
 � ми слав Осман ли је на и сао еле ан ан, ми си чан, ин е лек у ал но ра фи ни ран, рас-
ко шно срук у ри ран ро ман о о ра зи за ај ним ро ла зом ка бо љем су ра, ка бо љим 
ме си ма, ка веч но си ко ја на ли ку је ми ској зми ји ко ја се хра ни со све ним ре ом. 
Ово је ро ман ко ји оу ше вља ва и чи а се је ним ова ра њем ко ри ца.

Проф. др Вен ко Ан до нов ски, 
пи сац и књи жев ни те о ре ти чар 

Ша је о То ми слав Осман ли на и сао а би нас ова ко ус хи ио? Укра ко: не шо шо 
у на шој књи жев но си још увек ни ко ни је ура ио. Је ан ве хе мен ни ро ман о муч ном 
ва е се и р вом ве ку, ма ке он ском и све ском, али ро ман ко ји ни је ли е ра ри зо ван 
ре ма ло и ци књи жев но ек са, већ ре у скла у са ех но ло шким сан ар и ма ком-
ју ер ских ири ца.

Проф. др Је ле на Лу жи на 
театролошкиња и књижевна критичарка 

Рoмaн XXI са со ји се о не ко ли ко раз ли чи их ри ча, на о у но раз ли чи им кон и-
нен и ма, о ве за них ура во за је нич ким на зив ни ком вре ме на и на а ња у бу ућ нос 
ко ју о ври је ме о но си. Осман ли јев сил иак је оно нај ојм љи ви је, јер чи а ње се ре-
ва ра у ле а ње фил ма у ки но во ра ни са хо ло рам ским ро јек о ри ма.

Те у та Буту чи, пор тал „Зи хер“, За греб

Мај сор ски на и сан ро ман са уз бу љи вом ие јом, за ле ом, рас ле ом и из на све а 
мо ер ном срук у ром.

Ман чо Ми тев ски, уред ник и члан жи ри ја за 
Ро ман го ди не ли ста Урин ски ве сник

Осман ли јев ро ман сво јом сло же ном срук у ром об у хва а ух и ри ам вре ме на, али 
и уо зо ра ва на вјеч ну и ‘ве ли ку’ е му ре ли а ња вре мен ских и ро сор них ко ор и-
на а.

Јаг на По гач ник, Ју ар њи лис, За греб
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K��� ри ју Т. Осман ли ју
мом сја ном сину,

о коа сва ко нев но учим нео ич не 
ри че из исо ри је

и оне ке чу не, скри ве не сва ри из 
савре ме но живо а,

али онај ви ше о оној све ређој врли ни:
како се с ру и ма ели раос

и оро а.
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Рани сумрак већ је пре кри вао пла ни не изнад Ско пља када 
је, сав зади хан, Гор дан Коев утр чао у вели ку халу нове желе-
знич ке ста ни це. Кроз ста нич ну згра ду од мета ла и затам-
ње ног прља вог ста кла, сада изло же ну новом лет њем тала су 
јул ске вре ли не, ширио се сна жан мирис амо ни ја ка који је 
изби јао кроз шкри па ва вра та ста нич ног тоа ле та. Нова желе-
знич ка ста ни ца у ства ри је већ две деце ни је ста ра згра да са 
при зе мљем, спра том и перо ни ма на нивоу изнад њих. Као и 
пру га са неко ли ко коло се ка и она се над но си ла изнад омли-
та ве лог тела гра да, на вели ким бетон ским сту бо ви ма као на 
широм раши ре ним нога ма, изнад малих кућа у даљи ни, а и 
бли же, код глав ног ула за у ста ни цу и изнад глав не сао бра-
ћај ни це која се про вла чи ла испод ње. Као што је то слу чај 
са тесним грли ма која гуше изне на да изра сле гра до ве, тако 
је и ова сао бра ћај ни ца баш испод капи је масив не бетон ске 
желе знич ке ста ни це засто ји ма спа ја ла два дела несра змер но 
изду же ног глав ног гра да ове мале земље. Том ули цом, као по 
ризич но про ши ре ној вени про ву че ној изме ђу коло на да висе-
ће ста ни це, сао бра ћао је тро ми крво ток гра да: ста ри црве ни 
ауто бу си који су оста вља ли обла ке издув ног дима и чита вог 
лета вози ли са отво ре ним пне у мат ским вра ти ма, пра ста ри 
ауто мо би ли изли за них гума и рђом захва ће них пра го ва и 
каро се ри ја, ужур ба ни вој ни и поли циј ски кон во ји и, са дру ге 
стра не, вели ки, црни џипо ви ново пе че них бога та ша.

