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„Ај де!“, глас се про би јао кроз не ка кве на сла ге, му тан, те шко ра за зна -
тљив. Ни то ај dе ни је од мах би ло ај dе већ не што што се тек кроз по на -
вља ња уоб ли ча ва ло.

Да ли је глас до ла зио спо ља или не где из ње га са мог? Из не ка кве да -
љи не или не ка кве ду би не? Ни је ли то био онај исти глас ко ји га је го -
нио да се, за грц ну тим хо дом, пре ме шта с ме ста на ме сто, иако ни је
имао ни за што, ни ку да да стиг не?

Ме ша ло му се оно из ну тра и оно спо ља. Про жи ма ло, пре пли та ло.
Из ме ђу оног у ње му и оног ван ње га на ла зи ла се тек тан ка, про пу сна
оп на. У ње га се ули ва ло, из ње га из ли ва ло. Би ло је то као са ре ка ма ко -
је се спа ја ју. По сма трао је њи хов сраз, у сив ка ста пра ско зор ја, ужа снут.
Би ло је то пре не го што би дан и вре ва око ва ли је зу. Би ло је не чег ди -
вљег, не чег си ло ви тог у тим во да ма ко је про ти чу и про ти чу. Ка ко не
ис тек ну, јед ном за сваг да? Учио је о то ме, не ка да дав но, у оном прет ход -
ном жи во ту. Об ја шња ва ли су му шта се и ка ко ту зби ва, али га ни су
убе ди ли.

„Ај де! Ај де!“, глас је био све бли жи, све раз го вет ни ји, све оштри ји. 
Не ка ру ка му је др ма ла ра ме. Над њим се над не ло мла до ли це, из об -

ли че но га дљи вом гри ма сом. Зу ри ло је у ње га уга слим, стврд ну тим по -
гле дом. Ли чи ло је на ма ску.

„Ај де! Ај де! До ста је би ло кња ва ња!“
Пред њи ме се, са да бла го при диг ну тим, на шао низ ли ца, слич них

пр вом. Ба зди ло је на ал ко хол.
Де ра ни, по ми слио је. Де ра ни.
По кре ти су им би ли угла сти, раз дре ше ни, др жа ње пре те ће. Мо гао је

да осе ти ка ко у њим ври гнев.
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Иза њих, пре ко пу та уду бље ња, то ком да на је све тлу ца ла про дав ни -
ца жен ског ру бља. Са из ло же ним га ћи ца ма, ча ра па ма, пр слу чи ћи ма.
Са фо то гра фи ја ма ма зних де во ја ка. До dир не жно сtи, та ко се зва ла та
про дав ни ца. Ле во од ње, ма ми ли су пар фе ми. Де сно, при зи ва ле па ти -
ке. Са да је све то би ло пре кри ве но ме тал ним за сто ри ма.

Де ра ни. При ме ти ли су га. При ву као им је па жњу. Уме сто да про ђу
она ко ка ко је свет обич но чи нио – као крај не чег што је ту, али га не -
ма. Не ва ља ка да пре ви ше уоч љи во по сто јиш. Па жња до но си не во ље.
Бо ље је ка да је си а ни си.

Тру дио се да бу де што не по мич ни ји у свом уду бље њу. Сва ки су ви -
шан, не смо трен по крет је мо гао има ти не пред ви ди ве по сле ди це. Али
је исто та ко не пред ви ди ве по сле ди це мо гло има ти и од су ство по кре та.

То уду бље ње у под зем ном про ла зу је би ло јед но од ње го вих ме ста.
Имао их је ви ше, у раз ли чи тим де ло ви ма гра да. Ни на јед ном се ни је
за др жа вао пре ду го. Не што би га по те ра ло да ље. Као што га је, за да на,
го ни ло да ту ма ра. Да се не би де си ло не што стра шно. Би ло је не чег не -
сми ре ног у ње му.

Мо жда оду ако их ни чим не раз дра жи.
Ни је се бо јао бо ла ко ји би му мо гли на не ти. Гро зио се бол ни ца. По -

хо дио их је, дав но, у оном прет ход ном жи во ту. Јед на же на је ле жа ла у
бол нич ким со ба ма. Сме њи ва ле су се те со бе, али јој ни у јед ној ни је би -
ло бо ље. Та же на је би ла ње го ва мај ка. Ту и та мо би за је ча ла, је два чуј -
но. По глед јој је био по су вра ћен, као да је за гле да на у сво ју бољ ку.
Бол ни цом је, још од бол нич ког кру га, леб де ла ту па без на де жност.

