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— Tatice, umorna sam —; reče zadihano devojčica u crvenim pantalonama i zelenoj majici. —
Zašto ne stanemo?

— Ne možemo još, dušo.
On je bio visok čovek širokih ramena-u iznošenom somotskom sakou i običnim smeđim

pantalonama. Držao je devojčicu za ruku i brzo su hodali Trećom avenijom u Njujorku. Skoro da su
trčali. Pogledavao je preko ramena i uvek je video zelena kola koja su se polako i neizbežno kretala
za njima uz ivicu trotoara.

— Molim te, tatice, molim te.
Pogledao ju je i video da je vrlo bleda. Oko njenih očiju bili su tamni kolutovi. Podigao ju je u

naručje, ali nije znao koliko dugo će tako izdržati. I on je bio umoran, a Carli više nije bila tako laka.
Bilo je 17.30 tog popodneva i na Trećoj aveniji je bilo dosta sveta. Prešli su aveniju podzemnim

prolazom. Tu je bilo manje ljudi i bilo je nekako tamnije… Ali baš toga se on i bojao.
Sudarili su se sa ženom koja je gurala kolica puna namirnica.
— Zar ne možete da gledate kuda idete? — rekla je žena besno i već je nestala u gomili.
Ruka ga je zabolela i prebacio je Čarli na drugu ruku. Još jednom se osvrnuo. Zelena kola su još

bila iza njih, pratila su ih na udaljenosti od jednog bloka. Na prednjem sedištu bila su dva čoveka.
Pomislio je da je treći na zadnjem sedištu.

»Šta sada da učinim?« — mislio je očajno.
Nije znao odgovor na to pitanje. Bio je umoran i preplašen i teškom mukom je mogao da misli.

Uhvatili su ga u nevreme i prokletnici to verovatno znaju. Zeleo je samo da sedne na ivicu trotoara i
isplače svoj strah i nemir. Ali to nije bio odgovor. On je bio odrastao čovek. On mora da brine za
oboje.

»Šta ćemo sada?« — pomislio je opet.
Bio je bez novca. To je, možda, bilo najstrašnije, posle činjenice da ih prate zelena kola. U

Njujorku se bez novca ništa ne može. Ljudi bez novca nestaju u Njujorku, padnu sa strane i niko ih
više nikada ne vidi.

Pogledao je preko ramena i video da su zelena kola sada nešto bliža nego pre. Znoj poče brže da
se sliva niz njegova leđa i mišice. Ako znaju onoliko koliko je on sumnjao da znaju — ako znaju
koliko mu je još malo snage ostalo — pokušaće da ga ščepaju baš sada i ovde. Bez obzira na sve
ljude. U Njujorku, ako se nešto ne događa baš vama, vi ste slepi za sve ostalo. »Da li su me
primetili?« — pitao se Endi očajnički. Ako jesu, onda je sve gotovo. Preostaje mu samo da viče. Oni
već znaju šemu događaja. Kad se Endi domogne nešto novca, čudne stvari prestanu da se događaju
izvesno vreme. Čudne stvari koje njih zanimaju.

»Samo napred« — naredio je sam sebi. — »Da, šefe, svakako šefe, ali kuda?«
U podne je svratio u banku jer ga je njegov unutrašnji radar obavestio, upozorio, da mu se

približavaju. U banci je imao nešto novca s kojim bi on i Čarli mogli da pobegnu ako bi bilo
potrebno. I onda se dogodilo nešto čudno. Endrju Mekgi više nije imao svoj konto ni ušteđevinu, ništa
u Njujorškoj udruženoj hemijskoj banci. Sve je nestalo u vazduhu i on je tada shvatio da će ovaj put
stvarno da ga smrskaju čekićem. Da li je moguće da se sve to odigralo samo pre pet i po časova?



Ali. možda mu je jedna mala šansa još preostala. Nešto vrlo, vrlo malo. Prošlo je od toga više od
nedelju dana… Taj čovek sklon samoubistvu koji je došao u Udruženje poverljivih na redovnu
savetođavnu sesiju u četvrtak uveče… Taj čovek je mirno govorio o tome kako je Hemingvej izvršio
samoubistvo. Dok ga je pratio do vrata, s rukom na njegovom ramenu, Endi mu je dao podstrek…
Nadao se da je vredelo. Ali sada mu se činilo da će samo on i Čarli platiti ceh. Nadao se da će…

Ali, odbacio je tu pomisao i zgadio se sam sebi. Tako nešto nije smeo da želi bilo kome…
»Bože, daj mi priliku, samo malu priliku, dovoljno da se Čarli i ja izvučemo« — molio je. — »A

kako da uzvratim ako budem mrtav… stvarno mrtav, s bezvrednim mozgom koji se cedi kroz uši. Sta
će se tada dogoditi sa Čarli?«

Stigli su do Sedamdesete ulice i semafor je bio zatvoren za njih. Automobili su prolazili u koloni,
a pešaci su se sakupljali na uglu trotoara. I odjednom je shvatio da će to biti trenutak kad će ih ljudi
iz zelenih kola ščepati. Pokušaće da ih uhvate žive, ako budu mogli… ali ako bude neprilike… onda
će bez sumnje žrtvovati i Čarli.

»Možda nas više i ne žele žive« — mislio je. — »Možda samo žele da sve ostane ovako kako je
sad. Sta se radi s pogrešnom jednačinom? Briše se sa table?«

Šta da očekuje? Nož u leđa, pucanj iz pištolja sa prigušivačem? Ili nešto profinjenije — kapljica
retkog otrova na vrhu igle? Počeće da se grči na uglu Treće i Sedamnaeste. Neko će reći:
»Narednice, ovaj čovek je izgleda dobio srčani napad«.

Morao je da pokuša još nešto. Ništa mu drugo nije preostajalo.
Stigli su do pešaka koji su stajali na uglu. Preko ulice na semaforu još je stajalo upozorenje:

»Nemojte ići«, kao da će tako ostati večito. Osvrnuo se. Zelena kola su se zaustavila. Vrata sa strane
se otvoriše i dva muškarca u običnim odelima izađoše. Bili su mladi, zdravih obraza. Izgledali su
mnogo svežije nego što se osećao Endi Mekgi.

Počeo je da se gura laktovima kroz gomilu pešaka, dok su mu oči očajnički tražile prazan taksi.
— Hej, čoveče…
— Prijatelju, šta ti je?
— Gospodine, stali ste mi na psa!
— Oprostite, oprostite — ponavljao je Endi očajnički. Tražio je taksi. Nigde nijednog. U svako

drugo vreme bilo ih je bezbroj na ulici. Mogao je da oseti da će ih ljudi iz zelenih kola ščepati. Znao
je da će zgrabiti njega i Čarli, da bi ih odveli ko zna kuda, u Prodavnicu, na neko drugo prokleto
mesto, ili negde gde je još mnogo gore…

Čarli spusti glavu na njegovo rame i zevnu.
Endi ugleda prazan taksi.
— Taksi! Taksi! — Vikao je i mahao kao lud sloboddnom rukom.
Okanivši se svakog pretvaranja dva čoveka iza njega pojuriše.
Taksi stade.
— Stanite! — Viknu jedan od ljudi koji su trčali. — Policija! Policija!
Jedna žena u gomili na uglu vrisnu i svi počeše da beže na razne strane.
Endi otvori zadnja vrata taksija i ubaci Carli. I on sede pored nje.
— Na aerodrom »La Gvardija« i nagazi! ■— reče vozaču.
— Stanite! Taksi! Policija!
Taksista polako okrete glavu prema glasu ali tada ga Endi mentalno gurnu — vrlo nežno.

Razarajući bol za trenutak se pojavi u Endijevom čelu, ali već u sledećem trenu nestade ostavljajući
samo nešto kao sećanje na bol, nešto slično jutarnjoj glavobolji —’ kao kad čovek neudobno spava.

— Mislim da jure onog crnca sa šarenim kačketom reče Endi taksisti.



— U redu — reče taksista i krete. Išli su Istočnom sedamdesetom ulicom.
Endi se osvrte. Dva čoveka su stajala na uglu. Nijednog pešaka u njihovoj blizini. Bilo je

očigledno da niko ne želi da ima neku vezu s njima. Jedan od njih izvadi voki—toki iza pojasa i poče
da govori. Onda odoše.

— Onaj crni momak — reče taksista — šta li je učinio? Opljačkao prodavnicu alkoholnih pića ili
nešto drugo, šta mislite?

— Ne znam — reče Endi, razmišljajući kako da izađe na kraj s njim, kako da najviše izvuče od
njega. Da li su progonitelji zabeležili broj automobila? Verovatno jesu. Ali, bio je siguran da se neće
obratiti za pomoć ni gradskoj ni državnoj policiji, jedno vreme će biti iznenađeni i zbunjeni, bar
jedno vreme.

— Ti crnci u gradu su svi isti, đubre — reče vozač. — Ne govorite mi, ja ću vam reći.
Carli je zaspala. Endi skide svoj somotski * sako, savi ga i stavi joj ga ispod glave. Tračak nade

se pojavio. Ako samo bude dobro vodio ovu igru, možda će biti sve u redu. Milostiva Sreća poslala
mu je (Endi više nije imao predrasuda) odličan materijal za oblikovanje. Izgleda da je na ovog
vozača bilo lako uticati: bio je belac. Istočnjaci su zbog nekog razloga bili obavezno tvrdi orah: bio
je prilično mlad (sa starim ljudima je skoro nemoguće), osrednje inteligentan (najlakše je bilo uticati
na pametne, na glupe teško a sa mentalno zaostalima nikada nije imao uspeha).

— Predomislio sam se — reče Endi — odvezite nas u Albani.
— Kuda? — Vozač se zagleda u njega kroz retrovizor. — Čoveče, ne mogu da idem u Albani.

Jesi li lud?
Endi izvadi novčanik u kome je ostao jedan jedini dolar. Bio je srećan što ovo nije bio taksi sa

pregradom protiv metaka. Uvek mu je bilo lakše da utiče na ljude kad im je bio blizu. Nije mogao da
odredi da li to ima neke veze sa psihologijom ili ne, a sada mu je to bilo nevažno.

— Daću vam pet stotina dolara — reče tiho Endi — da odvedete mene i moju kćerku u Albani. U
redu?