Ста ни ца је дело ва ла несклад но у одно су на око ли ну и 
то није било чуд но јер је изгра ђе на у нале ту футу ри стич ког 
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енту зи ја зма, по иде ји јапан ског урба ни сте, након земљо тре-
са који је кра јем јула 1963. годи не пого дио град, однео мно ге 
живо те и ско ро све капи тал не гра ђе ви не, а у пери о ду обно-
ве несклад но му про ме нио и архи тек тон ски изглед. Поред 
дру гих згра да у ката стро фи се сру шио и нај ве ћи део ста ре 
желе знич ке ста ни це изгра ђе не на јед ном дру гом месту. Од 
тог зда ња, као спо ме ник и сећа ње на земљо трес, остао је део 
мер мер не фаса де са вели ким сатом чије су казаљ ке пока зи-
ва ле ока ме ње но вре ме ката стро фе: 5 сати и 17 мину та. Тако 
је, мно го годи на касни је, град добио нову желе знич ку ста ни-
цу подиг ну ту на кило ме тар ски дугој плат фор ми поло же ној 
на број не мер мер не сту бо ве, која се изви ја ла у даљи ни као 
бетон ска сто но га по којој су у град, или тач ни је изнад гра да, 
све ређе при сти за ли возо ви, углав ном због сма ње ног бро ја 
локал них и нај е ле мен тар ни јих тран зит них дести на ци ја. Ста-
ни ца и висе ћа пру га биле су пом пе зан спо ме ник иде а лу да ће 
се после ката кли зме изгра ди ти леп ши и модер ни ји град, који 
ће изне дри ти савре ме не и срећ не људе.

Сада је испод ње стру јао чађав вен ски крво ток изне на да 
про па лог гра да, пре ма цен тру с јед не, а пре ма јед ном новом 
насе љу с дру ге стра не, у којем је, до тог тре нут ка, живео и 
два де сет пе то го ди шњи Гор дан Коев који је, као што смо на 
почет ку рекли, сав зади хан утр чао у утих ну лу желе знич ку 
ста ни цу. Ипак, пре него што откри је мо раз лог жур бе због ког 
је овај мла дић уле тео у ста ни цу, да се још мало задр жи мо на 
опи су насе ља из којег је он упра во при сти гао. 

То вели ко насе ље зва ли су „град ска спа ва о ни ца“ јер је у 
њему живе ло на хиља де људи који су тамо одла зи ли на спа-
ва ње, а ују тру, након што се про бу де, испод сту бо ва желе-
знич ке ста ни це као испред неке бетон ске капи је гра да, река-
ма ауто мо би ла и ауто бу са, дола зи ли су у цен тар и по под-
не се истим путем, зби је ни, вра ћа ли кући након дуге вожње 
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којом је био уокви рен читав њихов дан, а током вре ме на и 
сам живот. Сада већ густо насе ље но ново насе ље насле ди ло је 
име „Аеро дром“ по узле ти шту, које се нека да дав но нала зи ло 
на том месту. После дуге пау зе током које су про стра не поља-
не Аеро дро ма оку пи ра ли коров, само ни кле тра ве и папра ти, 
а после земљо тре са, поче ле су да ничу јед на за дру гом бара ке, 
а потом и згра де, тај про стор се пола ко урба ни зо вао и насе-
ља вао мла дим брач ним паро ви ма који су негде пре две и по 
деце ни је уз нови стан доби ли наду и шан су за бољи живот. 

Четврт века касни је то су већ били оста ре ли брач ни 
паро ви, попут Гор да но вог оца и мај ке, који су се досе ли ли у 
ову вели ку град ску спа ва о ни цу, где су се у новим ста но ви ма 
мази ле глат ке, затег ну те коже паро ва ново на се ље не гене ра-
ци је, води ла љубав све жом стра шћу и ства рао нови живот, 
а сада се одла зи ло на спа ва ње са ностал гич ним машта њем, 
кли мак те рич ном гла во бо љом и болом у крсти ма. Насе ље 
радо сног детињ ства Гор да на Кое ва пре тво ри ло се у кварт 
тро шних, ника да више окре че них фаса да иза којих је живот 
дожи вља вао прву заси ће ност сре до веч јем. 

И тако је нова желе знич ка ста ни ца поста ла нека врста 
капи је кроз коју је про ти цао живот овог дела Ско пља, а Аеро-
дром је под се ћао на урба но срце гра да које је тера ло крво ток 
да тече прво нагоре, а потом надоле; нај пре напред, а затим 
назад, у јед но вели ко и моно то но, успо ре но пул си ра ње живог 
орга ни зма глав ног гра да који је Гор да ну изгле дао умор но, 
гото во кло ну ло. 

