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BILA JE TO JEDNA  
OD ONIH VEDRIH  

SVEŽIH NOĆI 
 ŠTO SE SPUSTE 

USRED LETA  
KAO BOŽJI DAR.  

TADA SE SAV  
NAJEŽIŠ, KAO  
DA ĆE SVAKOG 
ČASA OLUJA.

VETAR ŠIBA U DIVLJIM 
NALETIMA I TRESE PRO-
ZORE, TERAJUĆI ULIČNE 
PRODAVCE BRZE HRANE 
DA SE RVU SA SUNCO-
BRANIMA NA SVOJIM 
KOLICIMA I KIDAJUĆI 
SUVE GRANE KAO  

STARE KOSTI.

PO TAKVOJ  
NOĆI SE NE OSTA- 

JE U GRADU.

 PO TAKVOJ NOĆI SE  
UOPŠTE NE OSTAJE  

U ZATVORENOM.



Nakon nekoliko kilo-
metara vrat mi se ot-
kočio, a ramena legla 
u prijatniji položaj. 
Brujanje u glavi mi 
se napokon smirilo.

Bio bih potpuno 
bezbrižan samo 
da mi nije kirije.

Niko mi nije kriv,  
znao sam s kakvim 

klijentom imam  
posla.

Pervis je  
čitav minut 
odmahivao 
glavom, i 
odmahivao 
glavom, i 
odmahivao 
glavom...

...a onda je 
zacvileo kao 

kučence...
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Pokrio 
si je čar-

šavom.

Bedak mi je što 
ja to moram da ti 

kažem, klinac – gro- 
zno je da to kažeš 
za čoveka – ali nisi  

timski igrač.

Ja ti poslao  
Bibi – bombu od  

ribe – a ti je pokrio 
čaršavom. Bože! Što 

joj nisi i kesu na 
glavu stavio?

   Trebalo je da  
  znam da će biti    

   nevolja kad mi je   
  rekla da je nisi  

ni startovao.

Nemoj 
pogrešno da 

me shvatiš. Lep je  
to čaršav. Ali moj 
časopis ne pro- 

daje čaršave. Niti 
ih kupuje. Ako mi  

se ne ukruti,  
neću da ga  

kupim!

Hoću 
ono što 
hoću!

Jašta.

Znam šta 
hoćeš.
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Oh, lutko. 
Odma’ mi se 

ukrutio!

Klinac, ti si 
genije!

„Genije”. Zar ta  
reč nije nekad 
nešto značila?

Smešno je što je  
ovu bilo daleko lakše 

naslikati nego onu  
sa čaršavom. 

Bilo je lako.

Napokon sam 
uspeo.

Napokon sam 
dokazao da sam 

timski igrač.



Ne znam da li da se sme-
jem ili da psujem samog 
sebe. Pa zato radim ma- 
lo jedno, malo drugo.

Ček mi je maltene 
bio u ruci.

Sam Bog 
zna šta  
me je  

uhvatilo.

Kirija kao da mi  
je bila plaćena.

Nisam planirao da  
napravim neku glupost.  
Ruke su mi pošle same  

od sebe.

Dođavola. 
Nije kraj sveta. 

Biće drugih  
prilika.

Ne s  
Pervisom.

 

Kučkin 
sine!

Ali biće drugih 
prilika.

Nije kraj sveta. 

U međuvremenu 
će me verovatno 
ponovo primiti da 
radim u restora-
nu. Prilično sam 
dobar kao kuvar 
na kratke staze.
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Izvinite, 
gospođo.  

Pala vam je 
jakna.

Novčanik vam  
je unutra. 
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Do-
đavola,  

ne!
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Malo je  
teža no što 

izgleda.

Mišićavo 
telo.

Ne diše. 

Mišićavo telo. 
U dobroj je 

kondiciji.

Izvući  
će se. Hajde, 

ženska 
glavo.

Diši.
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Hnhp...

Opusti se. 
Ne pokušavaj  
da ustaneš.  

Ja ću te  
poneti.

Spava.

Sad 
ravnomerno 

diše.

Više nije u 
opasnosti.



Živa je. Ali 
nije sama.

 A suicidna je.  
Prokleti skakač.  
Toga nije bilo u  
njenom dosijeu. 

Nije bilo nijedne na-
znake. Prokletstvo, 
skoro da smo je iz-
gubili. Prokletstvo. 

Nije bilo nikakve 
naznake.

Batali  
više ku- 
kanje.

Moramo da preu- 
zmemo inicijativu – da 
se pobrinemo za nju 
pre no što nađe neko 
drugo visoko mesto 

ili upadne u ro- 
mantičnu zbrku  

sa svojim dobrim 
Samarićaninom.

Mora da 
bude sama. 

Tak’a su 
pravila.

Pazite na gramatiku, dok-
tore Fredriče, i radite 
kako vam se kaže. Ja 
ću se postarati da bude 
sama – ovako ili 
onako.

Noćas 
krećemo.