Осе ћао се не ка ко кри вим због свог здра вља.
Мај ци су у ке са ма до но си ли во ће и на по ли тан ке.
„По љу би мај ку“, опо ми њао га је отац.
По сле мај ке ви ше ни је би ло. По ја ви ла се не ка дру га же на. Ни је ма -

ри ла за ње га. Зва ла га је – оно ни шта ви ло.
По сле се зби ва ло и ово, и оно. Вра ћа ло му се по не што од то га у из -

не на да ис кр слим кр хо ти на ма се ћа ња. Он да је не што кврц ну ло.
„Ај мо! Ај мо! На но ге! Ка ква је то не по слу шност!“
Кра јич ком ока, у дну про ла за, при ме тио је не ку при ли ку. При ли ка

се жур но уда љи ла.
„Знаш ли ти ко смо ми?!“
Не во ља, ето ко су. И та не во ља му се не ће тек та ко ски ну ти с вра та.
„Ми смо...“
„Зма је ви! Зма је ви!“, за ур ла ла је гру па, рит мич но, као што се ур ла на

утак ми ца ма.
„А знаш ли ти ко су Зма је ви?!“
„Зма је ви су за кон! Зма је ви су за кон!“, од је ки ва ло је пу стим про ла -

зом. Од би ја ло се од осле пе лих из ло га.
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„Пред на ма се не из ле жа ва!“
Ни је би ло дру ге не го да уста не. Ни ка ко се не про ти ви ти. Про ти -

вље ње би их раз ја ри ло.
„Пред на ма се сто ји...“
„Ми и ир-но!“, ко ман до ва ли су де ра ни углас.
Уко чио се, она ко ка ко је то на у чио у вој сци, у оном прет ход ном жи -

во ту, пре не го што је кврц ну ло. Ста јао ова ко или она ко, оклем бе шен
или уки пљен, ка квог то има зна ча ја? Љу ди су при да ва ли пре ви ше ва -
жно сти по ло жа ји ма, по кре ти ма, ре чи ма. Све му су при да ва ли пре ви ше
ва жно сти.

„Та а а ко!“, глас глав ног де ра на као да се ма ло одо бро во љио. „Та а ко!
А сад, на ле е е во-круг!“

Обр нуо се не си гур но, за нев ши се. Је два се одр жао на но га ма.
„Не ва ља то, ни ка ко не ва ља! Стро је вим ко ра ком, на а а пред-марш!“
Ни је вре де ло да по тр чи. Ни је би ло шан се да умак не. Су сти гли би

га, обо ри ли на бе тон или сте пе ни це. Оба су ли удар ци ма. Мо жда из бо -
ли. Ни је био си гу ран ни да же ли да то по ку ша. Ви ше је од ме ра вао мо -
гућ но сти. Је дан део ње га као да се из дво јио и са стра не без уз бу ђе ња
по сма тра шта се са њим зби ва.

Обр нуо се још јед ном, по но вој за по ве сти. До мар ши рао је на траг,
за грц ну тим ко ра ком. На ре ђе но му је да ра ди скле ко ве. Ни је ус пео да се
одиг не од зе мље ни за сан ти ме тар.

„Црв!“
„Гми жи, цр ве!“
Пу зао је, по ма жу ћи се лак то ви ма, у уни фор ми, не ка да. Са да је те ло

би ло пре те шко, лак то ви пре сла би.
„Не за бу ша вај, цр ве! Ло ше ће да бу де ако ми слиш да се са на ма за -

је ба ваш.“
Цо ку ла се по ди гла, али му ни је смр ска ла ли це. При ти сла му је пле ћа.
„Ли жи пра ши ну, цр ве!“
Је зик ни је устук нуо. Од ви као се од га ђе ња, пре ту ра ју ћи по кон теј не ри -

ма. Био је то услов да пре жи ви. Сва шта је тр пао у се бе. Сва шта се и ба ца -
ло. Мно го то га је би ло још са свим упо тре бљи во. Љу ди су би ли не ра зум но
ра сип ни. Ваљ да је и сам био та кав, у оном прет ход ном жи во ту.