И тако је, у пре зре ло лето 2001. годи не, Гор дан Коев ушао 
у желе знич ку ста ни цу са чвр сто одре ђе ним циљем: да пре ки-
не тај бес крај ни ток моно то ни је, као што је послед њих месе-
ци наја вљи вао Маји, коју, раз у ме се, воли и која, можда, то 
исто осе ћа пре ма њему, мада ни у јед но ни у дру го он није био 
до кра ја сигу ран. Код ње су му се сви ђа ле иза зи вач ка досе-
тљи вост и инте ли ген ци ја, као и склад не црте лица с дрским 
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усна ма, пла ве, и на први поглед неза ин те ре со ва не очи, обле 
гру ди с малим мали на стим бра да ви ца ма, које је волео да дра-
жи и погле дом и доди ром, начин на који га је љуби ла и повла-
чи ла ка подру му у њеној згра ди, тамо доле, испод десе так сте-
пе ни ца на које је пада ла там на сен ка ства ра ју ћи при вид скло-
ни шта када је неко сила зио сте пе ни ца ма и пали ло се ауто-
мат ско осве тље ње. При би је ни уз гво зде на вра та подрум ских 
про сто ри ја, иза којих је допи рао мирис буђи, при та ји ли би 
дубо ко диса ње, оче ку ју ћи да кроз улаз згра де иза ђу или уђу, у 
сва ком слу ча ју да оду, углав ном радо зна ле Маји не ком ши је, а 
када би се поно во сми ри ли и ауто мат ско све тло уга си ло, он је 
наста вљао да љуби њену обна же ну дој ку.

А онда је јед ног дана рекао Маји да му је све га доста и 
пре ко гла ве, и овог умор ног гра да и ове измр цва ре не земље 
која оче ку је да се дого ди неко чудо, а не пред у зи ма ништа да 
то чудо ство ри. Било му је доста чека ња да доби је посао, ком-
пју тер ских про гра ма које је за све мање пара пра вио за фир ме 
које се баве про да јом софт ве ра по ниским набав ним и висо-
ким про дај ним цена ма, мај ке и оца који су га стал но пита ли 
када ће да се оже ни, њихо вих пла но ва да зази да ју тера су и тако 
доби ју још јед ну собу у ста ну, који је постао тесан, брзих вође-
ња љуба ви са њом по хау сто ри ма и, када је то било могу ће, на 
малом сто лу затам ње не бакал ни це њего вог оца са ког су скла-
ња ли вели ку метал ну касу, фак ту ре, уплат ни це и наруџ бе ни-
це, хемиј ске и гра фин те олов ке, и при гу ше но води ли љубав 
изме ђу арти ка ла. Потом би све уред но вра та ли на сво је место. 
Маји је већ рекао да не може да под не се да живи са свим тим.

„Где, бре, ти живиш? Пате ти чан си као неки лик из 
роман ти чар ске лите ра ту ре“, уме ла је да му каже, вра ћа ју ћи се 
тако и жан ру који је нај ви ше воле ла док је сту ди ра ла ком па-
ра тив ну књи жев ност и на ком је касни је маги стри ра ла, иако 
су сви поку ша ва ли да је одвра те од тога, гово ре ћи јој да је то 
један пре те ран и пате ти чан књи жев ни пра вац, зато и заста-
рео стил, који под ра зу ме ва ката стро фу, а затим и иску пље ње 
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кроз осе ћа ње „свет ског бола“, weltschmerz,1 као што је воле ла 
весе лим гла сом да изго ва ра овај немач ки тер мин. 

„Где ти живиш?!“, гово ри ла му је пре кор но, слу ша ју ћи га 
пажљи во, а гле да ју ћи без из ра жај но, као да до ње није допи ра-
ла жало пој ка коју је све чешће пона вљао. На кра ју тих њихо-
вих раз го во ра на иви ци сва ђе, као про на ђе но реше ње, гра би-
ла га је за јак ну, при вла чи ла и увла чи ла у нови налет пољу ба-
ца због којих је забо ра вљао на неза до вољ ство, на подрум, на 
мирис мемле и пре пу штао се њеним мило ва њи ма. 

Иако је рани је гово рио да поче так новог века сигур-
но неће доче ка ти у овом гов нар ском гра ду, који месец дана 
мири ше на липе а једа на ест на ђубре, у међу вре ме ну му се 
ука за ла при ли ка за редо ван посао. Јед на од фир ми која је 
повре ме но унајм љи ва ла њего во софт вер ско зна ње позва ла 
га је да замени про гра мер ку која је оти шла на поро диљ ско 
одсу ство и то баш у вре ме када су сти гле поруџ би не за корек-
ци је систе ма угро же них миле ни јум ском гре шком. Овај страх 
је пола ко пре ра стао у пани ку на кра ју послед ње деце ни је 
истро ше ног сто ле ћа. Тако зва на mil le ni um bug2 пре ти ла је да 
иза зо ве ком пју тер ски хаос широм све та и то у јед ном тре ну, 
у поноћ 31. децем бра 1999. годи не, тач ни је на мате ма тич ком 
пре ла зу из ста рог у нови век и нови миле ни јум. О про бле му 
Y2K3 гово ри ло се и писа ло до раз ме ра хисте ри је. 

