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ГА ВРА ВЛА ШКА ЛИН

ДАН ЈЕ ПО ЧЕО ТА КО ДО БРО

Упра во сам све за вр шио. ДХЛом је пре по ла са та сти гла ис
по ру ка. Снег је на па дао и до по след њег ча са је би ло не из ве сно да 
ли ће по руџ би на, ко ја се са сто ја ла од две фла ше пр во кла сног Дом 
Пе ри њо на, фла ше ви ски ја Ка ва лан и два ки ло гра ма ја го да, уоп ште 
мо ћи да се ис по ру чи до овог ма лог ски ја шког цен тра. Он се на ла
зи по ред се ла у усе ку у под нож ју две ју пла ни на.

Ве че рас ће се До ра и Ни ко ла ве ри ти. Том од лу ком, ов де, на ова
кав на чин, спон та но и са пу но љу ба ви, из не на ди ли су и са ми се бе. 

За вр шио сам све у ве зи са ре зер ва ци јом сто ла и ве че ром. То 
ће им би ти ма ли по клон од ме не и мо је же не.

Ово је већ дру га го ди на ка ко ов де до ла зи мо, за јед но, да ски
ја мо. Ни ко ла је от крио ово ме сто и на ма се већ на пр ви по глед 
до па ло. За си тио сам се мон ден ских ски ја ли шта у ко ји ма је све 
са вр ше но. У њи ма се од пре те ра не бри ге за го сте и же ље да им се 
пру жи ви со ки ком фор, ка ко на ста зи, та ко и ван ње, из гу би ла она 
чар ко ју до но се снег и ски је на ње му.

То је про ме на да роб них мар ки, из ме ша них ми ри са пар фе ма. 
Све ви ше ли чи на ва шар, на по ка зи ва ње, не го на ски ја ли ште и 
ски ја ње. 

Ов де ми ри ше на рас па ље но бу ко во др во из ог њи шта и ка ран
фи ли ће у ку ва ном ви ну. Зи ма ов де има свој ми рис. За раз ли ку од 
мон ден ских ски ја ли шта, где то пле „све мир ске” ку по ле пре ба цу ју 
ски ја ше са ста зе на ста зу, ов де то ра де отво ре не „дво се ди шни це”, 
ме тал не кон струк ци је са се да ли ма од др ве них ле тви ца. 

На ши при ја те љи су да нас ра ни је за вр ши ли са ски ја њем. У 
три на ест ча со ва смо сви за јед но ру ча ли у ста рој брв на ри. Ми смо 
са де цом на ста ви ли да ски ја мо.

Во зио сам бр зи спуст. У под нож ју ста зе сам са че као сво је. 



437

По гле дао сам на ча сов ник: пет на ест и три де сет је. Жи ча ре 
ра де до ше сна ест ча со ва.

– До ста нам је би ло за да нас – ре че же на.
– Ја ћу још је дан спуст. Ви ди мо се у хо те лу.
– У се дам на ест и три де сет имам за ка за но код фри зе ра – под

се ћа ме.
Пре ба цу јем се на дру гу жи ча ру. Де сет ми ну та ми тре ба да 

се поп нем на Сре бр ни врх. Још то ли ко да се спу стим. И у ше сна
ест ча со ва ћу и ја би ти у хо те лу.

Гу жве на ус пи ња чи ви ше ни је би ло; тек по ко ји ски јаш или 
ма ње дру штво. Др ве на „дво се ди шни ца” се под ву кла ис под ме не 
и ја се дох. Ста вио сам ски је на ме тал ни др жач, рас коп чао јак ну и 
за па лио крат ки том пус.

Био сам опу штен и би ло ми је по та ман.

Це лог да на ми је у гла ви До ра. Баш ме је то уз бу ди ло. Раз ли ла 
се та сли ка у ме ни, стал но ми је пред очи ма, а тра ја ло је тек не пун 
ми нут. 

Хтео сам да из не на дим на ше при ја те ље ју трос, док су још 
би ли у кре ве ту. Устао сам ра ни је и спу стио се у се ло. У се о ској пе
ка ри ку пио сам че ти ри вру ће ле пи ње са кај ма ком и де се так ки фли. 
Би ле су пе че не као не ка да код мо јих на се лу, у зи да ној пе ћи ко ја 
се ло жи су вим ста бљи ка ма ку ку ру за. У ма лој мле ка ри ку пио сам 
још три ста кле не бо це јо гур та.

