну кле ар ним бо је вим гла ва ма. Иа ко је 
би ло зим ско до ба, по ља пре кри ве на сне гом има ла су отров но зе
ле ну бо ју. Био је то од сјај не ба ко је је по при ми ло исто та кву бо ју 
услед ме ша ња озон ских сло је ва. Но ћу ви ше ни је би ло мра ка. Тре
ћи ну не бе ског сво да за пре ма ла је бле до си ва овал на мр ља. Уме сто 
зве зда ви де ло се са мо рас пр ска ва ње ну кле ар них је зга ра. Ја сна је 
гри зла пр сте, ру ке су јој дрх та ле и про си па ла је ка фу, ло ми ла је 
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по су ђе у ку хи њи, а кад јој је до ја ди ла мо ја нео д луч ност по че ла је 
са ма да па ку је ства ри. Та ко сам јој се при дру жио и кре ну ли смо 
на пут.

Већ на по чет ку је би ло не во ља. Те шко смо се про би ли кроз 
цен тар. На Тр гу ре пу бли ке све је би ло кр ца то. Пр вих да на, у ок то
бру, за пра во је би ло не ке ор га ни за ци је. На би ни су се сме њи ва ли 
му зич ки са ста ви и го вор ни ци су бо дри ли оку пље не гра ђа не. По
сле ви ше ни ко ни је ни шта го во рио. На би ни је остао микс пулт и 
ни ко ни је де мон ти рао раз глас. Дискџо ке ји су се спон та но сме њи
ва ли, а на тр гу су љу ди да њу и но ћу пле са ли, пи ли, па да ли у не
свест, бу ди ли се и по но во пле са ли. Од не ког до ба пле са ли су под 
ма ска ма, као ја ха чи апо ка лип се, као зом би ји, ко сту ри, гла ва ти 
во до зем ци, гри фо ни и хар пи је. Во за чи су тру би ли, по ку ша ва ли да 
се про би ју, али ни ко се ни је жа цао. Ма ске су на ска ка ле на ха у бе, 
гре ба ле по ста кли ма, ски да ле бри са че, игра ле ко ло око ау то мо би ла.

Не ка ко смо се ис ко бе ља ли из тог ме те жа, али тек што смо 
про шли мост на Ти си, ко ло на је по че ла да ми ли. У ко ло ни су у оба 
сме ра би ла по два ау то мо би ла, али не пре ста но су се ме ђу њих 
уба ци ва ла во зи ла са ус пла хи ре ним во за чи ма ко ји су уле та ли у 
ма ка зи це, во зи ли по бла ти шту на утри ни и на све мо гу ће на чи не 
по ку ша ва ли да пре стиг ну оста ле. Љу ди су пре ти ли јед ни дру ги ма 
кроз про зо ре, при ти ска ли си ре не, ту ри ра ли мо то ре да би за пла
ши ли оне ко ји су по њи хо вом ми шље њу во зи ли пре спо ро. По ред 
све га, на и шла је ко ло на вој них во зи ла. Не ки огран ци др жа ве као 
да су још би ли де лат ни. Ис пред је ишао оклоп ни џип са ро та ци
о ним све тли ма, упо зо ра ва ју ћи во за че да се по ме ре у стра ну. На 
тран спор те ри ма су се де ли вој ни ци без ка па и без пре ви ше ела на 
у по гле ди ма и по кре ти ма. Не ко је ре као да иду да спа са ва ју по
пла вље не у до њем По ти сју. Услед по ме ра ња тла, ве ли ки де ло ви 
кар пат ског ма си ва сру чи ли су се у во до то ко ве. Па но ни ју је по че
ла да пре пла вљу је пе ну ша ва блат на сти хи ја цр ве на као крв.

У си тро ен ис пред нас ве ли ком бр зи ном за био се ком би ко ји 
је ишао из су прот ног сме ра. Пут нич ки ау то мо бил је услед уда ра 
сле тео у ја рак и из ха у бе је по чео да из ла зи дим. Из си тро е на је 
ус пео да се ис ко бе ља мр шав, пре бле део чо век ше зде се тих го ди на. 
Дру штво у ком би ју је би ло ве се ло. Ви де ло се да је је дан од пут
ни ка об гр лио хар мо ни ку. Во зач ком би ја не си гур ним по кре том 
отво ри вра та и исто та ко не си гур ним ко ра ком за ко ра чи на ко ло воз. 
Из гле да ло је као да се кре ве љи и по глед му је био му тан. Мр ша ви 
чо век му при ђе без ре чи, ре пе ти ра пи штољ и три пу та опа ли ци
ља ју ћи у но ге. Ба рем је дан про јек тил је по го дио. Во зач ком би ја 
па де као по ко шен и по че да се пре ви ја. Из пот ко ле ни це је по ас
фал ту шпри ца ла крв. Ње го ви са пут ни ци ис тр ча ше са на ме ром да 
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му по мог ну, али ни ко ни је ни по ку шао да се су прот ста ви мр ша вом 
чо ве ку. Он се ла га ним ко ра ком, као хип но ти сан, за пу ти на пред 
крај ко ло не во зи ла. По сле не ко ли ко ми ну та од јек ну још је дан пу
цањ. „Убио се” – до ђе до нас глас. 

Ко ло на је ви ше ста ја ла у ме сту не го што се по ме ра ла. Кад 
смо до шли до рас кр сни це за се ло, на пра вио сам ма не вар и скре нуо 
уле во, иа ко је и спо ред ни пут био за кр чен трак тор ским при ко ли
ца ма и на пу ште ним, по ква ре ним ау то мо би ли ма.

Ја сна се оба зре на се ди шту. „Ку да ћеш сад? Је си ли по лу део?”
„Ка ко ти ни је ја сно?” – од бру сих нер во зно. „Она ко ни кад 

не ће мо сти ћи. Сви ће се ме ђу соб но по у би ја ти.”
Ја сна ми упу ти из бе зу мљен по глед. „А ово? Ку да ово во ди? 

Ни кад не ће мо сти ћи. Ухва ти ће нас ноћ а не ће мо се до мо ћи ау то
пу та.”

„Па шта. Ио на ко ни ку да не ће мо сти ћи, то је ја сно од по чет ка. 
То сам ти све вре ме го во рио. Сви смо за вр ши ли ка ри је ру.”