Гор дан је на интер не ту пра тио огром не инве сти ци-
је инфор ма тич ких ком па ни ја у све масов ни јем поку ша ју да 
се про на ђе спас од тем пи ра не бом бе и две  хи ља ди те годи не, 
или Y2K, како се скра ће но нази вао улаз кроз капи ју нове ере, 
пре ко пра га који је делио ста ри ред од наја вљи ва ног хао са. 
Тач ни је, про блем је могао да наста не прве секун де 1. јану а ра 

1  Weltschmerz, немач. – свет ски бол. (све примедбе су преводиочеве) 
2  Mil le ni um bug, енгл. – миле ни јум ска гре шка. 
3  Y2K (the year 2000 pro blem), енгл. – 2000. годи на; про блем везан за чува-
ње диги тал них (ком пју тер ских) и неди ги тал них пода та ка и доку ме не та због 
прак се скра ћи ва ња чети ри цифре, које пока зу ју годи ну, на две. 
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2000. годи не јер су елек трон ске маши не биле про гра ми ра не 

да при ка зу ју годи не са само две послед ње, уме сто све чети-

ри цифре. С обзи ром на то да ће поче так новог миле ни ју ма 

пред ста ви ти као „00“ годи ну, рачу на ри би могли да је пре-

по зна ју као крај било ког века, про шлог или буду ћег. И тако, 

уме сто да зако ра чи у нову еру, послед ња секун да је могла да 

вра ти вре ме у 1900, 1800, 100... или да га пре ба ци у било коју 

годи ну која се завр ша ва са две нуле. Маја је пажљи во слу ша-

ла Гор да но ва обја шња ва ња. „Раз ли ка“, гово рио је, „изме ђу 1. 

јану а ра 2000. и 31. децем бра 1999. могла би да буде рачу на-

та као век, а не као раз ли ка од јед ног дана. Тако ‘гре шки ца’ 

пре ти да напра ви пра ви дармар у свим ком пју те ри зо ва ним 

делат но сти ма: у јав ним, про из вод ним, бан кар ским и дру гим 

финан сиј ским, теле ко му ни ка ци о ним и авио слу жба ма и да 

дефор ми ше не само одбро ја ва ње него, ако хоћеш, и сам рав-

но мер ни и про гре сив ни ток вре ме на.“

Маја није ни треп ну ла, про це су и ра ла је про блем и инфор-

ма ци је које јој је Гор дан изло жио.

„Хм“, рекла је изне на да и дода ла, „баш гад но изгле да.“ 

2.

Жесток и неиз ве стан ток живо тих дога ђа ја нате рао је 

Паме лу Порт ман да путо ва ња схва ти као соп стве ну кар-

му, иако је дубо ко у себи зна ла да су она дру го име за њену 

уса мље ност, али и лек про тив те исте уса мље но сти. Од тре-

нут ка када су одлу чи ли да се раз дво је, а ника да се зва нич но 

нису раз ве ли, про шле су све тло сне годи не, без обзи ра на то 

што јој се Нико лас повре ме но јављао, редов но уочи Божи ћа 

и нео че ки ва но, када је био пот пу но пијан, обич но из неког 

ресто ра на поред пута или из моте ла у Коло ра ду где је радио 

на гео ло шком истра жи ва њу неког кањо на. Нека да дав но, док 




�� ДЕ СЕТ И ПРВИ 13

су тра ја ли лепи дани њихо вог зајед нич ког живо та, шали ли су 
се да их обо је при вла че реље фи, њу про стор ни, а Ника њени. 
Испо ста ви ло се да је било обр ну то. 

Ник је оти шао јед ног дана, без ика квог обја шње ња, без 
било какве наја ве, чак и без ика квог наго ве шта ја. Само је на 
сто лу у кухи њи оста вио лист исце пан из рад ног ноте са на 
којем је обич но испи си вао пору ке или спи сак намир ни ца за 
купо ви ну, о пла ћа њу рачу на или пре ба ци ва њу днев них оба-
ве за и сасвим нео че ки ва но за јед ног гео ло га, а наро чи то нео-
че ки вао од њега, и сасвим непе дант но и на брзи ну нашкра-
ба ну пору ку: При хва ио сам осао на исра жи ва њу у Коло-
ра у. Не знам каа ћу се вра и и. Н. Копи ле јој се први пут 
јави ло тек после три месе ца и то у чети ри ују тру из неког 
бара у којем је тре шта ла музи ка за сквер-денс.