— Gospode, gospođine…
Endi ugura novčanicu u šaku taksiste i u trenutku kad ovaj spusti pogleda na nju, Endi ga mentalno

pritisnu… pritisnu još jače. U jednoj užasnoj sekundi pomislio je da mu neće uspeti, da u njemu nije
ostalo ni najmanje snage, da je sve iskoristio onog trenutka kad je primorao vozača da vidi
nepostojećeg crnca sa šarenim kačketom.

Ali, onda dođe onaj poznati osećaj — kao uvek popraćen gvozdenim bodežom bola. Istog časa
učini mu se da oseća težinu u stomaku, a creva mu se bolno stegoše kao u agoniji. Prinese drhtavu
ruku licu i pomisli da će povratiti… ili umreti. Tog trena je zaista želeo da umre, kao uvek kad bi do
krajnosti koristio tu svoju moć ■— koristio a ne zloupotrebljavao, odjeknu mu glupo u sećanju fraza
neke pesme. Da je u tom trenu neko stavio revolver u njegovu ruku…

Baci pogled na Carli, Ćarli koja je spavala, Carli koja je verovala da će ih izvući i iz ove
neugodne situacije kao sto ih je uvek izvlačio, na Carli koja je znala da će biti uz nju kad se probudi.
Da, iz svih neprilika, mada su neprilike uvek bile iste i njima nije preostajalo ništa drugo nego samo
bežanje. Crni očaj ga pritisnu.

To osećanje prođe… ali ne i glovobolja. Glovobolja će se pojačavati i pojačavati sve dok ne
dostigne strahovitu jačinu koja će svakim damarom slati platneni bol kroz njegovu glavu i vrat.
Svetlost će bolno dirati njegove oči a strelice agonije zabadaće se u meso iza njegovih očiju. Sinusi
će mu se zatvoriti i moraće da diše na usta. Osećao je pulsiranje u slepoočnicama. I najmanji šum se
strahovito pojačavao, najobičnija buka za njega je bila kao udaranje čekića. Nikakav jači zvuk nije
mogao da podnese. Glavobolja će se stalno pojačavati sve dotle dok mu se ne bude činilo da na



glavu ima inkvizitorsku kapu za mučenje. To će tako potrajati punih šest časova, a možda i osam ili
deset. Nije mogao da odredi ovog puta šta će se dogoditi. Još nikada nije koristio do kraja svoje
neobične sposobnosti kao sada. Bez obzira koliko će dugo glovobolja potrajati, on će biti za sve to
vreme skoro bespomoćan. Čarli će morati da brine o njemu. Sam gospod zna da je i ranije to činila…
ali, uvek su imali sreće. Koliko puta čovek sme da iskušava sreću?

— Pa gospodine, ne znam…
Šofer je hteo da mu da na znanje da to nije u skladu sa zakonom.
— Pogodba važi sve dotle dok je ne pomenete mojoj devojčici — reče* Endi. — Poslednje dve

sedmice provela je sa mnom. Sutra ujutru mora da bude kod majke.
Pravo na viđenje — reče taksista — znam sve o tome.
— Vidite, trebalo je da odletim sa njom…
— U Albani? Ili možda u Ozark, je l’tako?
— Tako je. Ali morate da shvatite jedno, ja se smrtno plašim leta avionom. Znam da to zvuči

blesavo, ali istina je. Obično je odvezem natrag, ali ovog puta moja žena je počela da me grdi, i…
Ne znam, eto tako se dogodilo. — I zaista, Endi nije znao šta se, u stvari, dogodilo. Izmislio je čitavu
priču u trenu i sada kao da je zalutao u ćorsokak. Sve je to mahom bilo iz puke iscrpljenosti.

— Dakle, ostaviću vas na aerodromu u Albaniju i mama će misliti da ste jednostavno doleteli?
— Tačno — glava mu je pala na grudi.
—- I mama treba da misli da vi niste klokloklo, jesam li u redu?
— Da — »klokloklo« — Endi se pitao šta li to treba da znači. Bol je bivao sve jači.
— Pet stotina dolara da bi se izbegao let avionom — govorio je sam sebi taksista.
— Meni to toliko vredi — reče Endi, a zatim vrlo tihim glasom, skoro u taksistino uvo, dodade.

— A trebalo bi da vredi i vama.
— Slušajte — reče taksista sanjalačkim glasom — nisam lud da odbijem pet stotina dolara. Ništa

mi ne govorite.
— U redu — reče Endi i zavali se unazad. Taksista je bio zadovoljan i smiren. Ni najmanje ga

nije čudila izmišljena Endijeva priča. Nije se ni za trenutak zapitao šta je devojčica od sedam godina
radila u poseti kod oca u mesecu oktobru kad su sve škole radile. Nije ga čudilo ni to što njegovi
putnici nisu imali ni minimum prtljaga. Ništa ga nije čudilo ni brinulo. On je bio pripremljen, na
njega je uticala Endijeva čudesna moć.

Endi će morati za to da plati visoku cenu.
Stavio je ruku na Čarlinu nogu. Devojčica je čvrsto spavala. Bežali su čitavo posle podne, od

onog trena kad ju je izvukao iz njene učionice drugog razreda sa nekim ne-_ suvislim objašnjenjem,
kao »baka je bpjesna«… »telefonirali su«… »izvinite što je odvlačim usred nastave«. I posle svega
jedno vnliko olakšanje. Kako se samo užasno plašio da će zateći Čarlino mesto prazno u odeljenju
gospođe Miškin, da će videti njene knjige i sveske uredno poslagane sa strane: »Ne, gospodine
Mekgi… ona je otišla s vašim prijateljima pre dva časa… imali su vaše pisamce… zar nešto nije u
redu?«. Vratile su se uspomene na Viki, iznenadni užas od prazne kuće onog dana. Njegov luđački trk
da uzme Čarli. Jer jednom su je se već dočepali da, jesu.

Ali, Čarli je bila tamo. Za koliko im je izmakao? Da li ih je prešišao samo za pola časa? Petnaest
minuta? Manje? Nije voleo da razmišlja o tome. Kasno su ručali kod Natana i ostatak popodneva
proveli su jednostavno u hodu.

Endi je sada mogao da prizna sebi da je bio u stanju slepe panike — vožnja metroom,
autobusima, ali najčešće bežanje peške. I naravno, Čarli je sada bila iscrpljena.

Pogledao ju je dugim pogledom punim ljubavi. Kosa joj je bila do ramena, savršeno plava. Imala



je neku mirnu lepotu dok ju je posmatrao tako usnulu. Toliko je ličila na Viki da ga je to bolelo.
Zatvorio je oči.

Na prednjem sedištu taksista je s nevericom gledao u novčanicu od pet stotina dolara koju mu je
ovaj čudni tip dao. Sklonio ju je u specijalni džep na kaišu gde je, inače, čuvao sve napojnice. Ni
najmanje mu nije bilo čudno što je taj čovek hodao unaokolo po Njujorku s malom devojčicom i pet
stotina dolara u džepu. Ni najmanje ga nije brinulo kako će se oko ovoga objasniti sa svojim
dispečerom. Mislio je samo na to kako će biti oduševljena njegova devojka Glin. Glinis mu je
neprestano govorila da je taksiranje loš, neuzbudljiv posao. Samo kad ugleda ovih loših,
neuzbudljivih pet stotina dolara!

Na zadnjem sedištu Endi je sedeo zatvorenih očiju i zabačene glave. Glovobolja je dolazila,
dolazila, neizbežna kao konj bez jahača u pogrebnoj povorci. Mogao je da čuje udaranje konjskih
potkovica u svojim slepoočnicama: du, du, du, du.

Beže. On i Čarli. Imao je 34 godine i do prošle godine je predavao engleski jezik i književnost na
Harison koledžu U Ohaju. Harison je bio mali uspavani univerzitetski grad. Dobri stari Harison,
samo srce srednje Amerike. Dobri stari Endrju Mekgi, dobar, perspektivni mlađi čovek. Kako ide
ona zagonetka? Zašto je seljak stub svoje opštine. Zato što uvek stoji u svom polju.

Du, du, du — crni konj bez konjanika crvenih očiju dolazio je hodnicima njegovog uma, dok su
gvozdene potkovice rasprskavale sivu moždanu masiv ostavljajući krvave otiske.

Taksista je bio savršeno obrađen. Sigurno. Odličan taksista, neisplaćen.
Zadrmao je i video Čarlino lice. Čarlino lice pretvorilo

se u Vikino.
*

Endi Mekgi i njegova žena, lepa Viki. Izvlačili su joj nokte, jedan po jedan. Kad su joj izvukli
četvrti nokat počela je da govori. Tako je on to rekonstruisao. Najpre palac, pa kažiprst, srednji prst,
prst s prstenom. A onda: stop! »Govoriću! Reći ću vam sve što želite da znate. Samo da me više ne
boli. Moli…« I onda im je sve rekla. A onda… možda se dogodila nesreća… i njegova žena je bila
mrtva. Neke stvari su jače od nas dvoje, a neke su jače od svih nas. Stvari kao Radnja, na primer.

Du, du, du crni konj bez konjanika dolazio je, dolazio, dolazio: čuvaj se, crni konju. Endi je
zaspao. I sećao se.



2.

Čovek zadužen za eksperiment bio je doktor Venles. Bio je debeo i ćelav i imao je bar jednu
čudnu naviku.

— Sada ćemo svakom od vas dvanaestoro mladih dama i gospode dati po jednu injekciju —
rekao je, smrskavši cigaretu u pepeljari ispred sebe. Njegovi mali ružičasti prsti okomili su se na
tanak cigaretpapir prosipajući zlatnožuti duvan. — Sest od tih injekcija biće napunjene vodom. U šest
drugih biće voda pomešana s hemijskim preparatom koji nazivamo Žreb 6. Tačna priroda ovog
sastava je tajna, ali u osnovi on ima hipnotičko i blago halucinogeno dejstvo. Jasno vam je da će se
injekcije davati naslepo… odnosno ni vi ni mi nećemo znati ko je dobio dozu ovog leka sve dok
stvari ne počnu da se razvijaju. Vi ćete svi biti pod strogom kontrolom punih 48 časova posle
primanja injekcije. Ima li nekih pitanja?