Же ни и де ци сам сер ви рао до ру чак.
До ри и Ни ко ли сам по нео ле пи њу, две ки фле и јо гурт. Још је 

све би ло вру ће и ми ри са ло је ка да сам сти гао код њих. Вра та њи
хо вог апарт ма на би ла су од шкри ну та. За ку цао сам и за ко ра чио у 
пре двор је.

– Ха ло! – огла сих се. 
Ти ши на. Вра та ку па ти ла су би ла по лу о тво ре на. Про ви рих 

уну тра. У том тре нут ку ви део сам До ру скроз на гу. Иза шла је из 
туш ка би не. На пра ви ла је дватри ко ра ка до ба де ман ти ла. Она 
ме не ни је при ме ти ла. Сли ка ње не го ло ти ње ме не на пу шта це лог 
да на. Млеч не, те шке, чвр сте гру ди. Гу сте, још мо кре, ко вр џа ве, од 
во де ма ло опу ште не, дла чи це цр ног тро у гла ме ђу но га ма. Ње на 
чвр ста, ја бу ча ста зад њи ца. Тај са вр шен, гре шан про рез на зад њи
ци, ко ја пр ко си при хо ду. Све ми ри ше на то пло, на кај мак, све же 
мле ко, док огр ће ба де ман тил. 

– Еј, от куд те бе?!
– Хтео сам да вас из не на дим. Вра та су би ла од шкри ну та... 
Уз бу ђе ње ми од у зе дах. По сма трам је док за ба цу је ко су уна

зад. По ка зу јем на вре лу ле пи њу, ки фле и фла шу јо гур та.
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– Баш си ср це – ка же. – Ни ко ла је оти шао по но ви не. Са мо 
што ни је сти гао. Хо ћеш ли да уђеш на ка фу?

Гле дам је оп чи ње но.
– Шта ти је? – чу јем.
Гле дам је и да ље. Све ми је на до шло. Са да ћу јој ре ћи да сам 

је ви део го лу. Да сам јој ви део све. Да хо ћу да од мах раз гр не тај 
ба де ман тил. Да јој ис пад ну гру ди. Да их ви дим у по кре ту. Да за
у зму по ло жај ка кав им је при ро да да ла. Да ужи вам у тим то плим 
бра да ви ца ма. Хо ћу још да гле дам тај бре жу љак до ле. По сма трам 
ње не усне ка ко се по ме ра ју док при ча. Ма ло на пу ће не, пу не кр ви. 
Не при мет но кре ћем те лом ка њој. Са да ћу их по љу би ти. Али, сам 
са мо ре као:

– Не ћу, хва ла. Мо ји ме че ка ју на до руч ку.
– Ви ди мо се по сле, до ле – од го во ри она.
Узи ма из мо је ру ке пру же ну вре ћи цу. При шла је тик уз ме не. 

Вла жна, ми ри шља ва. Осе ћам го ло ти њу ис под тог пли ша ног ба де
ман ти ла. Од ла зим гре шан, за тва ра ју ћи вра та за со бом.

Жи ча ра ву че ка вр ху.
Ски дам ру ка ви це и до па љу јем том пус. По сма трам омо ри ке. 

Њи хо ве крат ке, зе ле не гра не. Сву да су се про стр ле. По бр ди ма, по
ред ста за. Снег се то пи, па се за мр за ва по њи ма. Све је пре ла ки ра но 
бе лим. За коп ча вам јак ну. На вла чим ка пу пре ко уши ју.

По ста је све хлад ни је ка ко се при бли жа вам Сре бр ном вр ху. 
По чи ње да ду ва.

При ја ми ова ко ли чи на ки се о ни ка. По тре бан ми је овај кон такт 
са при ро дом. Ве ћи део го ди не сам за ро бљен у ста клу и алу ми ни
јум ској кон струк ци ји на 25. спра ту сво га офи са. За то ћу ов де до
ла зи ти на ски ја ње сва ке го ди не – док не ка кор по ра ци ја не из ру чи 
џак па ра на ово се о це ду бо ко у пла ни ни и оду зме му све што има.

По глед и ми сли су усме ре ни на пре део око ме не. Осе ћам ка
ко хлад но ћа по ла ко све пре кри ва и сте же. Гу ста пла ви ча сто си ва 
бо ја на вла чи ми се из над гла ве. Све је те жа и гу шћа. Ми ри ше на 
снег ко ји ће сва ког ча са по че ти да па да из ње.