„Иде мо ли?“, је дан од де ра на је по стао не стр пљив. Ов де ни је би ло
пра ве за ба ве. За гнев је тај ту био пре ви ше гов но. Гнев се хра нио опи -
ра њем, стра хом, пре кли ња њем. Не овом мли та вом по слу шно шћу. Гу -
био је за мах, то нуо у то бес по го вор но по ко ра ва ње.

Ипак, окле ва ли су. Не што им је не до ста ја ло да за о кру же ово ов де.
Да не оста не ку со, не до вр ше но.

„А да га ма ло ис пи та мо? Да ви ди мо ко је и шта је?“
На ре ђе но му је да сед не у сво је уду бље ње и од го ва ра без по го во ра.
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„Да чу је мо – ко си ти, цр ве? Ка ко се зо веш?“
Имао је не ка кво име. Све је има ло не ка кво име. Бр као их је. Ни су

чвр сто при а ња ла уз ства ри. Не ке ства ри су пр ко сно од би ја ле да их
при хва те. Хте ле су да бу ду са мо без и ме но tо и ни шта дру го. Дру ге су
се име на др жа ле гр че ви то, у не ка квом ужа су пред без и ме ним. Би ло је
и оних ко је су име на гу та ла.

Ни је био си гу ран зо ве ли се ова ко или она ко. Мо жда се звао и ова -
ко, и она ко. Јед но си ка да те тре се гро зни ца, дру го ка да ти бу чи у гла -
ви, тре ће ка да... Јед но је ка да си тму ран, дру го ка да се раз ве дриш. Јед но
си за лет њих вре ли на, дру го за зим ских сту де ни. Ка ко да све то об у -
хва ти јед но је ди но име?

Ства ри ни су би ле чвр сто раз гра ни че не. Ни он сам ни је био чвр сто
раз гра ни чен. Мо гао је би ти и не ко дру ги. Не рет ко је и био. Не је дан,
већ мно штво дру гих. Ка кав би са мо гу жва њац та да на стао у ње го вој
гла ви. Пу ца ла би од пре тр па но сти.

Мо гао је би ти је дан од ових де ра на, и онај ко ји му је цо ку лом при -
ти снуо пле ћа, а да де лом се бе оста не онај исти бес по моћ ник ко ји ни је
ус пео ни сан ти ме тар да се одиг не од зе мље.

„Чу јеш ли шта те пи там?! Ла ни ка ко се зо веш, ни је ти ваљ да ма ца
од гри зла је зик.“

Звао се... Звао се...
„Ни шта ри ја“, скли зну ло је са мо са ње го вих уса на.
За и ста, за што се не би звао Ни шта ри ја? Име као и сва ко дру го.
Ни су зна ли шта би да ље са њим. Ни је био до сто јан ни че сти тих ба ти на.
При ле гао је. Мо жда укра де још не што сна пре не го што се око ње -

га за хук та, за тут њи. Пре не го што ста ну да про ми чу уз му ва не, ужур ба -
не при ли ке. Пре не го што се по диг ну ме тал ни за сто ри, си ну из ло зи.

Пре пу штен се би, згу шња вао се, стврд ња вао, по при мао од ре ђе ни је
обри се. Ту ђе по сто ја ње се по вла чи ло из ње го вог. Ули вао се у се бе.

У ње му се ми го љи ло не што слич но по но су. Про ву као се без бу бо та -
ка. Био је про му ћур ни ји од де ра на. Де ра ни ће стра да ти. Би ло је то уре -
за но у њих. Он не ће.

Про му ћур ни ји је од мно гих ко ји по крај ње га хи та ју у ус пла хи ре ној
узру ја но сти. Рас пр сну ће се. Раз не ће их хте ња. Ње га не ће.

Не, де ра ни ни су мо гли да му на у де. Ни ко ни је мо гао да му на у ди.
Из у зев соп стве ног те ла. Ако га из да. До сад га ни је из не ве ри ло. На да се
да не ће, бар не ско ро.

Ча сти ће се бе оби ла ском гра да, у сми рај, ка да уми не днев на вре ва.
Ме ња ће ауто бу се, тро леј бу се, трам ва је. Да се ра зо но ди при зо ри ма ко -
ји се сме њу ју.

Про ме ни ће ме сто. Пре ду го се ов де за др жао. Мо жда от кри је и не ко
но во. Сва шта је мо гу ће, ка да се ста виш у по крет.
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