Bilo je pitanje, najviše su se odnosila na sastav Zreba (i — a reč »tajna« bila je kao upućivanje
krvoslednika na trag zločinca. Venles je lako izbegao ovakva pitanja. Niko nije postavio pitanje koje
je najviše interesovalo 22-godišnjeg Endija Mekgija. Razmišljao je kako bi to izgledalo da podigne
ruku iz ramena i upita. »Recite mi zašto cepate lako dobre cigarete?« Ali bolje da nije pitao. Bolje
pustiti mašti na volju. Možda pokušava da ostavi pušenje. Brat mu je umro od raka pluća…

— Ako nema više pitanja zamolio bih vas da popunite ove formulare i da se vidimo idućeg
utorka, tačno u devet.

Dva asistenta podeliše fotokopije formulara sa 25 savršeno smešnih pitanja na koja je trebalo
odgovoriti sa da ili ne. Da li ste nekada išli na pregled kod psihijatra? Da li ste imali autentično
psihičko iskustvo? Da li ste nekada uzimali halucinogene lekove? Posle izvesne pauze Endi upisa
»ne« na ovo pitanje pomislivši: »One odlučne 1969. ko ih nije uzimao?«

Nagovorio ga je na to Kvinsi Tremont, momak sa kojim je delio sobu u koledžu. Kvinsi je znao
da Endijeva finansijska situacija nije baš sjajna. Endi je bio četvrti u klasi od 506 studenata a treći iz
engleske književnosti, ali to nije donosilo novac. Stipendija mu je bila dovoljna za hranu i to ako ne
troši ništa do jeseni. Ali kako preživeti leto? Bio je srećan što je dobio posao kao točilac goriva na
»Arko« pumpi u noćnoj smeni.

— Sta bi rekao na brzo zarađene dve stotine? — upitao ga je Kvinsi.
Endi skloni dugu, tamnu kosu koja mu je padala preko zelenih očiju i osmehnu se.
— Kome su potrebne moje usluge?
— Nije stvar u tome, radi se o psihičkom eksperimentu — reče Kvinsi. — Vodi ga ludi doktor,

zato te upozoravam na vreme.
— Ko je on?
— Venles, velika zverka u Odeljenju psihijatrije.
— Zašto ga zovu Ludi doktor?
— Pa — reče Kvinsi — on vrši eksperimente na pacovima i ljudima, a takve ne vole baš mnogo

u ovo doba.
— Je li? — reče Endi, zainteresovan.
— Sem toga, nosi male naočare bez rama tako da liči baš na onog tipa koji je sređivao ljude u

»Dr Kiklopu«. Jesi li video taj film?
Endi koji je bio pasionirani posetilac bioskopa video je taj film, i sada je bio malo mirniji. Ali,

nije bio baš siguran da želi da učestvuje u eksperimentu kojim rukovodi profesionalac, okvalifikovan
još kao a) čovekpacov i b) Ludi doktor.



— Nadam se da ne prave monstrume od ljudi.
Kvinsi se nasrne jao od srca.
— To se radi samo u filmovima strave drugog reda — rekao je. — Odeljenje psihijatrije ispituje

niz blagih halucinogena. Oni rade za Američku tajnu obaveštajnu službu.
— Za CIA? — upitao je Endi.
— Nije ni CIA, ni DIA ni NSA — odgovori Kvinsi. — To je nešto mnogo nižeg ranga. Da li si

nekada čuo za ogranak koji se naziva Radnjom?
— Možda sam negde nešto pročitao, ali nisam siguran. Kvinsi zapali lulu.
— U Radnji ima posla za sve, psihologe, hemičare, psihijatre, biologe, čak i sociolozi dobiju

neku mrvu. Neke programe pomaže i sama vlada. A programi obuhvataju sve, od ispitivanja cece
muve do uklanjanja otpadaka plutonijuma. Radnja mora da potroši veliki godišnji budžet da bi dobila
novac za iduću godinu.

— To me veoma brine — reče Endi.
— To brine svaku osobu koja razmišlja — odgovori Kvinsi s osmehom. — Ali, voz nastavlja da

se kreće. Šta naša tajna služba namerava da uradi s blagim halucinogenima? Ko to zna? Ja ne znam.
Ni ti. Možda ne znaju ni oni sami. Ali izveštaji dobro izgledaju kad se raspravlja o visini budžeta.
Imaju svoje ljubimce u svakom odeljku i odeljenju. Venles je njihov ljubimac na Odeljenju
psihijatrije u Harisonu.

— A zar administracija ne pravi probleme?
— Nemoj biti naivan. — Najzad je pripremio lulu da radi onako kako je želeo i duvao je

smrdljive oblačke dima po dnevnoj sobi. Glas mu je postao specijalan, nekako zaokrugljen. — Ono
što je dobro za Venlesa, dobro je za Odeljenje psihijatrije koje će iduće godine dobiti sopstvenu
zgradu — neće više morati da se guše s onima sa sociologije. A ono što je dobro za psihijatriju,
dobro je za Harison koledž. I za Ohajo. I za sve ostalo blabla.

— Misliš da nema nikakve opasnosti?
— Ne vrše opite na studentima volonterima, ukoliko sve nije zaista bezbedno — reče Kvinsi. —

Ako i najmanje sumnjaju, svoje sumnje proveravaju na pacovima i zatvorenicima. Možeš da budeš
siguran da su kroz test koji ćeš ti proći pre tebe prošli mnogi, najmanje tri stotine ljudi.

— Ne dopada mi se taj posao s CIA…
— Radnja.
— Kakva je razlika? — upita Endi sa dosadom. Bacio je pogled na poster Ričarda Niksona. Endi

je još teško mogao da poveruje da je taj čovek pre nepunu godinu dana izabran za predsednika.
— Pomislio sam da bi ti dobro došlo dve stotine dolara, to je sve.
Zašto toliko mnogo plaćaju? — upita sumnjičavo Endi.
Kvinsi podiže ruke u vis.
— Endi, to je stvar vlade! Zar ne shvataš? Pre godinu dana Radnja je platila za proučavanje

mogućnosti nekog novog bicikla tri stotine hiljada dolara. »Tajms« je pisao o tome. Ali, ako ti ne
želiš…

Čini mi se da je to bila još jedna stvar u vezi s Vijetnamom, mada niko ne zna sigurno. Kao što
reče Fajber Mekgi: »U početku je to bila dobra ideja«. — Kvinsi istrese lulu brzim, kratkim
pokretima. — Za takve momke svaki koledž u Americi je nepresušni izvor materijala. Kupe ovde,
pogledaju tamo. Ali, ako ti nećeš…

— Možda hoću. A šta je s tobom?
Kvinsi se osmehnuo. Njegov otac imao je lanac prodavnica muške odeće u Ohaju i Indijani.
— Nije mi baš toliko potreban novac — reče. — Sem toga, mrzim injekcije.



— A, tako.
— Slušaj, ne nagovaram te, ali izgledao si mi nekako izgladnelo. Možda ćeš biti samo u

kontrolnoj grupi. Dve stotine dolara za vodu. I to čak ne za vodu iz česme već za destilisanu.
— Možeš li to da mi središ?
— Udvaram se Venlesovoj asistentkinji — reče Kvinsi. — Imaju već 50 prijava a svi žele da se

dogovore s Ludim doktorom…
— Voleo bih da ga ne zoveš tako.
— Dobro — reče Kvinsi i nasmeja se. — Potrudiću se samo toliko da moja devojka učini sve da

te prime.
Tako se Endi prijavio kad se na oglasnoj tabli Odeljenja psihijatrije pojavio poziv. Sedam dana

kasnije, neka mlada devojka (Kvinsijeva, koliko je Endi znao) pozvala ga je i postavila mu nekoliko
pitanja. Rekao joj je da su mu roditelji mrtvi: da mu je krvna grupa O: da nikada ranije nije
učestvovao u eksperimentima na Odeljenju psihijatrije: da je redovan student. I, naravno, da ima više
od 21 godine i da može da prihvati sve vrste ugovora, javne i privatne.

Nedelju dana kasnije dobio je pismo kojim mu javljaju da je primljen i mole ga da potpiše
formular. Potpisani formular trebalo je da donese 6. maja u Džeson Girni hol.

I sad je bio tu. Njegov formular je predat, doktor Venles koji je lomio cigarete zaista je ličio na
ludog doktora. Sa 11 drugih studenata Endi je odgovarao na pitanja o svojim religioznim iskustvima.
Pitali su ga da li ima epilepsiju? Odgovorio je odrečno. Otac mu je umro od srčanog udara kad je
Endiju bilo 11 godina. Majka mu je poginula u saobraćajnoj nesreći kad je Endiju bilo 17 godina —
strašan šok. Jedina bliska porodična veza bila je majčina sestra, tetka Kora koja je već bila dosta
stara.

Brzo je odgovarao na seriju pitanja stavljajući pored svakog: ne, ne, ne. Samo na jedno je
odgovorio sa da: Da li ste imali prelom ili teško iščašenje? Ako jeste, opišite. Na malom prostoru
opisao je kako je slomio članak na levoj nozi pre 12 godina.

Još jednom je proverio sve odgovore udarajući svojom »BIK« olovkom, kad ga neko kucnu po
ramenu i ženski, pomalo grub glas ga upita:

— Možete li da mi pozajmite olovku, moja ne radi?
— Svakako — reče i okrete se da joj pruži »BIK«. Lepa devojka. Visoka. Svetlosmeđa kosa,

divan ten. Imala je svetloplavi džemper i kratku suknju. Odlične noge. Bez čarapa. Prava slika
buduće dobre supruge.

Pružio joj je hemijsku olovku i ona mu se osmehnu za uzvrat. Kosa joj je imala bakarne prelive i
bila je vezana na temenu belom mašnom.

On odnese svoj formular asistentu za stolom.
— Hvala — reče asistent, programiran kao Robi robot. — Soba broj 70, subota jutro, tačno u

devet. Molim vas budite tačni.
— Koja je lozinka? — šapnu promuklo Endi. Asistent se učtivo nasmeja.
Endi krete prema velikim duplim vratima (video se zeleni travnjak, leto je bilo blizu, po kojem su

goredole išli studenti), i tada se seti svoje hemijske olovke. Skoro da je ostavi, bio je to običan
»BIK« od 19 centi, a imao je da uči. Ali, devojka je stvarno bila zgodna, možda je vredelo
razgovarati s njom, pročavrljati, kako kažu Britanci. Nije imao baš visoko mišljenje o svom izgledu a
nije ni znao da li je devojka zauzeta (verena), ali bio je divan dan i on se odlično osećao. Odlučio je
da sačeka. Ako ništa drugo bar će još jednom baciti pogled na one lepe noge.