Сти гао сам на сâм врх. Ов де ве тар бри ше. Одво јио сам се од 
„дво се ди шни це”, на пра вио ски ја ма „плуг” уле во и од мах за тим 
учи нио оштар за о крет па ра ју ћи ру бо ви ма по за мр зну том сне гу. 
Спу стио сам се ма ло ни же, за о би шав ши плат фор му да се скло ним 
са ве тро ме ти не. При те жем ве зо ве. Гле дам на сат: пет на ест и че
тр де сет је. По глед усме ра вам на де сну стра ну низ Цр ни по нор. То је 
нај те жа и нај о па сни ја ста за ов де. И до бри ски ја ши је из бе га ва ју. 
Опа сна је и не пред ви дљи ва. Зо ву је и Цр на ру па. Сва ке се зо не на 
њој не ко на стра да.
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Раз ми шљам.
Тре ба ми петшест ми ну та да се спу стим низ њу. И де се так 

да се усп нем жи ча ром, си дром, по но во ов де. То ће би ти тач но у 
ше сна ест ча со ва. Овом ком би на ци јом и рит мом ча стим се бе спуст 
ви ше. Мак си мал но ис ко ри шће но вре ме – ка жем се би и чи ним 
сна жан од раз усме ра ва ју ћи се у спуст низ Цр ну ста зу.

Про ла зим кроз Ле де ну ка пи ју. Ски је до би ја ју пот пу но убр за ње. 
Се чем крат ко и оштро, са за ба че ним ку ко ви ма уна зад. Из гле да да 
сам сâм на ста зи. Ни ко га не оби ла зим, ни ти ико га ви дим ис пред. 
Те ло ми је на пе то и по след њим ато ми ма сна ге успе вам да кон тро
ли шем но ге. Адре на лин ра ди у ме ни.

До ла зим на де о ни цу ко ја сми ру је. Сле ди кра так, ра ван спуст. 
Оштро се чем ски ја ма по ле ду ко ји пр шти на све стра не и скре ћем 
уде сно. Ста јем. Упу ћу јем се ка др ве ној ку ћи ци ода кле кре ће си дро 
да из вла чи ка Сре бр ном вр ху. 

Ни ког не ма у ку ћи ци. Ко ту ра ча ра ди. Успо ра ва си дра, ни же 
их, па их пу шта јед но по јед но.

Гле дам на сат: пет на ест и пе де сет три је. Чу ди ме да не ма 
ни ко га од осо бља. При ла зим. Ма ла рам па се отва ра. Хва там се за 
но сач, ста вљам си дро ме ђу но ге. Сај ла се за те же и по вла чи ме. 
По сле сто ти нак ме та ра ста је. Чвр сто се др жим. Си гур но је тре нут
ни за стој, то се већ де ша ва ло. Че кам. Ни шта се не до га ђа. Ве тар 
по чи ње да ду ва све ја че. Раз ми шљам: шта ако су ис кљу чи ли жи
ча ру? Опет гле дам на сат. Пет на ест и пе де сет пет је. Не мо гу ће, жи
ча ре ра де до ше сна ест ча со ва. Из над сва ког си дра је број. Мој је 
три де сет шест. Си гур но го ре пра те, па док се сви бро је ви не изре
ђа ју... Не ко то кон тро ли ше. Тре ба ло би.

Хлад но ми је, де сет ми ну та сто јим у ме сту. Све је утих ну ло, 
са мо ве тар фи ју че. Уз не ми рио сам се. Схва там: ипак ов де ни је све 
та ко бес пре кор но ор га ни зо ва но као у ве ли ким ски ја шким цен три
ма. За што је мо мак ко ји ра ди на жи ча ри ра ни је на пу стио сво је 
ме сто? Да ли је про це нио да се ви ше ни ко да нас не ће спу сти ти? 

Из ча са у час све је хлад ни је и там ни је. Пла ни на из ми ну та 
у ми нут ме ња сво је ли це. По сма трам те рен око се бе. Не мо гу ће би 
би ло да се окре нем и да се по ута ба ном тра гу ски ја вра тим на по
че так жи це. У ма лој ува ли сам, а и траг је узак. С мо је де сне стра
не је ста за по ко јој сам се спу стио. Да бих до шао до ње мо рам кроз 
шу ма рак, па да пре се чем пре ко ду бо ког сне га. Шта ако је снег 
мек? Ако пад нем и за пле тем се у су ву тра ву или упад нем у ду бок 
ка нал? Ка ко ћу иза ћи?

