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	  	  	  	  	  Kad	  bih	  samo	  mogao	  da	  smirim	  tu	  nervoznu	  nogu.	  Jednom	  je	  neko	  rekao	  kako	  je	  

moja	  desna,	  nervozna	  noga,mnogo	  jača	  od	  leve.	  Izazvaću	  s	  njom	  zemljotres.	  Radiće	  

tvrdoglavo	  kao	  bušilica	  za	  beton	  sve	  dok	  ne	  stignem	  do	  središta	  Zemlje.	  A	  onda	  će	  

izgoreti	  u	  lavi.	  Šef	  me	  gleda	  ispitivački.	  	  Srednjeg	  je,	  stamenog	  rasta	  i	  velikih	  očiju.	  

Izgleda	  kao	  ja	  bez	  kose.	  Učini	  mi	  se	  da	  pokušava	  da	  me	  hipnotiše.	  

-‐ Slušaj,	  naša	  redakcija	  je	  prošla	  dosta	  toga.	  Mislim	  da	  je	  vreme	  da	  se	  malo	  

smirimo.	  Dosta	  smo	  mi	  jurišali	  na	  vetrenjače	  .	  

Nisam	  siguran	  šta	  da	  mu	  kažem.	  Treba	  li	  išta	  odgovoriti?	  Ili	  pametno	  ćutati?	  

Dovoljno	  sam	  dugo	  u	  ovom	  poslu	  da	  znam	  da	  smirivanje	  znači	  kompromis	  koji	  je	  

truo	  koliko	  i	  kraljevina	  Danska	  iz	  Šekspirovog	  komada.	  

-‐ Priča	  koju	  smo	  do	  sada	  zastupali	  je	  umrla.	  Mislim	  na	  onu	  sterilnu,	  građansku	  

priču.	  Jesi	  li	  spreman	  na	  novu?	  

Šef	  pali	  cigaretu	  i	  gleda	  me	  kroz	  oblačinu	  dima	  prethodne	  cigarete	  koja	  još	  tinja	  

u	  pepeljari.	  Deluje	  kao	  general	  koj	  ise	  probija	  kroz	  barutnu	  magluštinu	  nedavno	  

završene	  bitke	  i	  nastavlja:	  

-‐ Mi	  ne	  odstupamo	  od	  svoje	  redakcijske	  politike.	  Samo	  ćemo	  malo	  doraditi	  

stvari.	  Znaš	  već,	  u	  skladu	  s	  režimom.	  Na	  kraju	  krajeva,	  nije	  bitno	  da	  li	  je	  

mačka	  crna	  ili	  bela	  –	  bitno	  je	  da	  lovi	  miševe.	  

Gutam	  knedlu	  i	  gledam	  oko	  sebe	  iako	  znam	  da	  nikoga	  nema	  u	  redakciji.	  

Nikoga	  osim	  Mene	  Sadašnjeg	  i	  Mene	  Budućeg.	  

U	  glavi	  mi	  se	  ređaju	  slike	  sadašnjih	  lidera:	  to	  suisti	  oni	  protiv	  kojih	  sam	  

demonstrirao	  pre	  samo	  neku	  godinu.	  I	  nisu	  se	  promenili,	  pokajali,	  naučili	  lekciju.	  To	  

su	  isti	  ljudi	  koji	  govore	  drugu	  priču	  u	  koju	  ne	  veruju.pre	  mesec	  dana	  sam	  se	  bavio	  

portretom	  jednog	  od	  njih	  i	  	  uspeo	  sam	  u	  nemogućem.	  Napravio	  sam	  ga	  većom	  

budalinom	  nego	  što	  je	  u	  “stvarnom”	  životu.	  A	  sad	  treba	  okrenuti	  ćurak	  naopako.	  

-‐ Neki	  ljudi,	  bliski	  vlasti,	  uložili	  su	  novac.	  Tvoja	  plata..-‐blagonaklono	  će	  šef.	  