„Мо жда ти је си, али ја хо ћу да ви дим Ва њу. Ва ња нас че ка. 
Ми сли ла сам да бу де мо на оку пу до кра ја....” Ова ми сао на јед ном 
ју је рас ту жи ла. За гле да ла се у сво ја ко ле на, а за тим ра ме на по че
ше да јој се тре су. Би ло је то по тму ло, те шко ри да ње, као да се 
да ви, као да је до би ла на пад аст ме. Пу стио сам је да до кра ја ис те ра 
из се бе то оча ја ње. То је зна чи ло да се ба рем не ко вре ме не ће мо 
пре пи ра ти. По сле не ког вре ме на она спо рим по кре том из та шне 
из ва ди мо бил ни те ле фон.

„Ва ња, Ва ња, ми смо... Пре шли смо мост и та та је са да скре
нуо са глав ног пу та.”

„Ма ма, ре кла сам да не кре ће те. За што ми то ра диш?” – чу ло 
се из те ле фо на. Усле ди ле су смет ње на ве за ма. Чу ло се шу шта ње, 
а за тим опет Ва њин глас: „Не ка пот пу но но ва тех но ло ги ја.... Оруж
је на ба зи елек тро маг нет них ви бра ци ја... Би ће све у ре ду. Ви се 
вра ти те...” Ве за се пре ки ну ла. Ја сна је још не ко вре ме при ти ска ла 
тип ке, али без успе ха. Она те шко уз дах ну и за гле да се кроз ве тро
бран ско ста кло, као да се на крат ко по ми ри ла са суд би ном. 

„Из ва ди те сен дви че” – ре кох. „Не мо ра мо бар да кре па мо 
глад ни.”

Она по слу шно по че да че пр ка по ран цу. До да ла ми је ужи ну 
спа ко ва ну у це ло фан, а узе ла је не што и за се бе.

„Лу ди це, ето, чу ла си” – ре кох то ном ко ји је тре ба ло да оди
ше но вим оп ти ми змом. „Не што ће већ ура ди ти, не што ће из ми
сли ти.”

Мо је ре чи има ле су слаб ути цај. Гле да ла је од сут но у тму ран, 
зе лен каст пеј заж пред со бом и исто та ко од сут но по ку ша ва ла да 
са вла да за ло гај у усти ма.
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Пу то ва ли смо већ са ти ма, али раз да љи на ко ју смо пре шли 
би ла је за не мар љи ва. Спо ред ни пу те ви би ли су за кр че ни као и 
глав не са о бра ћај ни це. Ку да су се за пу ти ли сви ти љу ди? Мо ра 
би ти да је на де лу био не ки пси хо ло шки ин стинкт. По бе ћи, по ме
ри ти се, по тра жи ти скло ни ште. У се лу је би ло не ко ли ко про дав
ни ца, али ни јед на ни је ра ди ла. Ули ца ма су се кре та ли љу ди са 
пу шком о ра ме ну.

„Хај де, окре ни” – ре че Ја сна, про тив но сва кој пси хо ло шкој 
ло ги ци. „Иде мо ку ћи.”

„Во лео бих да мо гу” – ре кох. „Али то је не мо гу ће у овим 
окол но сти ма. По гле дај ка ква је гу жва. Крај пу та су од ба че не по
љо при вред не ма ши не. Јед но став но је не мо гу ће.”

„Мо жда... Ако на и ђе мо на не ку спо ред ну ули цу. Ако се ука
же при ли ка...” – ре че она нео че ки ва но спо кој ним то ном.

По гле дао сам кроз про зор. Сне жни по кри вач у удо ли на ма се 
то пио. За пра во, пре кри ва ла га је гу ста те ку ћи на за га си то цр ве не 
бо је. Ли чи ло је на ла ву, на маг му из ожи ве лих кар пат ских вул ка на.

„Ухва ти ће нас ноћ” – ре кох. „Бо ље да по тра жи мо не ки сме штај.”
Иза се ла је био ма на стир. Крај зи да не огра де би ло је пар ки

ра но мно го ау то мо би ла и го ре ле су ло гор ске ва тре. 
„Да ви ди мо, мо же ли се ту на ћи не ки ко нак?” – ре кох бо ја жљи

во. Ни је би ло од го во ра. Скре нуо сам са пу та и во зио вла жним дру
мом ко ји се на кра ју про мет нуо у вла жни пољ ски пут. Ау то мо би ли 
су би ли пар ки ра ни са де сне стра не, на уз ви ши ци где још ни је до
пи ра ла цр ве на те ку ћи на. Ни је се мо гло да ље. На шао сам ме сто за 
пар ки ра ње и иза шли смо у про хлад ни но вем бар ски су мрак, осве тљен 
млеч ном мр љом ко ју су тек де ли мич но за кри ва ли гу сти обла ци.

Љу ди су се гре ја ли крај пуц ке та вих ва три, њи хо ва ли ца де
ло ва ла су нео бич но из бо ра но у на ран џа стом од сја ју. На не ко ли ко 
ме ста при пре ма ла се хра на у ка за ни ма.

„Има ли ме ста у ко на ку?” – до вик нух чо ве ку ко ји је у ва тру 
до да вао це па ни це.

Он до вр ши по сао, отре се ша ке и при ђе нам да би нас бо ље 
осмо трио. „Не ма ко на ка у том ма на сти ру. То јест, ко нак је та ко 
ма ли да у ње га је два ста ну мо на си. Та мо сад слу же бде ње, као и 
сва ке но ћи.” По глед му се на крат ко за у ста ви на Ја сни ном ис пи је
ном ли цу, за тим по но во до лу та до ме не. „Ја вас по зна јем од не куд” 
– ре че. „Да не ра ди те мо жда у нафт ној ин ду стри ји?”

„Да, ра дио сам” – ре кох. „Ја сам ин же њер ге о де зи је.”
„Се ћам се, јед ном сам узео из ја ву од вас.”
„Ви сте но ви нар”? – упи тах.
„Био сам” – ре че он на сме јав ши се. „Ду га је то при ча. Зо вем 

се Мар ко, ра дио сам у до пи сни штву Но во сти. Мо жда ме се се ћа те.”
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„Да, по зна ти сте ми” – ре кох.
„Зна те шта, ако не на ђе те ни шта дру го, мо же те од спа ва ти у 

на шем ком би ју. Има до вољ но ме ста. Је ди но вам мо же за сме та ти 
деч ји плач.” По сле крат ке стан ке, он до да де: „Же на ми се ју трос 
по ро ди ла. До био сам ћер ку. Кре ну ли смо у по ро ди ли ште, али до
спе ли смо дов де и ни ма кац. Ни је се мо гло ни на пред ни на зад. 
Сре ћом, на шао се ту је дан ле кар... Све је до бро ис па ло. Ка ко год, 
ја да нас сла вим, и по ред све га. И сла ви ћу и су тра, ако до че ка мо. 
На дам се да ћу су тра ус пе ти да се про би јем до бол ни це.” Ли це му 
се по но во раз ву че у ши рок осмех. „Хај де, се ди те ма ло и по пиј те 
не што са на ма. Ио на ко нам се сви ма исто пи ше.”