– Пем – викао је тада у слу ша ли цу – Ја те, ипак, волим! 
Океј? Океј, душо?

То ју је раса ни ло.
– И ја тебе, Ник, и ја тебе! – узвра ћа ла му је гла сно у слу ша-

ли цу осе ћа ју ћи како јој сузе нави ру на очи, али он је није чуо 
па је поче ла да виче, опет и опет, јер је он са дру гог кра ја урлао: 
– Не чујем те, срце. Ништа не могу да чујем! – А она је наста-
ви ла да виче још гла сни је, све док неко од ком ши ја није почео 
да лупа у зид, па је Паме ла ућу та ла и даље држе ћи слу ша ли цу 
из које је чула како се кико ће, усред тог прља вог бара из ког 
су у њену пра зну спа ва ћу собу на запад ној стра ни Мен хет на 
допи ра ли зву ци неког места у пусти њи где су игра ли шофе-
ри, локал ни фра је ри који су дошли да попи ју пиво, да се мало 
заба ве и у каби на ма или товар ним дело ви ма скра ће них пикап 
ками о не та кре сну на брза ка оцва ле, удате или слободне про-
вин ци јал ке. Чула је чита во то мно штво очај ни ка који се заба-
вља ју раштр ка ни по вели кој сали у којој су склад но изво ди ли 
фигу ре, поцуп ку ју ћи, наги њу ћи се, затим се брзо окре ћу ћи, 
држе ћи при том руке испод пуп ка на вели ким овал ним метал-
ним коп ча ма или при др жа ва ју ћи беле стет сон шеши ре са 
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широ ким сави је ним обо ди ма и неу мор но уда ра ју ћи ђоно ви ма 
ште па них кау бој ских чиза ма о под. Чула је и како он неко ме до 
себе каже: „... а није ни бит но!“ И спу стио је слу ша ли цу. Пем 
се раса ни ла и схва ти ла да јој и такав какав је, себи чан и непо-
уздан, ипак недо ста је, да је за њу касно за све дру го и да јој је 
он, и поред тога, једи на нада у живо ту и док је све тлост ране 
зоре оба си па ла згра де даун та у на4 ружи ча стом бојом, запла ка-
ла је гор ко, први пут откад је оти шао. 

Уско ро је доби ла пакет са јеф ти ним вином из Кали фор-
ни је. Пре тра жи ла је пакет не би ли нашла пору ку, али пору ке 
није било. „Глу па чо, па вино је пору ка“, поми сли ла је на кра-
ју и фла шу ста ви ла на сто чић поред њего ве сли ке и теле фо-
на. То је било сво је вр сно све ти ли ште посве ће но Нику, зна ци 
њего вог сим бо лич ног при су ства: сим бол њего вог лица, њего-
вог гла са и ова фла ша белог вина као сим бо л његовог пениса 
за који је и ина че вези ва ла све сво је ерот ске фан та зи је. Недо-
ста јао јој је не само он већ и њего ва непред ви дљи ва теле фон-
ска јавља ња. И тако је Пем поче ла да их оче ку је. 

И ствар но, два дана уочи Божи ћа, Ник јој се поно во јавио. 
Био је тре зан и љуба зан, мада нека ко уздр жан. Опет јој није 
оста вио свој број.

– Немам ста лан број, бејб – рекао јој је сво јим усред сре ђе-
ним, спо кој ним гла сом – стал но се сели мо са места на место, 
а ја мобил не мењам као чара пе. Про је кат ће потра ја ти још 
неко вре ме, после ћу виде ти шта ћу...

– Вра ти се – рекла је и поми сли ла на његов дубок поглед, 
сна жне загр ља је и чвр сто тело. Али са дру ге стра не није чула 
одго вор већ само уздах и потом кра так опр о штај ни поздрав:

– Океј, бај, Пем!
Клик. И то је било све.
„Боже“, поми сли ла је док је држа ла руку на спу ште ној слу ша-

ли ци теле фо на, „да ли ми је копи ле уоп ште чести та ло Божић?“

4  Dow ntown, енгл. – цен тар гра да. 
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3.

Без обзи ра на то што га је та тема тера ла да раз ми шља, 

па је зато и тра жио потвр ду од Маје, Гор дан Коев ни сам није 

веро вао у ката стро фич на и апо ка лип тич на пред ви ђа ња, па је 

и прет њу миле ни јум ске гре шке дожи вља вао као наго ве штај 

јед ног новог почет ка. То што је тај поче так био на самом пра-

гу две  хи ља ди те годи не за њега није има ло неко вели ко зна-

че ње. Једи но је њего ва мај ка, док му је при пре ма ла дору чак 

пред први одла зак на посао, она ко при јат но узбу ђе на, рекла: 

– Каза ла сам јутрос твом оцу да нисам могла да заспим 

од радо сти. „Шта ти је, Стан ка?“, пита ме он из спа ва ће собе, 

„Због Гор да на“, кажем му ја одав де. „Шта му се деси ло, бре?“, 

пре се као се и дошао у гаћа ма и гор њем делу пиџа ме. „Ништа, 

бре, Деа не“, кажем му, „срећ на сам што ће наше дете поче ти 

да ради. И то види баш кад.“ 

– А кад? – заин те ре со вао се Гор дан.