Izašla je tričetiri minuta kasnije s nekoliko beležnica u ruci. Bila je zaista ljupka i Endi sam sebi
reče da je vredelo čekati zbog njenih nogu. Bile su više nego dobre: bile su spektakularne.



— Ah, tu ste — reče osmehnuvši se.
Tu sam — reče Endi Mekgi. V- Šta kažete na sve ovo?
— Ne znam — reče ona. — Moja prijateljica kaže da se takvi eksperimenti stalno obavljaju. Ona

je bila prošle godine na jednom i dobila je 50 dolara skoro nizašta. Pa sam i ja pomislila… —
završila je rečenicu sleganjem ramena i zabacivanjem smeđe kose.

— Tako je bilo i sa mnom — reče on, uzimajući svoju olovku. — Da li vam je prijateljica na
Odeljenju psihijatrije?

— Da — reče ona — i moj dečko takođe. On je student doktora Venlesa, tako da nije mogao da
učestvuje u eksperimentu. Sukob interesa, ili nešto slično.

Ima dečka. Bilo je blizu pameti da smeđokosa lepotica kao što je ona ne može bez momka. Tako
je to uređeno u svetu.

— A kako ste vi došli? — upitala je.
— Ista priča. Imam prijatelja na Odeljenju psihijatrije. Uzgred ja sam Endi, Endi Mekgi.
— Ja sam Viki Tomlinson. I pomalo sam nervozna zbog svega ovoga, Endi Mekgi. Šta ako mi se

dogodi nešto loše?
— Mislim da je ovo nešto vrlo blago. Pa čak ako je i droga u pitanju, to je mnogo blaže nego ono

što može da se nađe na ulici, tako sam bar čuo. Sve je to pod kontrolom i sve je zaista vrlo blago —
nasmešio se Endi.

— Da li znate nešto o LSD? — pitala je s osmehom koji se Endiju odmah dopao.
— Vrlo malo — priznao je. — Uzeo sam ga samo dva puta, jednom pre dve godine i jednom

prošle godine. Na neki način osećao sam se bolje. Pročistio mi je glavu… tako sam se bar osećao.
Ali, ne bih voleo da se naviknem na to. Ne bih voleo da toliko izgubim kontrolu nad sobom. Smem li
da vam kupim kokakolu?

— U redu — složila se, i zajedno su izašli iz zgrade. Proveli su čitavo posle podne zajedno.
Kupio joj je dve kokakole. A uveče su popili dva piva. Izašlo je na videlo da su ona i njen momak
došli do tačke rastanka. Nije bila sigurna kako da se ponaša u toj situaciji. Ispričala je Endiju da je
njen momak počeo da se ponašao kao da su već venčani i apsolutno joj je zabranio da učestvuje u
eksperimentu. Upravo zbog toga je naglo odlučila da Učestvuje u eksperimentu i potpisala je
pristupnicu. Mada je bila malo uplašena, resila je da prođe kroz to.

— Venles zaista liči na ludog doktora — rekla je, praveći krugove dnom svoje čaše po stolu.
— Kako vam se dopao onaj trik s cigaretama?
— Gadan način da se čovek odvikne od pušenja, a? — zakikotala se Viki.
Pitao ju je da li srne da dođe po nju onog jutra kad krenu na Institut zbog eksperimenta. Rado je

pristala na to.
— Biće lakše uz prijatelja — rekla je i pogledala ga plavim očima. — Malo se plašim. Džordž je

bio tako nekako čudan zbog svega toga.
— Kako? Sta je rekao?
— Baš u tome je stvar — priznade Viki. Nije hteo ništa da mi kaže. Rekao mi je samo to da on ne

veruje Venlesu. Rekao je još i to da mu malo ko na univerzitetu veruje, ali da se mnogi prijavljuju za
njegove eksperimente jer on igra važnu ulogu na diplomskim ispitima. Sem toga, svi znaju da je to
bezbedno jer on neprestano obavlja nove eksperimente.

Pružio je ruku preko stola i dotakao ju je.
— Možda ćemo oboje dobiti samo destilisanu vodu — reče. — Ne sekiraj se, mala, sve će biti

dobro.
Ali, kako će se kasnije pokazati ništa nije bilo dobro. Baš ništa.



3.

Albani
aerodrom u Albaniju gospodine hej gospodine, stigli smo!
Neke ruke ga tresu. Glava mu se klati na vratu. Strahovita glovobolja — Isuse! Grozan, grozan

bol.
— Hej gospodine, na aerodromu smo!
Endi otvori oči da bi ih odmah zatvorio jer su ga zabolele zbog jake svetlosti ulične lampe.

Užasni zvuk postao je sve jači i jači. Činilo mu se da mu u uši zabadaju gvozdene igle. Sve mu se to
vraćalo kroz crvenu maglu bola. Ah da, doktore, sve se vraća…

— Gospodine? — taksista je bio zabrinut. — Gospodine, da li vam je dobro?
— Glavobolja — glas kao da mu je dolazio iz velike daljine, preplavljen bukom snažnih

avionskih motora. — Koliko je sati?
— Skoro ponoć. Dobro smo stigli. Ništa mi ne govorite. Sada nema autobusa, ako ste na to

mislili. Ako želite ja, naravno, mogu da vas odvezem i do kuće.
Endi je pretraživao po sećanju priču koju je ispričao taksisti. Bilo je vrlo važno da je se seti, bez

obzira na ovu monstruoznu glovobolju. Bilo je to zbog eha. Ako ispriča neku novu priču,
kontradiktornu onoj staroj, ona će izazvati efekat eha u taksistinoj glavi i pojaviće se sumnja, a možda
i neće. Taksista je mogao da se uhvati za jednu tačku priče i drži se nje. Uskoro, sve bi mu izmaklo
ispod kontrole, ne bi mogao ni o čemu drugom da razmišlja nego o tome: ukratko, uskoro bi njegova
ličnost bila razdvojena. To se već događalo ranije.

— Kola su mi na parkiralištu — reče Endi. — Sve će biti u redu.
— A, dobro — osmehnu se taksista umiren. — Glin, ona mi ovo neće poverovati. Ne govorite mi

ništa…
— Poverovaće vam, hoće sigurno. Vi verujete, zar ne? Vozač se široko naceri.
— Imam veliku novčanicu da to dokažem, gospodine. Hvala vam.
— Hvala vama — reče Endi. Morao je da bude učtiv. Morao je da nastavi. Zbog Čarli. Da je bio

sam, davno bi se ubio. Čovek ne može da podnese ovakve bolove.
— Jeste li sigurni da vam je dobro? Bledi ste.
— Dobro mi je, hvala. — Počeo je da drmusa Čarli. ■— Hej, mala. — Pazio je da je ne pozove

imenom. To možda sada nije bilo važno ali opreznost je za njega postala nešto na šta nije mislio, kao
disanje. — Probudi se, stigli smo.

Čarli je nešto promrmljala i pokušala da se okrene od njega.
— Hajde, lutko. Probudi se, medena.
Čarli širom otvori oči, svoje čudesne plave oči koje je nasledila od majke. Sede i trljajući lice

upita: — Tatice, gde smo mi?
— U Albaniju, mila. Na aerodromu — nagnuvši se prema njoj, šapnu. — Ne govori više ništa.
— Dobro — reče ona i osmehnu se taksisti. Taksista joj uzvrati osmeh. Kliznu iz taksija i Endi

krenu za njom, trudeći se da ne posrne.
— Hvala još jednom, čoveče — reče taksista. — Slušaj, ovo je strašna para. Ne govori mi ništa.
Endi mu pruži ruku:
— Budite pažljivi.
— Biću, Glinis mi jednostavno ovo neće poverovati. Taksista sede na svoje mesto i upali motor.

Još jedan ogromni avion uzlete. Njegovi motori su brujali i brujali. Endi je mislio da će mu se glava



raspoloviti i da će obe polovine pasti na tlo kao dve ljuske od oraha. Zaneo se. Čarli mu stavi ruku na
mišicu.

— Tatice — glas joj je dolazio kao iz velike daljine.
— Unutra. Moram da sednem.
Ušli su u aerodromsku zgradu: mala devojčica u crvenim pantalonama i zelenoj bluzi i krupni

muškarac, kuštrave crne kose, oborenih širokih ramena. Neki aerodromski čuvar ih je primetio i
pomislio kako je to strašno da takav zgodan čovek, pijan kao čep lunja posle ponoći a vodi ga, poput
vernog psa, mala devojčica koja bi davno trebalo da bude u svom krevetiću. »Ovakve roditelje
trebalo bi sterilisati« — pomisli čuvar.

Muškarac i devojčica prođoše kroz vrata s magičnim okom. Čuvar zaboravi na njih sve dok se
posle 40 minuta ne pojaviše zelena kola iza krivine. Iz njih izleteše dva čoveka koja mu priđoše i
počeše da ga ispituju.



4.

Ponoć je prošla. U aerodromskoj zgradi bilo je puno ljudi koji su završavali svoj posao, bilo je
žena koje su gurale svoj prtljag, zaspale dece, nešto starijih devojčica i dečaka koji su išli na
ekskurzije. Mahom svi su imali velike rance na leđima a neki su nosili i teniske rekete. Zvučnici su
najavljivali odlaske i polaske i upućivali ljude ovamo ili onamo, kao neki svemoćni glas u snu.

Endi i Čarli su sedeli ispred stola s televizijskim ekranima koji su bili mrtvi i crni. Endi izvadi
poslednju sitninu iz džepa i stavi u automat da bi televizori proradili. Bojao se da ih drugi putnici ne
oteraju sa tih mesta. Na televizoru koji je bio ispred Čarli emitovao se neki stari film a na onom
ispred Endija pevao je Džoni Karson sa Sonijem Bono i Badijem Haketom.