По здра ви ли смо се са ћу тљи вом же ном за ви је ном у ће бад и 
ре кли не ко ли ко љу ба зних ре чи ма лом ство ре њу у смо туљ ку при
ви је ном на ње не гру ди.

Не ки чо век је се део крај ва тре и као да је је два че као да на
ста ви из ла га ње за по че то пре на шег до ла ска. Био је то кум на шег 
до ма ћи на.

„Зе мља ни је рав на пло ча, али Ко пер ник је био у за блу ди: 
Зе мља се не окре ће око Сун ца, већ се Сун це окре ће око Зе мље” 
– ре че он док нам је до ма ћин до да вао шо ље са ку ва ним ви ном. 
„То је са да ко нач но по ста ло ја сно као дан.” 

„Не слу шај те га” – ре че Мар ко. За ни мљив је пр вих де сет ми
ну та. По сле по чи ње да се по на вља и да ла же.

Ње го вог ку ма то ни је по ко ле ба ло. „Зе мља чвр сто сто ји на 
свом ме сту” – ре че он вра ћа ју ћи скли зну те на о ча ре на сво је ме сто 
у ко ре ну но са. „За што би се окре та ла? Са мо за то што је Сун це 
ве ће? Ево, са да ће нас све ску па про гу та ти ажда ја и све ће се вра
ти ти на по че так. Али то ни је пр ви пут.”

„Ка ко то ми сли те?” – упи тах.
Мар ко се ухва ти за гла ву. „Не мој те га под ба да ти” – ре че. 

„Ио на ко смо већ на де ра ли. Цео дан га слу шам.”
„Ми смо већ јед ном би ли рас по лу ће ни” – ре че кум, не обра

ћа ју ћи па жњу на ко мен тар. „Људ ска ци ви ли за ци је по че ла је не 
баш та ко дав но. Све је за бе ле же но у ва ви лон ском епу Ену ма Елиш. 
Ти ја мат је би ла бо ги ња ха о са ко ју је бог му ње Мар дук пре по ло вио 
на по ла. Од ње них ре ба ра на пра вио је не бе ски свод и Зе мљу. Од 
ње них упла ка них очи ју на ста ли су из во ри Ти гра и Еу фра та, а од 
ње ног ре па Млеч ни пут. Али све је то ма ње ва жно.” Го вор ник за
ста де, као да су га пре пла ви ле емо ци је. Кли мао је гла вом, а кад је 
по но во про го во рио, глас му је био ту га љив, ско ро пла чан: „Да, 
све је то ма ње ва жно. А ци ви ли за ци ја као да је ју че по че ла. Су
шти на је у сле де ћем: За ха ри ја Сти чин је до ка зао да је Мар дук у 
ства ри пла не та Ни би ру ко ја про ла зи кроз Сун чев си стем сва ких 
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три хи ља де и ше сто го ди на. Је дан од ме се ца пла не те Ни би ру рас
по лу тио је пла не ту Ти ја мат на два де ла. Од јед ног де ла на ста ла је 
Зе мља, а од дру гог по јас асте ро и да.”

„Од мо ри ма ло” – ре че Мар ко. Кум као да га је по слу шао. На
крат ко се ућу та, на тег не ра ки ју из бу тељ ке и по но во вра ти на о ча ре 
с ја ком ди оп три јом на нос.

„Ка ко се ма ла зо ве?” – упи та Ја сна же ну за ви је ну у ће бад. 
Био сам за до во љан због то га што се по кре ну ла, што је у њој про
ра ди ла мај чин ска со ли дар ност.

„Ни смо још од лу чи ли” – ре че же на ти хим гла сом. Ја бих же
ле ла да бу де Ве сна, као бо ги ња про ле ћа. Мар ко ка же да то ни је 
ло ше, али он има још је дан пред лог – Зве зда на. Та ко се зо ве ње
го ва мај ка, а и де те је за че то кад се са зна ло за зве зду, за пла не ту... 
Ви де ће мо. Са мо да све бу де до бро.”

„Би ће до бро” – ре че Ја сна уте шно. Пи тао сам се да ли ве ру је 
у то.

Кум је не ко вре ме ку њао, за тим га обо дри не ка са свим но ва 
иде ја.

„Не ће би ти до бро” – ре че. „Ни кад ни је би ло. Тек сам ове не
де ље са знао да смо ми ра са ро бо ва, рад ни ка ко је су ге нет ском 
ма ни пу ла ци јом ство ри ли Ану на ки, ста нов ни ци пла не те Ни би ру. 
Ге нет ску мо ди фи ка ци ју из вео је Ен ки, во ђа на уч ног ти ма Ану на
ки ја. То се до го ди ло у ис тра жи вач ком цен тру Еден, и то та ко што 
је Ен ки укр стио ге не Хо мо ерец ту са и Ану на ки ја. За пи се о Ану
на ки ма оста ви ли су ста ри Су ме ра ни на гли не ним та бли ца ма. Ану
на ки су љу ди ма пре да ли мно га зна ња нео п ход на за оп ста нак, пре 
не го што су се укр ца ли на све мир ске бро до ве и ева ку и са ли на 
ма тич ну пла не ту. То је би ло још пре по то па. Ка ко ми је то ра ни је 
про ма кло? Ду бо ко сам раз о ча ран што смо кре и ра ни да бу де мо 
ро бо ви.”

Да би то до ка зао, он љу ти то за мах ну и ба ци ко мад др ве та у 
ва тру.

„Мо жда сад опет до ла зе, да из гла де ствар?” – ре че Мар ко.
„До ла зе, вра га. Где су? Ниг де их не ви дим?” Кум је још не ко 

вре ме раз ми шљао. „Осим то га” – ре че нај зад – „тре ба да про ђе 
се дам хи ља да и две ста го ди на. Два пу та три хи ља де ше сто, то је 
се дам хи ља да и две ста.”