Da,	  moja	  plata.	  I	  moja	  stanarina,	  koja	  uzima	  više	  od	  pola	  moje	  plate.	  I	  moje	  

letovanje,	  budućnost,	  život	  s	  devojkom	  koju	  volim.	  Obične,	  ljudske	  stvari	  koje	  

su	  mi	  toliko	  dugo	  uskraćivane.	  Moja	  karijera.	  Buduća	  pozicija.	  Sve	  to	  je	  sad	  u	  



posedu	  nekog	  drugog.	  A	  kad	  se	  samo	  setim	  da	  sam,	  koliko	  do	  juče,	  mesecima	  

radio	  bez	  filera	  u	  džepu.	  

-‐Ti,	  kao	  i	  ja,	  nisi	  čovek	  forme.	  Ti	  si	  čovek	  suštine…-‐	  nastavlja	  šef.	  

Znam	  na	  šta	  cilja.	  Ni	  on	  ni	  ja	  nismo	  završili	  fakultet,iako	  smo	  obojica	  studirali	  

po	  dva.	  U	  ovoj	  zemlji	  to	  nije	  bitno.	  Veština	  se	  računa,	  veština	  s	  jezikom,	  

rečima,	  plasiranjem	  informacija.	  Muka	  mi	  je	  od	  onih	  koji	  su	  završili	  faks.	  Oni	  

su	  sedeli	  u	  udobnim	  sobicama	  i	  učili	  dok	  sam	  ja	  drao	  stolicu	  u	  redakciji,	  po	  

dvanaest,	  nekad	  i	  šestnaest	  sati	  dnevno.	  Ja	  sam	  radio	  dok	  su	  se	  oni	  zajebavali	  

i	  zašto?	  Da	  	  bi	  dobili	  neki	  bezvredni	  papir!	  

-‐Ja	  u	  tebi	  vidim	  sebe.	  Ti	  govoriš	  ono	  što	  ja	  mislim…	  

Da,	  znam,	  jednog	  dana	  će	  sve	  ovo	  biti	  moje.	  Šta	  god	  da	  je,	  jer	  ni	  mi	  u	  redakciji	  

zapravo	  	  ne	  znamo	  šta	  posedujemo	  ali,	  biće	  moje.	  Šef	  me	  nudi	  cigaretom.	  

Uzimam	  je	  s	  gestom	  deteta	  koje	  iz	  ruku	  	  nepoznatog	  čoveka	  dobija	  lušu.	  

-‐	  Vidi,	  ova	  priča	  će	  te	  verovatno	  dovesti	  u	  sukob	  s	  tebi	  bliskim	  ljudima	  iz	  

redakcije	  onog	  časopisa,	  kako	  beše…	  

Zna	  dobro	  kako	  se	  zove	  ali	  se	  izmotava.	  Nema	  veze.	  Ne	  mora	  dase	  izmotava.	  

Što	  više	  to	  radi	  to	  je	  meni	  nezgodnije.	  Samo	  se	  prisećam	  ljudi	  kojima	  ću	  

morati	  da	  okrenem	  leđa.	  Neka	  bude	  brzo,	  neka	  bude	  što	  brže	  i	  čistije!	  

-‐Okej,	  pristajem!	  

Šef	  me	  gleda	  u	  čudu	  jer	  još	  nije	  završio	  govor.	  Trenutak	  neke	  teške,	  čudne	  

tišine.	  Verovatno	  se	  pita	  da	  li	  može	  da	  mi	  veruje	  a	  u	  mojoj	  glavi	  je	  samo	  jedno	  

pitanje:	  Gde	  ću	  spavati	  večeras?	  U	  iznajmljenom	  stanu	  za	  koji	  dva	  meseca	  

nisam	  platio	  kiriju	  ili	  u	  kući	  mojih	  roditelja,	  dve	  stotine	  kilometara	  južnije.	  

-‐ Dobro,	  onda	  znaš	  šta	  ti	  je	  činiti.	  Želim	  članak	  o	  tome	  kako	  ovi	  iz	  Građanske	  

incijative	  nemaju	  dva	  grama	  mozga	  što	  napadaju	  ministra	  policije?	  Možeš	  li	  

to	  da	  uradiš	  do	  pet	  popodne.	  

-‐ Ih-‐odgovaram	  sa	  širokim	  osmehom	  -‐	  mogu	  i	  do	  tri!	  

	  

	  

	  

	  



	  