– Како кад! Па на почет ку новог века – доба ци ла му је 

мај ка у чуду што је ни он не раз у ме.

– ... и миле ни ју ма – Гор дан ју је погле дао када је испред 

њега спу сти ла тањир са кај га ном. 

– Е, утолико леп ше – про ко мен та ри са ла је Стан ка Кое-

ва не осе ћа ју ћи иро ни ју у сино вље вом гла су. – Поста јеш свој 

човек уочи јед не нове ере. То се ни нама није деси ло. Е, тек је 

гене ра ци ја мог оца... Има ли нешто леп ше од тога? Зар је то 

мала ствар, бре, сине?

– Само... до тада има мо још годи ну дана – рекао је Гор дан.

– Како још годи ну дана?

– Нови век почи ње 2001. годи не. Две  хи ља ди та годи на је 

само мате ма тич ки ред ни број. Миле ни јум, Стан ка, почи ње 

после годи ну дана. Још увек смо загла вље ни у ста ром веку.
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– Ма ајде, бре! – рекла је мај ка са малим пре ко ром у гла су 

и поче ла да пере судо ве, а затим, више за себе уте шно дода-

ла: – Па нема везе, нека он има посао, а на нову еру ћемо да 

саче ка мо још мало.

Ста вио је зало гај топле кај га не у уста и једва разу мљи во 

про мр мљао: – Годи на је дуг пери од, Стан ка.

– Како да не! Толи ко смо их пре гу ра ли, па ћемо још и ту 

јед ну. 

– А с дру ге стра не, ко зна да ли ћу тада још увек да будем 

овде – доба цио је мај ци пуних уста. 

Стан ка је ћута ла и гле да ла у посу ђе испред себе.

– Опет, бре, ти сине, са тим тво јим иде ја ма? – рекла је 

после неко ли ко тре ну та ка што је тише могла па нер во зно 

дода ла: – Коме ће стан да оста не?

Окре ну ла се тек када није чула ника кву реак ци ју и виде ла 

да је Гор дан већ оти шао. До ње је допро тре сак затва ра ња ула-

зних вра та. Ста ја ла је тако неко вре ме и поми сли ла како они, 

али ни „она“, како је Мају зва ла у себи, не могу да му изби ју 

из гла ве ту луду иде ју о одла ску. Онда је пола ко узе ла тањир 

са тек наче том кај га ном, баци ла је у кан ту за отпат ке и док 

је пра ла и тај тањир зајед но са дру гим судо ви ма изли за ним 

од упо тре бе, невољ но је поми сли ла: „Да није било опе ра ци је 

када су ми изва ди ли мате ри цу, има ла бих барем тро је деце. 

Једин ци се брзо раз ма зе, а не дај боже, некад и брзо оду.“ 

4. 

Гор дан Коев је почео да ради, доду ше на црно, али са 

редов ним оба ве за ма и рит мом. Сва ког јутра је изла зио у 

одре ђе но вре ме – у 7.20 је био у дућа ну свог оца и узи мао 

кифлу и јогурт које је носио за ужи ну, у 7.30 је био на пар кин-
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гу, у 7.40 је про ла зио испод рас кре че ног коло са желе знич ке 
ста ни це у ста ром ауто мо би лу свог оца, у 7.55 је био на ула зу у 
софт вер ску фир му, испред ауто ма та на којем се при ја вљи вао, 
у 8.00 је био за сто лом који су му дали док ради као заме на, 
а по под не је поно во ишао назад у Аеро дром. При хва тио је и 
ауто ма ти зо вао ову масов ну урба ну сео бу у свој уста но вље ни 
днев ни ритам, који га је, слич но пли ми, начас поди зао, а већ 
сле де ћег часа га повла чио назад зајед но са хиља да ма дру гих 
људи попут њега. А онда је у земљи избио рат.