„Хај де мо до цр кве” – ре че Ја сна. „Хо ћу да за па лим све ће.”
Осо ви ли смо се на но ге и кре ну ли, ре кав ши Мар ку да ра чу на 

на нас за пре но ћи ште.
Са уз ви ши це се ви де ло да Ду нав там но цр ве не бо је пре ти да 

пре пла ви бе де ме. Обу ћа нам се на по је ди ним ме сти ма ле пи ла за 
исти та кав там но цр ве ни глиб. Пред ма на сти ром је би ло пу но све та. 
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Чуо се плач де це, љу ди су кле ча ли и кр сти ли се. У цр кви од си вог 
креч ња ка хор мо на ха по јао је ви зан тиј ске на пе ве, де лио се осве
шта ни хлеб за укре пље ње. Про би ли смо се до уну тра шњо сти 
цр кве. По ја ње уми ну, а све ште ник у ман ти ји љу би ча сте бо је чи тао 
је сла ба шним гла сом не што из Све тог пи сма. Мо на си су би ли 
бле ди, не по мич ни, њи хо ва ли ца у из ма гли ци од та мја на де ло ва ла 
су све ча но.

Све ште ник је чи тао: „И пе ти ан ђео за тру би, и ви дех зве зду 
ко ја је са не ба па ла на зе мљу, и да де јој се кључ од ждре ла без да
на. И отво ри ждре ло без да на, те се по ди же дим из ждре ла као дим 
ве ли ке пе ћи, а сун це и ва здух бе ху по мра че ни од ди ма из ждре ла.”

Жа мор љу ди и звец ка ње кан ди ла на крат ко за глу ши ше све
ште ни ка. По том ра за брах да го во ри ове ре чи: „Звер ко ју си ви део 
бе ше и не ма је, и из и ћи ће опет из без да на, па ће оти ћи у про паст. 
А ста нов ни ци зе мље, чи ја име на ни су за пи са на у књи зи жи во та 
од по стан ка све та, чу ди ће се кад ви де звер да бе ше и да је не ма и 
да ће опет би ти ту.”

У гу жви се за чу да не ко до зи ва Ја сну. Ка на ма се про би ја ла 
Го ри ца, Ја сни на ко ле ги ни ца из шко ле, про фе сор ка не мач ког. Из
љу би ле су се и ду го оста ле у за гр ља ју, за тим се ру ка ва ла са мном. 
Очи су јој би ле су зне, али исто вре ме но су све тлу ца ле од не ког 
не зе маљ ског уз бу ђе ња ко је је у њој иза зи ва ла дра ма ти ка мо ли тве, 
по ка ја ња, суд бо но сних тре ну та ка, игре све тло сти и ко лу та ња ди ма 
од све ћа и та мја на.

„От куд вас?” – упи та она кр ше ћи ру ке. „До ла зи те код Ге де о на?”
„Кре ну ли смо код Ва ње у Су бо ти цу” – ре че Ја сна – „али ето, 

до спе ли смо ов де. Ко је Ге де он?”
„Ге де он Лу кач, не у ро хи рург. Има ов де ви лу, на бре гу код 

Ду на ва...”
„Аха, док тор Лу кач... Он ов де има ку ћу?” Зна ли смо док то ра 

Лу ка ча, ле ка ра у по кра јин ској кли ни ци. Био је Ја снин школ ски 
друг.

„Да, го ре на бре гу. Ми смо до шли ју че, али љу ди су та мо већ 
не де љу да на... Ге де он је одре шио ке су, али ма ло је ту жан јер по
ло ви на зва ни ца ни је мо гла да до ђе. Знаш шта” – ре че Го ри ца и 
до хва ти Ја сну за по длак ти цу – мо ра те до ћи. Има ме ста за спа ва ње, 
а док тор ће се об ра до ва ти.”

„Не знам баш...” – ре че Ја сна и по гле да ме нео д луч но.
„За што да не” – ре кох. „Ја сам ио на ко ре шио да се ви ше ни

че га не сти дим. Мо же мо да на вра ти мо. А и сме штај је ве ро ват но 
бо љи не го код Мар ка и ње го вог ку ма.”

„Он да смо се до го во ри ли” – ре че Го ри ца. „И мој Ста ни слав 
је та мо. По ма же око ор га ни за ци је. Ју че су сти гли и му зи ча ри...”
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Ја сни као да се још ни је ишло из ма на сти ра. Би ло је то нео бич
но. Ни ка да ра ни је ни је од ла зи ла у цр кву. По ја ње мо на ха, про по вед, 
за јед ни штво у мо ли тви, све је то за њу би ло ма ло от кри ће.

„Хте ла бих да се при че стим” – ре че она, с но том ко ле бљи во
сти у гла су. По гле дао сам је. Знао сам да је би ла кр ште на. Зна ла 
је да упа ли све ћу у хра мо ви ма на ту ри стич ким пу то ва њи ма. Али 
ни кад ни је ишла на ли тур ги ју.

Про на шли смо мла дог мо на ха го сто прим ца ко ји је био на 
услу зи на мер ни ци ма.

„Не ма при че шћа кад је бде ње” – ре че он. „Су тра је ли тур ги ја, 
ако бог да. Мо же та да...” По сма трао нас је чки ља вим очи ма ис под 
ри ђих обр ва, као да раз ми шља ко ји лек би нам би ло нај бо ље пре
пи са ти у овом тре нут ку. „Ако хо ће те да се ис по ве ди те, или ма кар 
са мо да раз го ва ра те, отац Је ро ним је у тр пе за ри ји.”

„Иде мо” – ре че Ја сна и по ву че Го ри цу за ру ку.
У тр пе за ри ји је ми ри са ло на во сак. Елек трич но осве тље ње 

ни је ра ди ло. У угло ви ма су плам те ли ве ли ки свећ ња ци, пред ико
на ма све та ца пла ми ња ла су кан ди ла. Отац Је ро ним био је чо век 
је дрог ли ца, уо кви ре ног пот пу но се дом бра дом и исто та ко се дом 
ко сом све за ном у реп ис под из но ше не ка ми лав ке.

У тр пе за ри ји је би ло пет на е стак љу ди. Вла да ла је ти ши на, 
јер је јед на де вој ка у пр вом ре ду чи та ла од ло мак из Све тог пи сма: 
„И ви дех но во не бо и но ву зе мљу, јер пр во не бо и пр ва зе мља про
ђо ше, и мо ра не ма ви ше. И ви дех све ти град, но ви Је ру са лим ка ко 
си ла зи са не ба од Бо га, опре мљен као не ве ста ко ја је укра ше на за 
сво га му жа.”