Осма трам те рен. До но сим од лу ку. Из ме ста пра вим скок и 
усме ра вам ски је на де сну стра ну. Хва там ко си ну. На ги њем се уна
зад, тру дим се да што ви ше рас те ре тим ски је, да не про пад нем у 
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снег. Но ге кле ца ју. Ски је кли зе по ме ком сне гу и из ба цу ју ме на 
чвр сто тло. Ста јем. 

Не ве ру јем шта ми се де си ло. Сто јим и че кам. Сто јим и на дам 
се да ће се не ко из обез бе ђе ња спу сти ти да пре кон тро ли ше ста зу. 
Да ће ме ви де ти.

Не, ов де се пра ви ла, очи то, не по шту ју. Схва там да ни ко неће 
на и ћи. Да сам пре пу штен са мом се би. Шта да ра дим и ка ко да се 
ор га ни зу јем? Је ди ни пут ко јим смем је ста за ко јом сам се спу стио. 
Све ви ше ис те жем врат по гле да ју ћи по њој. Кре ћем ко ри сте ћи 
шта по ве. Убр зо схва там да то ни је до бро. Гу бим пу но енер ги је, а 
пре ла зим ма лу раз да љи ну. От ка чи њем ски је. Раз ми шљам: же на ће 
при ме ти ти да ме не ма. Ор га ни зо ва ће по тра гу. Рас коп ча вам ве зо
ве на ци пе ла ма да лак ше хо дам. Узи мам ски је и шта по ве у ру ке и 
кре ћем уз ста зу. Су зе ми уда ра ју на очи. Од бе са, од не мо ћи. Хо дам 
већ де сет ми ну та, а ни сам од ма као бог зна ко ли ко. 

Сти жем до ма ле за рав ни. Ста јем и по сма трам око се бе. Из над 
там них вр хо ва омо ри ка угле дах од сјај жу те ро ти ра ју ће све тло сти. 
Ра трак рав на ста зу! Баш имам сре ће! Још ко ји ми нут и го то во! 
Ви дим се бе ка ко се дам до во за ча. По ну ди ћу га том пу сом.

Ни ка да се ви ше не ћу спу шта ти у по след њим ми ну ти ма, обе
ћа вам се би. Од су тра по ла са та пре за тва ра ња ста за пре ста јем са 
ски ја њем. 

По сма трам ро та ци о ну све тлост ка ко не ста је, гу бе ћи ми се из 
ви да. Схва там да ће са да пе ња ње по че ти че тво ро но шке. Очај но 
по сма трам стр ми ну ис пред се бе. Из ме не ис па ра ва, од то пло те, 
од зно ја на хлад но ћи.

Те жак мрак се спу стио. Ве тар је осла био, али хлад но ћа сте же. 
По гле дом пре тра жу јем ма ли ви до круг кроз бе ли ну сне га. Пре са би
рам се. Не смем да под лег нем љут њи. Ни бе су, ни оча ју. Ис пред ме не 
је те жи део ста зе. Стрм, са пу но оштри на и усе ка. Ра ди је бих кре нуо 
кроз шу му. Али то би би ло вр ло опа сно. Од ба цу јем ту по ми сао. Снег 
по чи ње да па да. Си тан и густ. Оштро ми се за ба да у ли це, у очи. 
А тре ба ће ми два, два и по са та да се исп нем до по чет ка ста зе.

Већ по ла са та за ба дам вр хо ве ци пе ла у лед. Успон је стрм. 
Те ло ми је пот пу но наг ну то на пред. Осе ћам по ли цу хлад но ћу 
по вр ши не по ко јој га зим. Ву чем ски је, а пр сти ма се осла њам на 
хла дан кри стал ни снег. Сти жем до ма ле рав ни не и ста јем да се 
од мо рим. У го лој во ди сам. То пло та и зној не ис па ра ва ју ви ше из 
ме не. При ти сну ти спољ ном хлад но ћом, ле пе ми се по те лу. Дрх
тим на хлад но ћи. Пр сте ви ше не осе ћам.

Окре ћем се да ви дим ко ли ки ко мад пу та сам оста вио иза се бе. 
У мра ку, из сне га у про сто ру из ме ђу шу ме и ста зе, на де сетдва
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на ест ме та ра, угле дах пар очи ју ка ко жа ре у но ћи. Вук! Сте же ми 
се гр ло. По сма тра ме. 