Moramo  
da čekamo 
koliko god 
možemo.

Ne bi bilo  
zgodno da  
pukovniku 
stanemo  
na žulj.



27

 
Okliznula 

se s litice i 
pala u 
zaliv.

Trese 
se kao 

prut, jadna 
dušica. Izgleda 

kao da se 
sledila.

Unesi je 
ovamo, 
dečko!

Gospođa  
Mendoza je  

moja gazdarica. 
Medicinska 

sestra u penziji. 
Takođe je i duša 
od žene. Nije ni 

spomenula  
moju kiriju.

Evo, draga.  
Daj da ti skinemo 
tu mokru odeću  
i da te strpamo  

u kadu.

 Prelepa je,  
Volase. Kladim se 
u šta god hoćeš  

da će ti biti 
zahvalna. 

Hoću da kažem 
kako te ne bi 

ubilo da je pitaš 
za broj tele-

fona.



Otišao sam u  
potkrovlje. Pokuša- 
vam da završim neki 
posao.

Ma, 
batali...

Previše sam 
nervozan.
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Hvala 

ti.

Mislim da 
sam izazvala 
dovoljno 
nevolja.

Ništa. Uradio 
sam isto što 
bi i svako... 
Kuda ćeš?

Ne možeš 
na ulicu 

tako obu-
čena.

Pogledaj po mojim 
stvarima. Sigurno ima 
nečeg što bi mogla  
da obučeš. Onda ću  

te odbaciti kući.

Ovo je jedino 
što je tvoja 
gazdarica imala 
a da nije bilo 
kao šator  
oko mene.

Hvala ti ponovo. 
Brzo ću.
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Brzo  
ću!

Možda  
joj nije 
stalo do 
života...

...ali,  
bogme,  

stalo joj je 
do izgleda.

Evo,  
odmah  

ću!

Ne. Ne. 
Ni ovo ne 

stoji kako 
treba. Ni 
izbliza.

Da  
vidimo šta 
još ima...
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Mogu li da te  
častim pićem?  
Molim te. To je 
najmanje što 
mogu da ura-  
    dim.

Zvuči 
dobro.

Nego... Ovo ti 
je baš super 

gajba...

Dođavola!

Je li ovo 
tvoje? Mislim, 
da li si je ti 
naslikao?

Nije 
završena...

 
„Imaš li još 
nešto da mi 
pokažeš?”, 

pita me.

Muzika  
za moje 

uši. 

Sve što 
kaže je 

muzika za 
moje uši.

Zadržava 
se na svakom 

komadu.

Postavlja  
baš prava 
pitanja.

Pre-
dobra 
je da 
bi bila 
prava.



Vidi koliko je 
sati! Jesi li  
još raspolo- 
žen za piće?

Jašta.  
Prijalo 
bi mi.

Zove se Ester. Glumica je, 
ali imala je profesionalnog 
uspeha taman koliko i ja – i to 
sa otprilike istim kvalitetom 
klijenata.

To je zbog ovog 
trulog grada. 
Pogani sve koji  
u njemu žive.

Ne, nije reč o uloga- 
ma koje mi nude. Nisam  
u položaju da biram. 

Samo što jedini put do 
probne bine vodi preko 
kreveta, ako shvataš 
šta hoću da kažem.

Nego, vojniče,  
što mi ne ispričaš 

ratnu priču?

Šta si ti,  
vidovnja-

kinja?

Hvala,  
Darile. 
Pravi si  

princ. Haj-
de, plati  
mi piće, 

hoćeš li?Nisam vidovnja- 
kinja, već samo 
njuškalo. 
Kradom sam ti 
pogledala 
orden.

Izvini.

Kongresni orden  
časti. To se ne dobija 

tek tako.

 
Šta si 

uradio?

To je 
duga 
priča.

Imam celu noć  
na raspola-
    ganju.



Pričam joj šta  
se desilo. Skra- 

ćenu verziju.

Potpuno 
sâm? To je  

neverovatno!

Nije neka  
velika stvar.  

Samo sam se zade- 
sio tamo. Svako bi 

isto postupio.

Mada, 
baš je 
prijalo 

kad sam se 
vratio u 

SAD.

...tražio 
razvod. Džukela  
jedna. Čak je 

pokušao da dobije 
starateljstvo nad 
mojim malim. Možeš  
li da poveruješ?

Pegi, 
kunem ti 

se – ima da 
polomim tog 

kretena, 
samo da  
ga se  

dočepam!

Učinio bih  
sve za tebe, 
Pegi. Znaš  

da sam odu- 
vek bio  

zagrejan  
za tebe.

Plati  
mi još je-
dno piće.

Ester, 
ne tiče me  
se, ali...

Zašto sam 
skočila? Hajde 
da ne kvarimo 
raspoloženje 
time. Ne sada, 
važi? Recimo 

samo da si me 
spasao da ne 

napravim 
veliku 

grešku.

I hajde da  
se prošetamo. 
Muka mi je od  
ono dvoje.