„До вољ но је” – ре че ду хов ник по ди гав ши ша ку. На ли цу му 
је бли стао за го нет ни осмех, уну тар њи пла мен ко ји је све до чио да 
стра ха не ма и да не тре ба да га бу де. У ћут њи је про шао ско ро 
чи тав ми нут. Све ште ник је спо ро вр тео бро ја ни цу и ва во љио усна
ма. За тим ре че, као да му је та ми сао од јед ном си ну ла: „Го спод 
наш ни ком ни је обе ћао сре ћу и удоб ност. Он се ти ме ни је ба вио. 
Ни је до шао да до не се мир не го мач. Али сре ћа и удоб ност ни су 
исто што и спо кој” Он се обра ти де вој ци: „Ста ша, ка ко гла си наш 
пса лам... Пса лам два де сет и три?”

„Го спод је па стир мој, ни шта ми не ће не до ста ја ти...” – од ре ци
то ва Ста ша бо ја жљи во, као да се пи та је ли то пра ви од го вор на ду
хов ни ков зах тев. „На зе ле ној па ши па се ме, во ди ме на ти ху во ду...”

„До вољ но је” – ре че опет отац Је ро ним. Од раз не ке уну тар ње 
оза ре но сти ни је му си ла зио са ли ца, као да је сва ки ста вак, сва ки 
стих, нео пи си ва по сла сти ца.

Ја сна се до ста од луч но про би из ме ђу љу ди и клек ну пред 
све ште ни ка. 
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„Бла го сло ви те, оче. Окре пи те гре шну ду шу” – ре че гла сом 
ко ји ни сам мо гао пре по зна ти. Био је то глас ко ји је два да је за у зда
вао крик пе ћин ске же не. Ни сам ни из да ле ка оче ки вао да би мо гла 
учи ни ти та кво не што. Па опет, ово је би ло вре ме кад љу ди чи не 
нео че ки ва не ства ри.

Отац Је ро ним не ре че ни шта. По ло жио је ша ку на ло па ти цу 
ње ног ра ме на и у том по ло жа ју оста ли су до ста ду го. Ле ђа су јој 
нај пре по дрх та ва ла у гр чу, а за тим дрх та ње по пу сти. Она по ди же 
гла ву и за гле да се у ли це ду хов ни ка.

„Не за ме ри те, оче” – ре че она. „Не што сам хте ла да ка жем. 
Да пи там.”

„Ка жи и пи тај. За то си да нас до шла у овај све ти ма на стир.”
„Ка за ћу по ср цу, она ко ка ко ми на ла же мој гре шни ра зум. 

Зна те, ја ве ру јем у ра зум” – ре че Ја сна. Де ло ва ло је то као да се 
исто вре ме но чу ди и при се ћа не ког дав ног твр дог уве ре ња. Уве ре ња 
ко је се у ме ђу вре ме ну раз вод ни ло али ни је пре ста ло да је му чи. 
„За што спо ми ње те па сти ра кад је овај свет кла ни ца и гро бље? За
што? Мо же мо се за ва ра ва ти ле по том пеј за жа или ша ра на леп ти
ро вим кри ли ма... Чи но ви тог па сти ра мо жда су до бри за ње га, али 
пре ма чо ве ку је он рав но ду шан, не ми ло ср дан... Па то је вр ло слич но 
као код на ших зе маљ ских па сти ра. Они га је ја гањ це за свр ху ко ја 
ни је баш нај по год ни ја за ја гањ це... А ја гањ ци у ње му опет ви де 
хра ни те ља и до бро тво ра. Ка ко да бу де мо спо кој ни, оче?”

Отац Је ро ним ни је до пу штао да га не што сне ве се ли. На ли цу 
му је и да ље си јао до бро ћуд ни осмех. „Да ли је чо век ство рио жи
во ти ње ше стог да на?” – упи та. „Чо век или не ко дру ги?”

Ни је би ло од го во ра. 
„Он да не го во ри мо о истом па сти ру” – ре че он.
Ја сна се ни је пре да ва ла. „Али све, све што чо век уз га ја од 

жи вог све та на ме ње но је ње го вим его и стич ним по тре ба ма. Да 
про жде ре њи хо во те ло, да ис ко ри сти њи хо ву сна гу... Ис па да да и 
па стир о ко јем го во ри мо уби ра не ку са свим од ре ђе ну ко рист за 
се бе од же тве људ ских ду ша. Он те ду ше уз га ја на Зе мљи. С дру
ге стра не, јаг ње те шко да има за јед нич ке ин те ре се са па сти ром 
ко ји оштри нож за Бо жић.”

Отац Је ро ним је и да ље др жао ру ку по ло же ну на Ја сни но 
ра ме.

„Знам да си до бра мај ка, ода на су пру га. То не мо раш да до
ка зу јеш. Али ако те не ко при мо ра да сла жеш ка ко си зла, по га на, 
при тво р на, ср це ће ти за тре пе ри ти пре не го што то пре ва лиш 
пре ко уста. За што?”

Он пре ђе по гле дом пре ко оку пље них љу ди, као да је пи та ње 
упу ће но сви ма.
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„За то што је уро ђе на са вест све до чан ство при ро де ство ри те
ља. Да је па стир са мо зли ла бо рант у бе лом ман ти лу, де тек тор 
ла жи ни ка да не би био из ми шљен” – ре че он и на сме ја се овој 
до сет ки ду бо ким, брун да ју ћим то ном ста рог уја ка ко ји дре ма крај 
пе ћи не слу те ћи зло.

Го ри ца се у пр ви мах би ла за пу ти ла за Ја сном, али се за у ста
ви ла на не ко ли ко ко ра ка иза ње и не мо је по сма тра ла до га ђај. Сад 
се она огла си: „Оче, али ка ко да се мо ли мо кад смо као узе ти бе
сми слом и тра ге ди јом? Ка ко да се мо ли мо кад ви ше не ма мо ср ца 
за то?”

„Не мој те се ти ме оп те ре ћи ва ти” – ре че ду хов ник, на сто је ћи 
да у по лу мра ку ра за бе ре ли це са го вор ни це. „То се сви ма де ша ва. 
Све ти Па вле ка же да ми че сто не зна мо да се мо ли мо ка ко при
ли чи, али да сам дух по сре ду је за нас уз ди са ји ма ко ји се не мо гу 
ис ка за ти. А онај што ис пи ту је ср ца зна шта је сме ра ње ду ха.”