— Zar moram to da gledam? — pitala je Čarli. Bila je na ivici da zaplače.
— Mila, ja sam premoren — reče on. — Nemamo para. Ne možemo tek tako da sedimo ovde.
— Zli ljudi dolaze? — pitala je šapatom.
— Ne znam. — Osećao je udaranje kopita u svom mozgu. — Ali, moramo stalno da mislimo na

to.
— Kako da dođemo do novca? Oklevao je malo, a zatim reče: — Ti znaš.
Suze se pojaviše u njenim očima i počeše da se kotrljaju niz obraze.
— Krasti nije pošteno. Nije dobro.
— Znam — reče on — ali nije pošteno ni to što nas ti zli ljudi stalno slede. Ja sam ti to već

objasnio, Čarli. Ili sam bar pokušao da ti objasnim.
— O malim lošim stvarima i o velikim lošim stvarima?
— Da, o manjem i većem zlu.
— Da li te glava stvarno boli?
— Da, prilično — reče Endi. Nije vredelo da joj kaže da će se glavobolja stalno pojačavati i da

kroz sat ili dva on neće moći jasno da razmišlja. Nije bilo potrebno da je još više plaši jer je ionako
već bila dovoljno preplašena. Nije vredelo ni da joj kaže da mu se čini da se ovoga puta neće izvući.

— Pokušaću da uzmem novac — reče Čarli i ustade. — Jadni tata — poljubila ga je.
Zatvorio je oči. Ekran je svetlucao ispred njega. Glavobolja je postajala sve jača. Kad je ponovo

otvorio oči Čarli je bila vrlo mala, daleko tamo negde, mala devojčica obučena u crveno i zeleno,
kao ukras na božičnoj jelki.

»Gospode, pomozi joj« — pomislio je — »neka joj se ništa ne desi, neka joj niko ne priđe da je
ne preplaši još više. Molim te i hvala ti, gospode. U redu?« — Ponovo je zatvorio oči.
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Devojčica u crvenim pantalonama i zelenoj bluzi. Plava kosa do ramena. Potpuno sama ovako
kasno. Bila je na jednom od malobrojnih mesta gde devojčice prolaze nezapaženo u kasno doba noći.
Prošla je pored nekoliko ljudi, ali kao da je niko nije video. Da je plakala, čuvar bi pritrčao da je
pita da se nije slučajno izgubila. Pitao bi je gde su joj roditelji, kojim avionom lete, kako se zovu. Ali
ona nije plakala i izgledalo je da zna kuda ide.

U stvari, nije znala kudi ide — ali, imala je nejasnu ideju šta joj je potrebno. Tata je rekao da im
je potreban novac. Zli ljudi su im bili za petama, a tata je bio bolestan. Kad mu je bilo tako loše nije
mogao da razmišlja. Morao je da leži u potpunoj tišini. Morao je da spava sve dok bola ne nestane. A
zli ljudi mogu da dođu, ljudi iz Radionice, ljudi koji žele da ih razdvoje, žele da ih ispitaju na koji
način njih dvoje postižu sve te čudne stvari — zli ljudi koji žele da ih iskoriste da rade zle stvari za
njih.

Videla je papirnatu kesu u kanti za đubre i uzela je. Nešto dalje videla je ono što je tražila.
Nekoliko javnih telefonskih govornica.

Posmatrala je jedno vreme telefone. Plašila se. Plašila se zato što joj je tata nekoliko puta rekao
da to ne sme da radi… još od najranijeg detinjstva to je,bila Loša Stvar. Mogla je da povredi sebe,
ili nekog drugog, ili mnogo ljudi. Sećala se… (o, mama žao mi je što sam te povredila, zavoji, krici,
ona je vrištala: ja sam naterala mamu da vrišti i nikada to neću više da učinim… nikada… jer to je
Loša Stvar)… kako se zatekla u kuhinji kad je bila mala… ali nije htela o tome da razmišlja. Bolelo
ju je. Bila je to Loša Stvar i kad joj dopusti da krene, ona se otme i ne može da se kontroliše. A to je
strašno.

Bilo je drugih stvari. Uticanje, guranje, tako je tata to zvao: guranje. Samo ona je mogla nekoga
da »gurne« mnogo snažnije od tate, i nikada posle toga ne bi imala te strašne glavobolje. Samo
ponekada, kasnije. .. javila bi se vatra, plamenovi.

Reč koja je označavala Lošu Stvar odzvanjala je u njenom umu dok je nervozno pogledavala
prema telefonskim govornicama: pirokinesis! »Nemoj misliti na to« — rekao joj je tata kad su u Port
Sitiju kao luđaci mislili da su bezbedni. — »Ti si potpaljivačica, mila. Kao veliki upaljač na gas«.

Tada joj se to činilo smešnim, ali sada nije bilo ni najmanje smešno.
Nije smela da se služi svojom sposobnošću da utiče na ljude i stvari zbog još jednog razloga.

Loši ljudi iz Radionice mogli bi to da otkriju. »Ne znam koliko oni znaju sada o tebi« — rekao joj je
tata — »ali ne bih želeo da saznaju o tebi nešto više. Tvoja sposobnost nije ni najmanje slična mojoj.
Ti ne možeš da nateraš ljude da… pa recimo da promene svoje namere, je li?« Odgovorila je
negativno. »Ali ti možeš da pokrećeš stvari, i ako neko to vidi i shvati o čemu se radi i šta sve ti
možeš, bićemo u većoj neprilici nego što smo sada«.

A krađa? Krađa je bila isto Zla stvar.
Nije važno. Tatu je bolela glava i morali su hitno da se smeste na neko mirno i toplo mesto pre

nego što mu postane zaista jako loše. Čarli krenu napred.
Bilo je petnaestak telefonskih kabina sa vratima koja su se otvarala klizeći. Kad bi se čovek

zatvorio u telefonsku govornicu činilo mu se kao da je u velikoj kapsuli. Većina telefonskih govornica
nije bila osvetljena. U jednoj je sedela neka debela žena koja se osmehivala dok je govorila. U
drugoj, na maloj klupi sedeo je vojnik i nogom je držao otvorena vrata. On je govorio brzo i veoma
uzbuđeno:

— Sali, znam dobro kako se osećaš, ali sve mogu da objasnim. Svakako. Znam… znam… ali kad



bi samo dopustila. .. — Podigao je pogled i ugledao malu devojčicu kako bulji u njega. Sklonio je
nogu i povukao klizeća vrata jednim pokretom, zatvorivši se kao kornjača u svoj oklop.

»Svađa se s devojkom« — pomisli Čarli — »možda ju je ostavio. Nikada neću dopustiti da me
mladić ostavi«.

Oglasio se zvučnik. Pacov straha počeo je da gricka u njenoj podsvesti. Lica svih ljudi koje je
sretala činila su joj se čudnim. Osećala se usamljenom i tako malom. Zalila je za majkom, još i sada.
U redu ovo je bila krađa, ali zar je to bilo važno? Oni su ukrali život njene majke.

Kliznula je u telefonsku govornicu na kraju. Papirnata kesa je šuškala. Skinula je slušalicu i
pretvarala se da razgovara:

—Alo, deda, da, tata i ja smo baš stigli, dobro smo - bacila je pogled kroz staklo da vidi da li je
neko posmatra.

Niko je nije gledao. Jedina osoba u blizini bila je neka crnkinja koja je iz automata vadila karton
za osiguranje života tokom leta. Bila je okrenuta leđima.

Čarli pogleda u telefonsku kutiju i »gurnu« je.
Tiho stenjanje od napora otkide joj se. Zagrizla je donju usnu. Dopao joj se osećaj kad ju je

osetila pod zubima. Ništa je nije bolelo. Odlično se osećala kad je radila ovakve stvari i to je bilo
ono što ju je plašilo. Šta će biti ako njoj počnu da se dopadaju ovakve opasne stvari?

»Gurnula« je opet telefon, vrlo blago i odjednom se srebrni talas izli iz dela za vraćanje novca.
Pokušala je da podmetne svoju kesu, ali dok je to uspela, mnogi novčići se otkotrljaše na pod.
Sagnula se i pokupila koliko je mogla pogledajući neprestano kroz staklo.

Zatvorila je kesu i krenula prema drugom telefonu. Vojnik je još razgovarao. Ponovo je otvorio
vrata i pušio je.

— Sali, boga mi, učinio sam to! Pitaj svog brata ako ne veruješ meni! On će…
Čarli uđe u praznu govornicu. Zatvorila je vrata za sobom. Nije htela da čuje njegov glas. Ona je

bila stara jedva sedam godina ali nepoštenu radnju je mogla odmah da prepozna. Pogledala je
telefon, i trenutak kasnije sitniš polete iz njega. Sada je na vreme postavila svoju kesu i novčići
počeše da udaraju u dno zveckajući melodično.

Vojnik je otišao kad je izašla iz govornice. Ušla je u onu koju je on koristio. Sedište je još bilo
toplo i u vazduhu se osećao grozan miris dima od cigarete, uprkos tome što je radio ventilator.

Pokupila je novac i iz tog aparata i otišla je.
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Edi Delgado je sedeo u tvrdoj plastičnoj stolici, zagledan u plafon, pušeći. »Kučka« — mislio je
— »drugi put će dobro razmisliti pre nego što podigne noge«. Edi ovo, Edi ono, Edi ne želim više da
te vidim, Edi kako možeš da budeš tako okrutan. Odlučio je da joj se osveti. Dobio je odsustvo od
trideset dana i sada je bio na putu za Njujork, za Veliku Jabuku. Tamo će naći zabave. A kad se vrati,
Sali će biti kao velika zrela jabuka, spremna da padne. Neće ona više njemu prodavati svilu, kao »zar
nemaš nimalo poštovanja prema meni«. Edi Delgardo iz Maratona u Floridi završio je s tim. Sali
Bredford će pasti. Ako poveruje da je imao vasektomiju, utoliko bolje. A posle, može da ide da se
žali onom svom bolesnom bratu učitelju. U to vreme Edi Delgardo će voziti kamion u Zapadnom
Berlinu. On će…

Edijevo sanjarenje odjednom bi prekinuto čudnim osećanjem da mu se stopala strašno zagrevaju:
kao da je pod odjednom postao užaren. Uporedo s tim osećanjem osećao se i miris, ne paljevine, već
dima.