То је било дру го рат но деша ва ње у низу које је потре сло Гор-
да но ву поро ди цу, глав ни град у ком су живе ли и чита ву земљу 
која је про ла зи ла кроз иску ше ња и сави ја ла се у јед ном сна жном 
невре ме ну, већ дуго наја вљи ва ном, које је овај део Бал ка на захва-
ти ло у пери о ду изме ђу две епо хе. Годи не 1999. деси ло се бом бар-
до ва ње сусед не Саве зне Репу бли ке Југо сла ви је и косов ска избе-
глич ка кри за током које су срп ске вој но-по ли циј ске струк ту ре 
нате ра ле у бег ско ро 400.000 људи, који су дошли на гра ни цу са 
Маке до ни јом. Након неко ли ко дана бло ки ра ња и људ ских дра-
ма на гра нич ном пре ла зу, конач но су их пусти ли да уђу на њену 
тери то ри ју. И тако се Гор да но ва мала земља нашла на свим сате-
лит ским кана ли ма и у самом епи цен тру пажње свет ске медиј ске 
јав но сти. Ту исту јав ност мно го више су зани ма ле вој не опе ра-
ци је и поли тич ки део дра ме од тога како ти људи пре жи вља ва ју 
у лого ру који је на брзи ну подиг нут бли зу глав ног гра да Ско-
пља. Убр зо је ту никао читав избе глич ки град од шато ра, ско-
ро исте вели чи не као и сам град, чије је издр жа ва ње у нај ве ћој 
мери пало на пле ћа крх ке земље која је због тога била гур ну та у 
нову нео че ки ва ну финан сиј ску и поли тич ку кри зу. 

Годи ну дана касни је деси ла се и дру га кри за у виду међу-
ет нич ког рата. Рат који је у зиму 2000. годи не почео као погра-
нич на кри за у јед ном селу насе ље ном нај број ни јом мањи ном 
у земљи, у почет ку је при вла чио знат но мању пажњу него 
свет ски ком пју тер ски про блем са миле ни јум ском гре шком. 
Тако је било и у попо днев ним раз го во ри ма са Мајом када је 
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на Гор данов позив долазила у његов стан, без обзи ра на то 
што је њего ва мај ка би ла уздр жа на пре ма њој.

– Мно го гад но изгле да: општи хаос који мири ше на апо-
ка лип су! – гово ри ла је Маја комен та ри шу ћи акту ел но сти око 
миле ни јум ске гре шке. – То што изгле да да нова ера почи ње са 
миле ни јум ским про бле мом – тума чи ла је она Гор да но ва гло бал-
на тех но ло шка стра хо ва ња док је њего ва мај ка слу ша ла њене 
капри ци о зне реак ци је и кува ла им тур ску кафу – то и није нешто 
ново у исто риј ским иску стви ма, с обзи ром на то да се дра ма тич-
на и апо ка лип тич на оче ки ва ња уочи нових миле ни ју ма већ десет 
веко ва зову хија ли стич ка, па је хиља ди та годи на у апо криф ним 
јеван ђе љи ма про гла ше на годи ном про па сти све та. У јед ном од 
њих пише: „Биће хиља да и више неће бити хиља да“, што је било 
сасвим довољ но да се про гла си да је дошло вре ме дру гог поја-
вљи ва ња Ису са Хри ста на Земљи и поче так про па сти све та, о 
којем, је л’ тако, пише Јован у нај ми стич ни јем јеван ђе љу у Новом 
заве ту, у Откро ве њу. У пре во ду – у апо ка лип си. И тако... 

Гор дан је слу шао не треп нув ши, док му се Маја суге стив-
но уно си ла у лице.

– Буу ум! – пови ка ла је изне на да и гла сно, а Стан ки Кое вој 
се затре сла рука док је сипа ла кафу у две шољи це, али не због 
стра ха јер уоп ште није била пла шљи ва, већ због аро гант но-
сти ове девој ке за коју се Гор дан, изгле да, везао више него 
што би тре ба ло. 

– Не зезај! – гово рио јој је повла че ћи реси цу ува про тив 
уро ка и исто вре ме но ужи вао у њеној хиро ви то сти. – И шта 
после? Завр ши при чу, тема ме баш зани ма.

– И после... – гово ри ла је Маја уз шар мант ну теа трал ност 
коју је зачи ни ла и жен ском про во ка тив но шћу, при род но, не 
пре тва ра ју ћи се и не оба зи ру ћи се на при су ство Гор да но ве 
мај ке – ... дигла се вели ка пани ка у сред њо ве ков ној Евро пи, 
тра жио се спас душа, ширио се страх од суд њег дана, а запад-
на црква је поче ла да дели индул ген ци је, доку мен те о опро-
сту гре хо ва. И поред наја вље не про па сти мате ри јал ног све та, 
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она их је за сва ки слу чај напла ћи ва ла у сувом зла ту... „Шта ти 

имаш на души, бра те? Пљач ку и два уби ства. То ти је десет 

злат ни ка. Хва ла, син ко. Опро ште ни су ти сви гре си. Ево ти 

пар че папи ра као потвр да, све ти ту лепо пише.“ Ето, тако ти 

је то ишло са црквом на увек послов ном Запа ду...