На пр ви по глед де ло ва ло ми је то као нео бич на, ма гло ви та ми
сао, али ре чи све ште ни ка као да су има ле окре пљу ју ћу сна гу. Са ња 
се при ди же и по љу би га у ру ку, за њом то исто учи ни и Го ри ца. 

Пре не го што смо иза шли, ста рац нам се још јед ном обра ти: 
„Зба ци те са се бе бре ме. Има мо ио на ко до вољ но бри га. Али по не
си те бре ме је дан дру го ме и учи ни ће те за вет веч ни. До ла зи но во 
не бо и но ва зе мља. Сла ви те тај тре ну так јер то се зби ва са мо јед
ном у исто ри ји све та и ве ка.”

Шљап ка ли смо зе мља ним пу тем пре ма ве ли кој, до бро осве
тље ној ку ћи на уз ви ши ци. На не бу су пра ска ле вар ни це и по вре
ме но се чу ла зло слут на тут ња ва, али ни ко ви ше ни је обра ћао па
жњу на то. У јед ном тре нут ку по ми слих да ми је по зли ло. Из гу био 
сам рав но те жу и за нео се у стра ну, но ге су ми дрх та ле. Стао сам 
као уко пан. Схва тих да су Ја сна и Го ри ца исто та ко за ле ђе не у 
не ка квом по ло жа ју одр жа ва ња рав но те же. 

„Шта је то би ло?” – упи тах.
„Зе мља се тре се” – ре че Го ри ца. „Не кад то осе ти мо, не кад не. 

Мо ја ћер ка је у То рон ту. Ка же да су се на ви ше ме ста на Ла бра до
ру отво ри ле ве ли ке ра се кли не. Мно го љу ди је на стра да ло. Па опет, 
у То рон ту сви пле шу.”

„Со ња ра ди у бол ни ци?” – упи та Ја сна.
„У са на то ри ју му. То је ма ло из ван гра да. Ка же да је та мо па као. 

Не ма ју ви ше ни је дан сло бо дан кре вет. Со ња је хте ла да дâ от каз, 
да се вра ти, али ка сно...” Го ри ца на крат ко ућу та, као да је по треб но 
не ко вре ме да би по ко зна ко ји пут ожа ли ла ту чи ње ни цу. За тим 
на ста ви: „Да нас смо ухва ти ли ве сти. Ка жу да је на тр гу Син таг ма 
у Ати ни ве ли ки ка р не вал, као и у Хел син ки ју. Му зи ка и плес тра
ју да ни ма. Зо ву то пле сна ку га. Слич на епи де ми ја до го ди ла се пре 
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ви ше од пет сто го ди на у Стра збу ру. Та да су у Ал за су вла да ле глад 
и бо ле сти. Ка жу да је то пси хо ге на бо лест.”

„Мо жда је бо лест” – ре кох. „А мо жда је и по сле ди ца не ке 
про ме не у гра ви та ци ји, у са ста ву ат мос фе ре... Си ла те же је по ре
ме ће на, то ути че и на при ро ду. Ова во да ко ја на до ла зи за пра во је 
не ка вр ста пли ме.”

Кад смо се при бли жи ли ку ћи, чу ли смо звук агре га та за стру
ју. Ви ла је би ла огра ђе на жи ча ном огра дом. На ула зу, по ред вра
тар ске ку ћи це, не ко ли ко се ља ка се де ло је по ред ва тре на ко јој се 
ди мио ко тлић. Би ли су у до бром рас по ло же њу, а кад су ви де ли да 
се не ко при бли жа ва ка пи ји на тре ну так се при ми ри ше. Го ри ца им 
се ја ви и они от по здра ви ше с олак ша њем.

„Шта ка жу ка лу ђе ри, го спо ја? Је ли до шло до ду ва ра?” – упи та 
је дан од њих, бр ка у ло вач ком пр слу ку и гу ме ним чи зма ма.

Го ри ца је без ус те за ња го во ри ла и са обич ним љу ди ма. „О, 
да, одав но је до шло, са мо нам то ни ко ни је ја вио на вре ме.”

Љу ди се на сме ја ше, али не баш пре ви ше по лет но. „Док је 
гу ла ша и до ма ће ду ње ва че, не ће ни ко по ква ри ти ве се ље. Да про
ба те ма ло? То га не ма код док то ра.”

„Мо жда дру ги пут” – ре че Го ри ца.
„Ех, дру ги пут” – чу ло се за на ма.
Уну тра шњост ви ле би ла је јар ко осве тље на. Го ре ли су лу сте

ри од кри ста ла, а у углу дво ра не ка мер ни ор ке стар сви рао је не ку 
ба рок ну сви ту. Не ко ли ко па ро ва пле са ло је по ку ша ва ју ћи ша љи
вим по кре ти ма да опо на ша ста ро вре мен ску гра ци о зност. Плад
ње ви са ма лим до ма ћим пи та ма, мо сти ћи ма са си ром, тру би ца ма 
од тра пи ста и пра шке шун ке, ка на пе и ма са ло со сом и ко вр џа вим 
укра си ма од па при ке, рот кви ца и ша ра ге ре пе би ли су на сла га ни 
на сто ло ве крај про зо ра. Сто ло ви су би ли пре кри ве ни сне жно бе
лим, са да већ умр ља ним стол ња ци ма од да ма ста ко ји су у уштир
ка ним ко вр џа ма се за ли до ву не них те пи ха са пе р сиј ском ша ром. 
Ве ли ке тор те са гла зу ра ма од шла га и чо ко ла де одав но су би ле 
на че те и оста ци су се то пи ли у до бро за гре ја ној про сто ри ји. Од
не куд из по за ди не из дво ји се је дан чо век са тан ким бр чи ћи ма, у 
бе лој ко шу љи и пр слу ку од тви да. У ру ци је но сио ду гач ку ча шу 
у ко јој се мре шка ло пи ће са ле дом.

„Та ко смо без бри жни, ла ки и не жни. По ми сли, ка ко су ти хи 
сне жни вр хо ви Ура ла” – ре че он. „Не за ме ри те, го спо до. Сва ког 
го ста до че кам по не ким сти хом. Рас ту жи ли нас ка кав бле ди лик, 
што га из гу би смо јед но ве че, зна мо да не где не ки по ток ме сто 
ње га ру ме но те че.”

Тек та да схва тих да је то док тор. Али то ни је био док тор Лу
кач ко га сам по зна вао ви ше од два де сет го ди на. Био је то чо век 
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од сут ног, ста кла стог по гле да, из мр ша вео и не и спа ван, бле дог ли
ца и бо ле шљи вог гла са. Шта ви ше, ни сам био са свим уве рен да је 
он пре по знао нас. Из гле да ло је ви ше као да се пре тва ра да нас 
по зна је.