Otvorio je oči i prvo što je ugledao bila je mala devojčica koja je obilazila telefonske govornice,
bila je to mala devojčica stara jedva sedam ili osam godina, i veoma umorna. Sada je nosila veliku
papirnatu kesu, koja kao da je bila puna hrane ili nečeg drugog.

Ali njegova stopala, to je bilo…
Ona više nisu bila topla. Bila su vrela.
Edi Delgardo pogleda prema stopalima i kriknu:
— Svemoćni Isuse!
Cipele su mu gorele.
Edi skoči na noge. Svi ga pogledaše. Neka žena vide o čemu se radi i vrisnu. Dva čuvara koja su

razgovarala sa službenikom na šalteru za avionske karte okrenuše se da vide o čemu se radi.
Ali, to sve nije ništa značilo Ediju Delgardu. Misli o Sali Bredford i osveti iščileše. Njegove

cipele su gorele. Plamen je već zahvatao i zeleni materijal njegove uniforme. Jurio je kao izbačen
katapultom dok se za njim vijorio dim. Ženski toalet mu je bio bliži i Edi koji se strahovito bojao za
svoj život, ulete unutra bez oklevanja.

Mlada žena je upravo izašla iz toaleta i sada je sa zadignutom suknjom nameštala hulahop. Kad je
ugledala Edija, ljudsku buktinju, kriknula je a njen krik se još pojačao odbijajući se o zidove s
pločicama. Čula su se pitanja: »Sta je to?« i »Sta se događa?« — iz toaleta koji su bili zauzeti. Edi
uskoči u prvi slobodan toalet i gurnu noge u klozetsku solju a rukom pritisnu automat. Ćulo se
strahovito šištanje i pojavi se još više dima a zatim i pare. Dva čuvara uleteše.

— Izlazi s rukama podignutim iznad glave! — Viknu jedan.
— Samo da izvučem noge — reče Edi.
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Čarli se vratila. Opet je plakala. — Šta je bilo, bebo?
— Uzela sam novac… ali ono mi je opet pobeglo, tata. .. tamo je bio neki čovek… vojnik…

nisam mogla da sprečim.
Endi oseti kako se ježi od straha. Strah je zamenio bol u glavi i spuštao mu se niz kičmu.
— Da li je… da li je buknula vatra, Čarli?
Nije mogla da govori. Samo je klimnula glavom. Suze su joj lile niz obraze.
— O, bože — šapnu Endi i primora sam sebe da stane na noge.
Čarli je bila potpuno slomljena. Sakrila je lice u ruke i jecala je neutešno, ljuljajući se napred—

nazad.
Nekoliko ljudi je stajalo ispred vrata ženskog toaleta. Bila su širom otvorena ali Endi nije mogao

ništa da vidi… a onda je ugledao… Dva čuvara su trčeći vodila mladića u uniformi prema
kancelariji obezbeđenja. Mladić je vikao na njih. Pantalone su mu izgorele do kolena. U rukama je
držao neka dva crna predmeta koja su očigledno nekada bila njegove cipele. Ušli su u kancelariju i
zalupili vrata za sobom. Uzbuđeno šaputanje proširi se aerodromom.

Endi sede i zagrli Čarli. Teško je mogao da razmišlja: njegove misli su bile kao sitne, srebrne
ribe u crnom moru razdirućeg bola. Ali, morao je da se potrudi. Čarli mu je bila potrebna ako je
želeo da se izvuku iz svega ovoga.

— Sve je u redu, Carli. Nije mu ništa. Čuvari su ga samo odveli u svoju kancelariju. A sad mi
reci šta se desilo?

Čarli poče da mu priča kroz suze. Čula je šta je vojnik rekao preko telefona. Razmislivši malo o
njemu, učinilo joj se da on pokušava da prevari devojku s kojom je razgovarao.

— I kad sam pošla prema tebi, videla sam… i pre nego što sam mogla da to zaustavim…
dogodilo se… jednostavno mi je pobeglo. Mogla sam da ga povredim, tatice. Mogla sam ozbiljno da
ga povredim. Zapalila sam ga!

— Ćuti, govori tiše — reče on. — Zeleo bih da me saslušaš, Čarli. Mislim da je to ohrabrujuće
što ti se dogodilo.

— Misliš, — Gledala ga je zaprepašćeno.
— Kažeš da ti je to pobeglo — Endi se trudio da svaku reč izgovori vrlo razgovetno. — Zaista,

pobeglo je, ali nije bilo kao ranije. Pobeglo ti je samo malo. Ono što se dogodilo bilo je opasno,
mila, ali… mogla si da mu zapališ lice, ili kosu.

Odbacila je užasnuta tu pomisao. Endi nežno okrenu njeno lice prema sebi.
— To je podsvesna stvar i uvek se događa s nekim ko ti nije simpatičan — reče — ali ti nisi

povredila tog momka, Čarli. Ti si… — ostatak rečenice izgubio se u napadu bola. Da li je još
govorio? Za trenutak ni sam to nije znao.

Čarli je još mogla da oseti kako ona Loša stvar galopira po njenom mozgu i pokušava da se
otrgne ponovo, da učini još nešto. Bilo je to nešto kao mala, zla i prilično glupa životinja. Ponekad bi
morala da je pusti iz kaveza da bi učinila nešto kao što je sakupljanje novca iz javnih telefonskih
govornica… Ali ponekad bi mogla da učini i nešto drugo, nešto veoma loše. (»Kao sa mamom u
kuhinji. Oh, mamice, tako mi je žao«).

I to se dogodi pre nego što možeš da je vratiš. Ali sada to nije važno. Neće sada o tome da
razmišlja, neće da misli na to.

(»I ti zavoji koje je moja mama morala da nosi, morala je da nosi zavoje jer sam je ja



povredila«).
Sada joj je otac bio najvažniji. Srušio se u svoju stolicu a lice mu je bilo iskrivljeno od bola. Bio

je bled kao kreč. Oči su mu bile podlivene krvlju.
»Tatice« — mislila je — »sve bih učinila za tebe kad bih mogla. Ti isto imaš nešto što te

strahovito boli, ali to tvoje nikad ne izlazi iz svog kaveza. Ja imam nešto veliko što me ne boli ali
ponekad me zaista preplaši…«

— Imam novac — rekla je — nisam obišla sve telefone jer je kesa postala suviše teška pa sam se
uplašila da se ne pocepa. — Pogledala ga je radoznalo. — Kuda možemo da odemo, tata? Trebalo bi
da ti legneš.

Endi posegnu u kesu i polako poče da prebacuje pune šake sitnine u džepove svog somotskog
sakoa. Pitao se da li će ovoj noći jednom doći kraj. Nije želeo ništa drugo nego da uhvati drugi taksi,
ode u grad i uđe u prvi hotel ili motel… ali plašio se. Možda prate taksije. Osećao je da su ljudi iz
zelenih kola negde u blizini.

Pokušao je da se pribere i vidi šta zna o aerodromu u Albaniju. Aerodrom je, ustvari, bio blizu
grada Kolonije. Zar mu deda nije rekao da je ovo oblast Sejker? šta je sa autoputom? Šta je s
drumarinom? Odgovor je polako dolazio. Bio je tu neki put. Na sever ili na jug. Razmišljao je.

Otvorio je oči i pogledao u Čarli.
— Možeš li da hodaš, bebo? Još nekoliko kilometara?
— Svakako. — Ona je malo odspavala i sada je bila prilično odmorna. — A ti?
To je bilo pravo pitanje. Nije znao odgovor na njega.
— Pokušaću — rekao je. — Mislim da bismo mogli da pokušamo da izađemo na glavni drum i da

uhvatimo autobus, tamo, mila.
— Da autostopiramo?
— Teško mogu da prate autostopere, Čarli — klimnuo je glavom. -ako budemo imali sreće

povešće nas neko s kim će do jutra stići u Bafalo. — »A ako nemamo« — nastavio je da misli —
»sačekaćemo zoru podignutog palca a tada će doći i zelena kola«.

— Ako ti misliš da tako treba, onda dobro — reče Čarli, čisto sumnjajući da će im uspeti.
— Dođi — pozva je — pomozi mi.
Kad je stao užasan bol ga savlada. Malo se zaneo, zatvorio je oči pa ih ponovo otvorio. Ljudi su

izgledali nekako nestvarno. Boje su bile suviše blistave. Neka žena prođe na visokim štiklama i svaki
udarac potpeticom o pločice poda njemu se činio kao tresak zalupljenih vrata.

— Tatice, jesi li siguran da ćeš moći? — Glas joj je bio tanak i nekako preplašen.
»Čarli. Samo Čarli izgleda normalno«.
— Mislim da ću moći — reče — hajde.
Izašli su kroz druga vrata, ne kroz ona kroz koja su ušli. Aerodromski čuvar koji ih je video kad

su izlazili iz taksija, sada je bio zaposlen. Nije primetio kad su izašli.
— Na koju stranu, tata? — pitala je Čarli.
Pogledao je na jednu i drugu stranu i video put prema severu kako savija nadesno od

aerodromske zgrade. Kako da stignu do tamo. Na sve strane su bili prolazi i razni znaci: Nema
prolaza! Ne skreći u desno! Stani! Vozi levo! Zabranjeno parkiranje! Svetlosti na semaforima treptale
su u jutarnjoj izmaglici kao uznemireni duhovi.

— Mislim da treba da idemo na ovu stranu — reče on i krenu uskom stazicom uz aerodromsku
zgradu. Betonska staza se završavala na kraju zgrade.

Srebrnasti »Mercedes« prolete pored njih nezainteresovano. Čarli upitno pogleda oca.
— Samo idi — reče on — da li ti je hladno? — Nije tatice.



— Hvala bogu što je topla noć. Majka bi… Odjednom ućuta.
Nestadoše u tami: visoki muškarac širokih ramena i mala devojčica u crvenim pantalonama i

zelenoj bluzi. Ona ga je držala za ruku, kao da ga vodi.
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Zelena kola pojaviše se petnaestak minuta kasnije. Parkirala su se na žutoj krivini. Dva muškarca
iskočiše iz njih, isti oni koji su proganjali Endija i Čarli po Menhetnu. Vozač ostade u kolima.