Не мо гу ће! Ов де не ма ву ко ва, то је пас. Ви део сам их не ко ли ко 
на ста зи. Мо та ју се око брв на ра где се је де. Хра не се от па ци ма. Ипак, 
ни је пас! Они има ју круп не, до бро ћуд не очи. Овај по глед је ди ваљ 
и прек! Мо жда је ли си ца? Иза шла у по тра зи за хра ном? 

Он да се жи во ти ња, пу зе ћи кр оз снег, по ме ри ма ло на пред, 
не ски да ју ћи по глед са ме не. Ипак је вук. Си ва, круп на, сна жна 
жи во ти ња. От куд ов де? Ваљ да је за лу тао тра же ћи свој чо пор, или 
је у по тра зи за ло ви ном пре шао гра ни цу ди вљи не.

На ста вљам да се кре ћем, али уна тра шке, по ма лој, ле де ној 
рав ни. Ли це ми је окре ну то ка жи во ти њи. Не одва јам по глед од 
тих очи ју. Не по ме ра се. Не знам шта ћу. Ова ко уна зад не мо гу 
ви ше. Вук је ту и по сма тра ме. Ту ви ше не ма ди ле ме.

Пла ши ме по ми сао да ни је сам. Да је во ђа чо по ра. У из вид
ни ци је. Са да не ким њи хо вим зна ци ма до зи ва оста ле. Окру жи ће 
ме. У гла ви ми се ре ђа ју сли ке из фил мо ва о ди вљим жи во ти ња ма. 
Пра ти ће ме у сто пу и стр пљи во ће че ка ти сво ју при ли ку. Че ка ти 
да осе те да сам слаб и да на пад ну. 

Ако је вук сам, ако на пад не, бо ри ће мо се је дан на је дан. Знам 
да не смем да из гу бим при себ ност. Ка ко? Ср це ми ту че у гру ди ма, 
у гр лу. Је два уди шем ва здух. Гле дам ис пред се бе. До сле де ће за рав
ни је бар два де сет ме та ра. По чи њем пе ња ње. Чу ћу га, ако кре не 
ка ме ни. И ње му ће би ти те шко на успо ну. Би ћу у пред но сти: бићу 
из над ње га. На пре жем слух. Ти хо је. Са мо по вре ме но фи ју ка ње 
ве тра. Пе њем се и ослу шку јем. Од јед ном ме пре се че оштар звук са 
де сне стра не. По гле дах. Не ка пти чу ри на те шко за мла та ра кри ли
ма кроз ноћ. По гле дах уле во: ву ка не ма! Да ли га је ово упла ши ло? 
Не где сам про чи тао да вук не на па да чо ве ка, да је чак и пла шљив 
пред њим. Овај ни је та кав. Прек је и опа сан!

Сти жем до за рав ни. Опет се освр ћем на ле во: ди вљи по глед 
из сјај них очи ју при ко ван је на ме не. При шао ми је још бли же. 
Осма трам око ло да ви дим да ли је чо пор сти гао. Да ли су ме окру
жи ли и са да вре ба ју? Не ви дим ни шта кроз та му. 

Тре ба упа ли ти ва тру, па да ми на па мет. Бо је се ва тре. На ста
зи не ма ни че га што бих мо гао да за па лим. До шу ме не смем. Та мо 
бих био у клоп ци. Ов де, на чи сти ни, још имам пре глед и пред ност. 
Па лим упа љач и њи ме ви тлам по мра ку. Не ћу се пре да ти ако ме 
на пад ну. Лу ди ло је у ме ни. Пе на ми се ле пи по ру бо ви ма уса на. 
Ски дам јак ну и пот па љу јем је пла ме ном из упа ља ча. Ма те ри јал 
се ви ше то пи не го што го ри. Са шта по ва ски дам пла стич не гра
нич ни ке. Бо шћу их њи ма, као ко пљем. Ако ме обо ре, и ја ћу њих 
зу би ма кла ти. Као и они ме не. 
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Он да ће ме са вла да ти и рас ко ма да ти ов де на сне гу. 
Да ли је мо гу ће да ћу та ко за вр ши ти а све је та ко на до хват 

ру ке: љу ди, хо тел, мо ја по ро ди ца? Ов де сам до шао ра ди за до вољ
ства, а са да ме смрт пра ти, пре ти. Сав сам се за ди хао, а сто јим у 
ме сту.