„До бро до шли, рас ко мо ти те се и раз ба шка ри те. Све што ви
ди те је ва ше. Ми смо јед на ве ли ка ко му на. Шта сла ви мо? Ре ци мо 
то што сам ус пео да по диг нем но вац пре не го што се бан ка за тво
ри ла и што сам ус пео да га по тро шим пре не го што су рад ње 
опљач ка не. Не, не, не при зна јем умор и нер во зу. Али ако баш 
мо ра те да се од мо ри те, со бе на спра ту су ва ше. Ипак, па зи те, ова 
ку ћа је као при ча о БашЧе ли ку. Не сме те ући у по след њу со бу са 
де сне стра не. Мо ја дич на же на, мо ја Дра ги ца спа ва та мо као прин
це за на зр ну гра шка. Про бу ди мо се но ћу и сме ши мо бла го на 
ме сец са за пе тим лу ком, и ми лу је мо да ле ка бр да и ле де не го ре 
бла го, ру ком.”

„Док тор је у не ком по себ ном рас по ло же њу већ да ни ма” – обја
сни Го ри ца кад се наш до ма ћин уда љио. „Ко ни је? За слу жио је да 
се ма ло опу сти. При ре дио је ве ли ки ху ма ни тар ни бал, по де лио је 
но вац деч јим до мо ви ма и бол ни ца ма. Мо гу вам ре чи да Дра ги ца 
ни је баш би ла срећ на због то га. Ево и Ста ни сла ва.”

Го ри чин муж из гле дао је као пред у сре тљи ви чи нов ник. Одав
но оће ла вио, ипак је за др жао мла да лач ки из глед и не што ко се 
из над уши ју.

„Па он да? Ка кве су ве сти из спољ ног све та? – упи та он ср дач
ним то ном, пру жа ју ћи нам ру ку. „Док тор ов де бра ни те ле фо ни
ра ње и гле да ње ве сти. Док је би ло сиг на ла са кри ва ли смо се од 
ње га у ку хи њу.”

„Мо на си се мо ле за све нас” – ре че Го ри ца. „Има ли ве сти од 
Со ње?”

„До био сам са мо по ру ку од ње” – ре че Ста ни слав. „Ка же да 
је до бро.” Ње гов тон при том је из гу био не што од ср дач но сти.

„Са мо то?”
Ста ни слав је окле вао. „И да је очај на што ни је са на ма” – пре

ва ли нај зад пре ко уста, од ма ху ју ћи ру ком. „Хај де да по слу ша мо 
крај кон цер та.”

Квин тет је сви рао не ку Ба хо ву увер ти ру, пре по знао сам са мо 
по след њи став – Ба ди не ри, што је спа да ло у основ но обра зо ва ње. 
На скон апла у за, му зи ча ри на ста ви ше с по пу лар ни јим ме ло ди ја ма, 
што је зна чи ло да се го сти мо гу за ба вља ти за свој ра чун. 

Не ке од зва ни ца сам по зна вао из ви ђе ња, са не ки ма сам се и 
по здра вио. Про тив но ра ни јем опре де ље њу, до пу стио сам да ми 
на то че ча шу цр ве ног шам пањ ца. Док тор за тап ша ру ка ма и под
ста че му зи ча ре да за сви ра ју не што у бр жем рит му. Он сам по ве де 
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не ку вр сту успо ре ног, гро теск ног ка за чо ка, што иза зва до ста сме ха 
и до ба ци ва ња. Шам па њац и му зи ка ипак су има ли не ку ма гич ну 
сна гу. Те ла као да су ужи ва ла у по кре ти ма, као да осва ја ју не ку 
са свим но ву при ро ду ко ја их ни чим не ве зу је за ово зе маљ ске да
то сти. Му же ви су се по но во удва ра ли же на ма, а же не су при хва
та ле удва ра ња и бо дри ле му же ве. Про шло је та ко два, три са та. 
Му зи ча ри су одав но од ло жи ли ин стру мен те и са да је не ко пу штао 
му зи ку са раз гла са. Из гле да ло је то као да је и у овај ку так По ду
на вља за ви ри ла пле сна ку га. Му шкар ци ви со ко уз диг ну тих ру ку 
по ви ја ли су се као пољ ска стра ши ла, же не су врц ка ле и сла га ле 
пе сни цу на пе сни цу, као да се пе њу на ли ја не. Из спољ ног све та 
до пи ра ли су ни ма ло при јат ни зву ци пра ска ња, зе мља је по дрх та
ва ла и сва ко ма ло чи ни ло се да тле из ми че под но га ма. Лу сте ри 
би се си ло ви то за љу ља ли, а пле са че је то нео бич но за ба вља ло и 
сва ки та кав удар био је до че ки ван на ви ја њем, као да је део уна пред 
пред ви ђе ног рит ма и ко ре о гра фи је. Пле са че је, јед ног за дру гим, 
са вла да вао умор. Од ге га ли би се до со фе и окре пи ли се за ло га јем, 
од то га би им кап ци оте жа ли.

У сит не са те на по при шту је оста ло са мо не ко ли ко нај у пор ни
јих. Дво ра на је ли чи ла на из гу бље ну бит ку. Тре ба ло је пре ска ка ти 
оне ко ји су за спа ли на то плим док то ро вим те пи си ма. На бе лим 
стол ња ци ма кр ва ри ли су ма са кри ра ни слат ки ши, ана на си, про
су ти воћ ни ку по ви.

По пео сам се на спрат. У чај ној ку хи њи раз го ва ра ле су Ја сна 
и Го ри ца.

„Не, ни сам му ни шта при зна ла” – чуо сам Го ри чин глас. „За што 
да по га ним оно што смо гра ди ли го ди на ма? Знаш, ми смо се баш 
до бро сла га ли.” Из не ког раз ло га го во ри ла је у про шлом вре ме ну. 
„А те мо је му ши це, то је би ло у не ком прет ход ном жи во ту, то ви ше 
не при па да на ма и ов де. Али ипак је ус пео да ме из ба ци из так та.” 