Policajac potrča prema njima.
— Ne smete tu da se parkirate — reče — hoćete li da se sklonite molim vas…
— Smem — reče vozač i pokaza policajcu svoju ličnu kartu. Policajac pogleda pažljivo kartu, pa

sliku na njoj a onda čoveka za volanom.
— Oh — reče — izvinite, gospodine. To je nešto o čemu je trebalo da budemo obavešteni.
— Nećemo ugroziti bezbednost aerodroma — reče vozač — ali, možda biste mogli da nam

pomognete. Da li ste videli ovog čoveka i ovo dete?
Pokazao je policajcu sliku Endija i prilično nejasnu sliku Čarli. Na slici joj je kosa bila duža.

Bila je vezana u male kike sa strane. Majka joj je tada još bila živa.
— Devojčica je sada godinu dana starija — reče vozač, — Kosa joj je malo kraća. Možda do

ramena.
Policajac je pažljivo pogledao obe slike.
— Mislim da sam video malu — reče — plavokosa je, zar ne? Na slici se ne vidi.
— Da, plavokosa je.
— Ovaj čovek je njen otac?
— Ne postavljajte mi pitanja pa vas neću slagati. Policajac oseti neodređenu antipatiju prema

mladiću za volanom neđefinisanih zelenih kola. Imao je neke manje poslove za FBI i CIA i za
ogranak koji su nekada zvali Radionicom. Svi njihovi ljudi su bili slični, arogantni i pokroviteljski
raspoloženi. Svako u plavoj uniformi za njih je bio samo neiskusni policajac.

Ali, gde su bili pre pet godina kad su »neiskusni« policajci u plavim uniformama baš na ovom
aerodromu uhvatili momka koji je hteo da otme avion. Momak je bio pun ručnih bombi kad su ga
skinuli s aviona. Posle toga o njemu su brinuli »pravi« policajci i tada se dogodilo da momak izvrši
samoubistvo prekinuvši karotidnu arteriju sopstvenim rukama. Baš mudri, momci, ti pravi policajci.

— Slušajte… gospodine. Pitao sam da li je taj čovek njen otac da bih video da li ima neke
porodične sličnosti. Sa ovih slika se to teško može otkriti.

—Oni pomalo liče. Samo im je boja kose različita.
»Gluperdo, to mogu i sam da vidim« — pomisli aerodromski policajac.
— Video sam ih — reče vozaču zelenih kola. — On je krupan muškarac, krupniji nego što izgleda

na fotografiji. Kao da je bolestan.
— Je li? — vozač kao da je bio zadovoljan.
— Imali smo strašnu noć, ovde — nastavio je policajac. — Neki luđak je uspeo da zapali

sopstvene cipele.
Vozač se ispravi iza volana.
— Šta kažete?
Aerodromski policajac klimnu glavom zadovoljan što je uspeo da zainteresuje vozača. Ne bi bio

tako zadovoljan da mu je vozač rekao da je upravo zaradio dobro ispitivanje u kancelarijama
Radionice na Menhentnu. Ništa bolje neće proći na Edi Delgardo. Umesto nameravanih obilazaka
barova i porno—prodavnica i bioskopa širom Velike Jabuke, on će veći deo svog odsustva da
provede u čudnom stanju opijenosti drogama opisujući bezbroj puta šta se dogodilo pre nego što su
mu se cipele zapalile.
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Druga dvojica iz zelenih kola razgovarala su sa aerodromskim osobljem. Jedan od njih je našao
čuvara koji je primetio Endija i Čarli kad su izašli iz taksija pred aerodromskom zgradom.

— Video sam ih — reče — pomislio sam da je prosto sramota što je tako pijan čovek u to doba
noći napolju s tako malom devojčicom.

— Možda su odleteli?
— Možda — složi se čuvar. — Pitam se šta devojčicina majka misli o tome. Pitam se da li

uopšte zna šta se događa.
— Sumnjam da zna — reče čovek u tamno plavom odelu. Govorio je iskreno. — Da li ste ih

videli kad su odlazili?
— Nisam. Koliko ja znam oni mora da su još negde tu, ukoliko, naravno, nisu odleteli.
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Dva čoveka brzo obigraše čitavu aerodromsku zgradu. U rukama su držali svoje službene
legitimacije da bi ih pokazivali aerodromskim policajcima. Posle izvesnog vremena sretoše se kod
šaltera za izdavanje karata.

— Ništa — reče prvi.
— Misliš da su odleteli? — upita drugi. On je nosio dobro skrojeno tamno plavo odelo.
— Mislim da prokletnik nema više od 50 dolara, a možda i manje.
— Bolje da proverimo.
— Dobro, ali brzo.
Obišli su šaltere svih avionskih kompanija: Ujedinjene linije, Elegeni, Američka, Branif. Niko od

službenika nije video muškarca širokih ramena, bolesnog izgleda da kupuje karte. Čovek koji je
preuzimao prtljag za kompaniju Albani erlajnz rekao je da mu se čini da je video malu devojčicu u
crvenim pantalonama i zelenoj košulji. Sećao se da je imala lepu plavu kosu do ramena.

Sreli su se opet pored stolica za gledanje televizije gde su do malopre sedeli Endi i Čarli.
— Sta misliš — pitao je prvi.
Čovek u tamno plavom odelu bio je uzbuđen.
— Mislim da treba da pretražimo čitavu oblast — reče — mislim da idu peške.
Požurili su prema zelenim kolima.
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Endi i Čarli išli su kroz mrak. Neka kola proleteše pored njih. Bio je skoro jedan čas posle
ponoći. Kilometar iza njih dva čoveka priključiše se svom drugaru u zelenim kolima. Endi i Čarli su
hodali paralelno sa severnim putem koji im je bio s desne strane i ispod njih, osvetljen živinim
svetlom. Mogli su da skliznu niza stranu na drum i pokušaju da zaustave neka kola, ali ako naiđe neki
policajac to bi uništilo i najmanju šansu ako su je imali. Endi se pitao koliko još treba da hodaju pre
nego što stignu do rampe. Svaki put kad bi se spotaknuo to je bolno odjeknulo u njegovoj glavi.

— Tata, je li ti dobro?
— Izdržavam — rekao je ali nije mu bilo dobro. Nije mogao da vara sam sebe i pitao se da li je

uspeo da prevari Čarli.
— Koliko je to još daleko?
— Jesi li umorna?
— Nisam još… ali tata… Zaustavio se i pogledao je.
— Šta je Čarli?
— Osećam kao da su oni zli ljudi opet negde u blizini — šapnula je.
— U redu — reče on — da krenemo prečicom. Možeš li da siđeš niz nasip a da ne padneš?
Pogledala je strminu pokrivenu sasušenom oktobarskom travom.
— Mislim da mogu — reče sa sumnjom u glasu.
Prekoračio je zaštitnu žicu i pružio je ruku Čarli. Ponekad mu se događalo da u trenucima velike

napetosti i bola njegov um odluta u prošlost, da bi pobegao od surove svakidašnjice. Bilo je nekoliko
dobrih godina, bilo je lepih doživljaja, pre nego što je senka počela da se nadvija nad njihove živote
— najpre iznad njega i Viki, a onda iznad sve troje, oduzimajući im malo po malo sreću, neizbežno
kao lunama eklipsa. Bilo je to…

— Tata! — Čarli je viknula u panici. Spotakla se. Suva trava je bila klizava. Endi poseže za
njenom rukom, promaši je i sam izgubi ravnotežu. Kad je udario o zemlju to izazva tako strašan bol u
njegovoj glavi da on glasno kriknu. Kotrljali su se i prevrtali prema Severnom putu po kojem su kola
jurila punom brzinom — suviše brzo da hi mogla da se zaustave ako se neko od njih — Čarli ili on
— nađu na kolovozu.
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Bolničar zavi gumeno crevo oko Endijeve mišice i reče: — Stegnite pesnicu.
Endi posluša. Pojavi se vena. Skrenuo je pogled. Bilo mu je muka. Dve stotine dolara ili ne, nije

morao da gleda šta rade s njim.
Viki Tomlinson je bila na suseclnom ležaj u, obučena u belu bluzu bez rukava i sive pantalone.

Osmehnula mu se. Ponovo je pomislio kako ima divnu kestenjastu kosu i kako se slaže sa njenim
otvorenim, plavim očima… a onda udarac bola praćen vrelinom u ruci.

— Gotovo.— reče bolničar.
— Gotovo tebi — reče Endi. Bio je besan.
Bili su u sobi broj 70 Džejson Gerni Hola. Tu je bilo smešteno 12 nosila, prekrivenih dušecima

od sunđera na kojima je ležalo 12 dobrovoljaca zarađujući novac. Doktor Venles nije postavljao igle
u vene, već je samo hodao između nosila progovorivši sa svakim, uz mali sleđeni osmeh.

»Svaki čas možemo da počnemo da se smanjujemo« — pomisli morbidno Endi.
Venles je održao kratak govor kad je sve što je trebalo da se uradi bilo je urađeno. Ukratko

rečeno ono što je on rekao bilo je otprilke ovo: »Ne plašite se. Nalazite se bezbedno u zagrljaju
savremene nauke«. Endi nije baš mnogo verovao u Modernu nauku, koja je između ostalog darivala
svet atomskom bombom, napalmom, laserskim oružjem ali i Salkovom vakcinom.

Pomoćnik dr Venlesa sada je nameštao boce sa tečnošću. U njima je bila petoprocentna dekstroza
rastvorena u vodi. Tako je dr Venles rekao. Ako Endi dobija smešu šest ona će biti uštrcana kroz
gumeno crevo. Ako je u kontrolnoj grupi dobiće samo običnu slanu vodu. Pismo ili glava.

Pogledao je opet prema Viki.
— Kako je, mala? •— Dobro.
Stigao je Venles. Stao je između njih, pogledao je najpre u Viki a zatim u Endija.
— Osećate mali bol, je l’da? — nije imao neki specifičan akcenat, a najmanje američki, ali tako

je sklapao rečenice da je Endi odmah shvatio da mu je engleski drugi naučeni jezik.
— Pritisak — reče Viki — osećam slab pritisak.
— Da? To će proći — osmehnuo se Endiju. U svom belom mantilu činio se veoma visokim.