Жи во ти ња ме и да ље по сма тра.
Сам је. Да је са чо по ром, већ би би ли ту.
Хај де, кре ни на ме не, већ јед ном!
Хај де, жи во ти њо, иди! И ти си пре пла ше на. Ни шта на жао 

јед но дру гом ни смо учи ни ли. Да се ра зи ђе мо. Сва ко на сво ју стра
ну. Код ку ће имам пса. Не то ли ко ве ли ког као ти. Ка да га ми лу јем, 
осе ћам то пли ну ње го вог те ла. По знат ми је тај до дир жи во ти ње. 

Вук уста је из сне га. Ви ше се не скри ва. Отре са снег са кр зна. 
На пра ви не ко ли ко од луч них ко ра ка ка ме ни и ста де. Ис ке зи се. 
Угле дах бле сак ње го вих оч ња ка. Гу бим рав ни те жу, те ло ми кли
зи низ па ди ну ка ње му. Тру дим се да за др жим при себ ност и кон
тро лу. Спре ма се за на пад. Осе ћам га на се би. Ње гов дах на свом 
вра ту. До ћи ће до бор бе. Успе вам да се за у ста вим. Жи во ти ња и 
да ље сто ји на ме сту на ко ме је и би ла.

Знам шта ћу! Ва дим том пус из ку ти је и бр зо га па лим.
Увла чим сна жно. По чи њем да ка шљем. Фор ми рам жар. Ка да 

ме на пад не, са ви ћу ле ву ру ку у лак ту и ис ту ри ти је на пред. Де сном 
ћу му за би ти жар ци га ре у око. По лу де ће од бо ла и по бе ћи ће.

Са да се уда љио. По ме рио се ма ло уко со, на пред. Гле дам у 
жар том пу са. Не смем до зво ли ти да се уга си. По но во по чи њем да 
се пе њем уз стр ми ну. Жи во ти ња се по ме ри ла на пред, па са да могу 
да је др жим на оку. По том се уда љи ла од ме не, да би има ла за лет 
за скок. При пра ван сам. Ви ше се не бо јим, скроз сам сми рен. Су
ров и скон цен три сан. 

Не ћу да ти сво ју ко жу ди вљој жи во ти њи! 
Још са мо не ко ли ко ми ну та до глав не ста зе. Вук ме пра ти у 

сто пу. Нај зад, на рав ни ни сам! Ста вљам ски је на но ге. И да ље ме 
по сма тра. Ка да сам по чео да кли зим ски ја ма по тлу, он се окре те 
од ме не и у ду гим ско ко ви ма кроз снег не ста де у там ни ни шу ме. 

Не ка те жи на се от ки ну ла из ме не. Има ли смо сре ће. Обо ји ца.
Гле дам у пу ти ће са стра не. На зи рем тра го ве ски ја. Не ко је 

ту да већ про ла зио. Про це њу јем да сам про шао ви ше од по ла ста зе. 
Од јед ном, са мо је де сне стра не, чу јем зву ке му зи ке ко ји до ла зе из 
да љи не, кроз шу му. Ода би рам на су ми це пут ко јим ћу кре ну ти. 
По гле дам на ле во у прав цу где је не ста ла жи во ти ња. Не ви дим је.

Бе ли на сне га се гу би у но ћи у ко ју то не шу ма. Спу штам се 
низ ко су па ди ну. Му зи ка је све гла сни ја. Из би јам на про пла нак.
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Знам где сам. То је крај жи ча ре за по чет ни ке. Гле дам на сат. 
Се дам на ест и де сет је. Сти ћи ћу пре не го што же на кре не фри зе
ру, да пре у змем де цу. Во зим спуст до до ле, до ула за у хо тел.

– Где си, по бо гу?! – при ла зи ми же на.
– За бо ра вио си на ве че ру? Где ти је јак на? Ја идем...
– Ни сам за бо ра вио – осме ху јем се.
Идем да се ис ту ши рам и об у чем. Жу рим ка хо те лу. Жу дим 

за пу ном ча шом ви ски ја, да је ис пи јем у по те зу. Да ме рас тре зни 
и огре је. Па да одем у то пли ну по ред ка ми на. По ред мо је же не, 
Ни ко ле, До ре... Да, До ре.

Чу јем ку ца ње на вра ти ма док се обла чим.
– Да – огла ша вам се.
– Го спо ди не, шам па њац је рас хла ђен и ја го де су сер ви ра не.
– Хва ла вам, си ла зим за ко ји тре ну так – од го ва рам. 