Чуо се звук апа ра та за ка фу, звец ка ње шо љи ца. Го ри ца на ста
ви: „То је би ло још у на шим два де се тим го ди на ма. За ми сли, сму вао 
се са Ле он ти ном, са оном из по ре ске упра ве. Ни кад се ни је од ли
ко вао до брим уку сом.” Го ри ца се ки се ло на сме ја. „На вод но је то 
би ло по сле не ке жур ке. Ни су спа ва ли, са мо се ва ћа ра ли. Бе сна сам 
што ми је то уоп ште ис при чао.”

Бо јао сам се оног што сле ди, али ни сам то мо гао да из бег нем, 
иа ко сам већ по чео да се уда ља вам.

„А вас дво је?” – упи та Го ри ца. „Је сте ли оба ви ли та сме шна 
ис по ве да ња?”

Био сам за хва лан због Ја сни не му дро сти.
„О, ми смо то дав но оба ви ли, још на по чет ку ве зе” – ре че она 

кроз смех. Ис ко ри стио сам тај тре ну так да се по ву чем у де сно 
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кри ло ку ће. По след ња со ба у ни зу би ла је од шкри ну та. Уну тра се 
чу ло звец ка ње. На пра вио сам још не ко ли ко ко ра ка и ви део Ке пу, 
је дог од го сти ју ко га сам знао из ви ђе ња, адво ка та из по зна те но
во сад ске кан це ла ри је. Ста јао је крај отво ре не ви три не и ру ком 
пре би рао по овал ној кри стал ној ћа си у ко јој се на ла зио на кит. Кад 
би на шао не што што би га за ин те ре со ва ло, тр пао је то у џе по ве. 
То ни је би ло све. Вра та су би ла до вољ но од шкри ну та да би се со
ба мо гла са гле да ти и из ма ло дру га чи јег угла. Та да сам ви део 
Дра ги цу, док то ро ву же ну. Она ни је спа ва ла као прин це за на зр ну 
гра шка. Би ла је обе ше на о ме син га ну др шку на ви со ком про зо ру.

„Та ко то из гле да” – ми слио сам у се би си ла зе ћи низ сте пе ни
це. „Та ко се то ра ди у људ ској ре жи ји.” Шам па њац ме је још гре јао 
и чи нио ме спо кој ним.

Пред зо ру сам за сео у на сло ња чу и са вла дао ме је сан. Ми слим 
да је би ло пред зо ру, јер се у про зо ру са ис точ не стра не по ја вио 
је дан ру жи ча сти зрак. Са њао сам тут ња ву, у сну је то био то пот 
коњ ских ко пи та. Ко њи ца је ју ри ла и по ла ко ме сти за ла, а ја сам 
се је два ву као, као са пет. Ипак, ко њи ца ме ни је сти за ла, а ја ни сам 
мо гао да по бег нем. По сле ме је не ко др му сао, а сто па ла су ми би
ла вла жна. Ја сна ме је бу ди ла, шљап ка ју ћи кроз те ку ћи ну што је 
пре пла ви ла док то ро ве ску по це не са го ве. Ли це јој је би ло мир но, 
ста ме но. Раз го вор са оцем Је ро ни мом не што је учи нио са њом.

„Не знам шта ће би ти с на ма, али то мо жда ви ше ни је ни ва
жно. Мо жда се мо же мо по пе ти на не ку ви шу тач ку. Мо жда се 
мо же мо про би ти до Фру шке го ре.”

„Где су оста ли?”
„Не ки су сад иза шли, не ки су већ ра ни је по бе гли. Док тор 

спа ва у тр пе за ри ји, не мо гу да га про бу дим. Го ри ца и Ста ни слав 
су го ре у со би, али они ће та мо и оста ти.”

„Ка ко то ми слиш?”
„Па та ко, пре ва ри ли су нас. Не ди шу, не ма пул са у њи хо вим 

жи ла ма. На нат ка сни су две ма ле бо чи це... Ни сам на шла ни ка кву 
по ру ку.”

При ди гао сам се, оте жао и не и спа ван. Цр ве на во да ку ља ла 
је кроз ула зна вра та. На по љу је би ло вр ло то пло, као усред ју ла. 
Ду вао је ујед на чен, га дан фен ко ји је ми ри сао на гво жђе, на за ва ри
ва ње, на ме тал не опиљ ке, али је у исто вре ме био дру га чи ји. За
пра во, био је то ми рис ко ји ни ка да ра ни је ни сам осе тио на Зе мљи. 
Тут ња ва из сна са да је по ста ла ја ва, али мно го гла сни ја и ту роб
ни ја. Не где у да љи ни про ла ма ли су се по тму ли уда ри, за њи ма су 
сле ди ли пра шта ви од је ци по пут хи ља да гро мо ва. Цр ве на сти хи
ја ва ља ла се пре ко ко си не, ства ра ју ћи во до де ри не. На тре ну так би 
се учи ни ло да на и ла зи ве ли ки та лас ко ји ће све од не ти пред со бом, 
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али у зе мљи су се уз кр кља ње отва ра ле ду бо ке пу ко ти не и во да 
би с ху ком про па да ла у без дан. Ни је би ло раз ли ке из ме ђу не ба и 
тла. Гу сти кр ва ви обла ци сле гли су се ни ско, уви ја ли су се, ули
ва ли јед ни у дру ге, про жди ра ли се ме ђу соб но.

Ухва тио сам Ја сну за ру ку. На пра ви ли смо не ко ли ко ко ра ка, 
али но ге су нам то ну ле у глиб до ли сто ва, до ко ле на. На не бу су 
се од га со ва и ус ко ви тла не пра ши не ства ра ли и рас тва ра ли раз
ли чи ти об ли ци: ве тре ња ча, ме ду зе, пал ма, пла нин ски ве нац... За
тим се по ја ви нео бич на, ти тра ва сли ка. Из гле да ло је то као лик 
же не ду ге, рас пле те не ко се чи ји су кра је ви па ла ца ли као би че ви. 
Има ла је ве ли ки сто мак ко ји се као ба лон по ме рао са ле ве на де сну 
стра ну не ба. За тим на и ђе јед на дру га па пер ја ста гру два од цр ве ног 
сум по ра и раз ли се у лик пре по топ ског ти ра но са у ру са рек са са 
ду гим, оштрим зу би ма и бо дља ма на кич ми. Реп тил за мах ну ре пом 
и не ко вре ме из гле да ло је као да пле ше или да ра ту је са не бе ском 
труд ни цом.*

* „Црвена стихија” је вероватно последња прича коју је написао Александар 
Бјелогрлић. Редакција ју је добила недељу дана пре смрти аутора, и њено обја вљи
вање у мартовској свесци Летописа показаће се, нажалост, као постхумно. 