– А са источ ном црквом? – заин те ре со вао се Гор дан, као 

да је пого дио пита ње које је у себи поста ви ла и Стан ка. Она је 

са пажњом пра ти ла њихов раз го вор, иако је ста ја ла окре ну та 

леђи ма и била зао ку пље на новим послом у кухи њи. 

– Источ на? Источ на није има ла пој ма шта се деша ва. 

Није јој ишла мате ма ти ка – наста ви ла је Маја са иро ни јом – а 

и читав Исток је нека да био такав. Док су на Запа ду пра ви ли 

финан сиј ске дого во ре, на Исто ку су још увек јели живе људе 

или су, у нај ма њу руку, кова ли визан тиј ске интри ге и копа ли 

очи. И тако је дошао и тај одлу чу ју ћи дан. Мно ги рели ги о зни 

и уче ни људи про стр ли су се по земљи да доче ка ју апо ка лип-

су, пре да ни само моли тви, посту и пока ја њу. И шта се деси-

ло првог јану а ра 1000. годи не од Ису со вог рође ња? Увер ти ра. 

Ue first mil le ni um bug apo calypse !5 Тотал но луди ло, чове че!

– Ма дај, и шта се на кра ју деси ло? – нестр пљи во је питао 

Гор дан. 

– Савр ше но ништа. Zero, not hing,6 душо – рекла је Маја 

пока зу ју ћи му нулу фор ми ра ну пал цем и кажи пр стом – што 

ће бити и са овом миле ни јум ском апо ка лип сом. 

Стан ка Кое ва је непри мет но уздах ну ла, гле да ла је сво ја посла 

али је исто вре ме но била уву че на у апо ка лип тич ну при чу.

– Нисам баш сигу ран – рекао је Гор дан ужи ва ју ћи у њеној 

ђаво ла стој инте ли ген ци ји. – Доду ше, исти на је да они на 

Запа ду воле да се пла ше про па сти. Хорор је њихов филм ски 

жанр, аларм мас-ме ди ја...

5  Ue first mil le ni um bug apo calypse , енгл. – Прва апо ка лип са миле ни јум ске 
гре шке. 
6  Zero, not hing, енгл. – нула, ништа. 
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– Нарав но, чове че! Зар не схва таш? Пору ка је: пожу ри те, 

ура ди те све што пла ни ра те, завр ша вај те све што може те, нема 

још мно го вре ме на. Иде ја је, нарав но, да се од чита вог тог хао са 

добро зара ди. Ало, бре, деч ко, је л’ капи раш ти нешто? – рекла 

је Маја, хитро је уста ла са шољи цом у руци и вра го ла сто срк-

ну ла кафу са њего вих уса на, а потом и кај мак из сво је шољи це.

– Само што је ова миле ни јум ска гре шка нешто сасвим 

дру го – рекао је Гор дан зами шље но обли зу ју ћи усне. – Овде 

је реч о висо кој тех но ло ги ји. Ово се до сада није деша ва ло... 

– Немој да смет неш с ума да се и ми хума ни тар ци бави мо 

алго рит ми ма из про шло сти и да ради мо упра во на исто риј-

ским дефол то ви ма – одго во ри ла му је Маја и дода ла: – Иако 

је још одав но зрео за про паст, овај усра ни свет је жилав и за 

хија ли стич ке апо ка лип се и за миле ни јум ске гре шке. Изви ни, 

тет а Стан ка – рекла је када се сети ла да их слу ша њего ва мај ка, 

па је наста ви ла – они на томе оства ру ју сјај не екс трапро фи те. 

Стан ка Кое ва, окре ну та леђи ма, не пре ки да ју ћи свој по-

сао, и даље се пра ви ла да не чује ништа од све га тога.

– И ја сам због тога добио посао, бејб... – теа трал но јој је 

намиг нуо Гор дан.

– Ето, видиш? – Маја га је ушти ну ла за образ и про тре сла, 

пре тва ра ју ћи се да хоће да га ура зу ми. У том тре нут ку Стан ка 

је ско ро непри мет но иза шла из собе не могав ши више да под-

не се њено пре сло бод но пона ша ње. – На кра ју, маче, сло жи ће-

мо се с њима да кри зе и нису тако лоше, чак су и сти му ла тив-

не, а сто га и потреб не. Оне су ти нешто као секс без зашти те... 

5.

Кли мент Кавај, Мајин отац и про фе сор Фило ло шког фа-

кул те та на кра ју рад ног века, већ годи на ма је пра тио вести на 

свим теле ви зи ја ма, као да је оче ки вао да ће чути нешто ново 