Naočare su mu izgledale male.
— Kad ćemo početi da se smanjujemo? — pitao je Endi.
— Zar vam se čini da ćete se smanjiti? — Venles je nastavio da se osmehuje.
— Sssssssmanjujem se — reče Endi i isceri se blesavo. Nešto se događalo sa njim. Gospode,

osećao se odlično. Otkačili jao se.
— Sve će biti u redu — reče Venles i osmehnu se još širim osmehom. Prošao je pored Endija.
»Konjaniče, prođi« — pomislio je raspoloženo Endi. Ponovo je pogledao prema Viki. Kako joj

je sjajna kosa! Zbog nekog ludog razloga podsetila ga je na bakarne žice novog motora … generatora
… alternatora …

Glasno se nasmejao.
Osmehujući se tiho, kao i da sam uživa u šali Valensov pomoćnik je prišao i uštrcao još nešto u

Endijevu ruku a zatim je nestao. Endi pogleda gumeno crevo. Sada mu nije smetalo. »Ja sam bor« —
pomislio je. — »Vidite kako imam lepe iglice«. Ponovo se veselo nasmejao.

Viki mu se osmehivala. Bože, kako je lepa! Hteo je da joj kaže kako je lepa, kako joj je kosa
plamena kao bakar.

— Hvala — reče ona — kakav divan kompliment. Da li je to ona rekla? Ili je on to samo



zamislio? Sabravši se on reče: — Čini mi se da me oraspoložila destilisana voda.
— I mene.
— Divno?
— Divno — složila se pospano.
Neko je negde plakao. Jecao je histerično. Zvuk se diMO i padao u određenim intervalima. Posle

dugog vremena Endi okrete glavu da vidi šta se događa. Bilo je zanimljivo. Sve je postalo
zanimljivo. Sve je bilo kao usporeni film.

»Slomo« — kako su uvek avangardni filmski kritičari pisali u svojim tekstovima. »U ovom filmu,
kao i u drugima. Antonioni postiže svoje najspektakularnije efekte služeći se slomom«. Kakva
zanimljiva, zaista mudra reč. Ličila je na klizenje zmije iz frižidera: slomo.

Nekoliko bolničara kretalo se uspornim pokretima prema jednim nosilima koja su bila smeštena
blizu sobe 70. Mladić na nosilima nešto je petljao oko očiju. Da, petljao je oko očiju, njegovi prsti su
bili zabodeni u očne duplje i izgledalo je da vadi svoje očne jabučice. Ruke su mu bile kao kandže a
krv je lila iz njegovih praznih očnih duplja. Lila je usporeno. Igla je usporeno pala iz njegove ruke.
Vanles je došao usporenim pokretom. Oči mladića na nosilima sada su ličile na oljuštena jaja,
primetio je Endi klinički. Da, zaista.

Onda se beli mantili okupiše oko tih nosila i više ništa nije moglo da se vidi. Pravo ispred njega
visila je mapa ljudskog mozga i Endi se zagleda u nju s interesovanjem. »Vrlo interezzzantno« — kao
što kaže Arti Džonson u »Smehu«.

Krvava ruka pojavi se iza zida belih mantila, kao ruka davljenika. Prsti su bili krvavi i tkivo je
visilo sa njih. Ruka udari po mapi mozga i ostavi krvav trag na njoj. Karta se zatvori.

Nosila su podignuta (mladić koji je iskopao oči nije mogao da se vidi) i brzo izneta iz sobe.
Nekoliko minuta (sati? dana? godina?) kasnije, jedan od pomoćnika priđe Endijevim nosilima,

pogleda ga i uštrca još malo tečnosti u Endijev mozak.
— Kako se osećaš momče? — upita jedan diplomac, ali, naravno, on nije bio ni diplomac ni

student. Taj momak je izgledao kao da ima 35 godina a to je bilo previše za diplomca. I još nešto taj
momak je radio za Radionicu. Endi je to odmah znao. Bilo je to apsurdno, ali znao je to. A čovek se
zvao…

Endi malo razmisli i oseti da zna njegovo ime. Covek se zvao Ralf Bakster. Neverovatno.
— Ja sam dobro — reče — kako je onom drugom momku?
— Kojem drugom momku, Endi?
— Onome koji je iskopao sopstvene oči.
Ralf Bakster se osmehnu i potapša Endijevu ruku.
— Kakva mašta? Kakva halucinacija?
— Ne nije, i ja sam to videla — umeša se Viki.
— Samo vam se čini da ste to videli — reče diplomac koji to nije bio — samo ste imali istu

halucinaciju. Tamo uz onu mapu ljudskog mozga ležao je momak koji je dobio grčenje mišića, ali
nikakvog kopanja očiju nije bilo, ni najmanje krvi.

Skrenuo je pogled.
— Coveče, da li je moguće da dve osobe imaju istu halucinaciju bez prethodnog dogovora? —

upita Endi. Osećao se veoma pametnim. Njegova logika je bila neoboriva. Uspeo je da zaskoči starog
Ralfa Bakstera.

Ralf mu se osmehnu:
— S ovim lekom sve je moguće — reče — uskoro se vraćam. Važi?
— Važi, Ralfe — reče Endi.



Ralf se zaustavi i vrati se prema nosilima na kojima je ležao Endi. Vraćao se usporeno.
Zamišljeno se zagledao u Endija. Endi mu se osmehnu širokim, glupim osmehom. »Upecao sam te
Ralfe, matori moj. Sve znam o tebi« — mislio je Endi i odjednom, njegov um se napuni obiljem
informacija u Ralfu Baksteru: imao je 35 godina, radio je za Radionicu već šest godina, pre toga je
bio u FBI-u dve godine, gde je…

»Ubio je četvoro ljudi u karijeri, tri muškarca i jednu ženu Silovao je ženu pošto ju je ubio. Ona
je bila veza i znala je…«

Taj deo mu nije baš bio jasan. Ali nije bilo ni važno. Odjednom, Endi nije želeo više ništa da zna
o njemu. Osincha nestade s njegovih usana. Ralf Bakster ga je još posmatrao a Endi skliznu u grozne
snove kojih se sećao još sa svoja prethodna dva »putovanja« sa LSD-om… ali ovo je sada bilo
mnogo dublje i mnogo strasnije. Pojma nije imao kako je mogao da zna takve stvari o Ralfu Baksteru
— i kako je uopšte mogao da zna njegovo ime — ali, ako kaže Ralfu da to zna užasno se plašio da će
možda nestati iz sobe 70 istom brzinom kao mladić koji je iskopao sopstvene oči. Ili je sve to,
možda, zaista bila samo halucinacija: sada mu se to stvarno činilo nestvarnim.

Ralf ga je još posmatrao. Malo po malo, počeo je da se osmehuje.
— Shvatate? — upita Ralf nežno. — Sa Mešavinom 6 događaju se mnoge neverovatne stvari.
Otišao je. Endi ođahnu s olakšanjem. Pogledao je u Viki. Ona je gledala u njega širom otvorenih

preplašenih očijfi. »Ona prima tvoja razmišljanja i osećaje, kao radio«
— pomislio je. — »Pažljivo s njom! Ne zaboravi da je i ona ‘na putu’ bez obzira kako ovo sranje

nazivali«.
Osmehnuo joj se, i posle izvesnog vremena Viki mu nesigurno uzvrati osmeh. Pitala ga je šta nije

u redu. Rekao joj je da ne zna, ali da je možda sve dobro.
(»Ali mi ne razgovaramo — njena usta se ne pokreću«) (»Zaista?«)
(»Viki? Jesi li to ti?«)
(»To je telepatija, Endi? Zar nee?«)
Nije znao. Bilo je to nešto. Dopustio je da mu se oči sklope.
Pitao se ko su, u stvari, ovi ljudi oko njih. Istovremeno ga je pitala Viki to isto. »Da li je to

droga?« — pitala je. »Ne znam« — odgovorio je ne otvarajući oči. — »Ne znam ko su oni. Šta se
dogodilo s onim mladićem? S onim kojeg su odneli«. Otvorio je oči i pogledao prema njoj. Viki je
odmahivala glavom. Nije se ničega sećala. Endi je bio očajan i iznenađen što se i sam jedva toga
sećao. Kao da se dogodilo pre mnogo godina. »Taj momak je dobio grčenje mišića, zar ne? I samo to.
On je…«

»Iskopao svoje oči«.
Ali, zar je to uopšte bilo važno?
»Ruka koja se podiže iza zida belih mantila kao ruka davljenika.«
Ali to se dogodilo davno. Kao u XII veku.
»Krvava šaka. Udara po mapi. Mapa se savija.«
Bolje da se zaboravi. Viki kao da je opet bila zabrinuta.
Odjednom se ponovo oglasi muzika sa zvučnika na plafonu. I to je bilo lepo, mnogo lepše nego

razmišljati o grču mišića i iskopanim očima. Muzika je bila tiha i maestozna. Mnogo kasnije, Endi je
shvatio (pošto se posavetovao sa Viki) da je to bio Rahmanjinov. I mnogo kasnije, kad god bi čuo
Rahmanjinova, ti zvuči bi ga podsetili na ono beskonačno vreme u sobi 70.

Koliko je od svega toga bilo stvarno, koliko je bila halucinacija? U toku proteklih 12 godina Endi
Mekgi nije našao odgovor na to pitanje. U jednom trenutku činilo se da predmeti lete kroz prostoriju
kao nošeni vetrom — lelele su papirnate čaše, peškiri, smotuljci vate za zaustavljanje krvi, olovke i



penkala. U jednom drugom trenutku, nešto kasnije (ili je to, u stvari bilo ranije? to nikako nije moglo
da se odredi), jedan od testiranih počeo je da se grči a zatim je dobio srčani udar — ili se bar tako
činilo. Činjeni su strahoviti napori da mu se pomogne, davali su mu disanje usta na usta, nešto su mu
uštrcali direktno u srce, i najzad su đoneli mašinu sa dva velika crna gumena kruga i dugim gajtanima.
Endiju se činilo da je jedan od asistenata vikao: — Udari ga! Udari ga! Prepustite ga meni, jebivetri.

Zatim je spavao i hrkao na ivici svesti. Razgovarao je sa Viki i rekli su dosta toga jedno drugom
o sebi. Endi joj je rekao za saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula njegova majka i o tome kako je
godinu dana proveo sa tetkom u velikoj nervnoj napetosti. Ona mu je rekla da ju je u sedmoj godini
napastvovala devojka koja ju je čuvala i ona je sada bila preplašena od seksa, više uplašena nego
frigidna i da je upravo to, pre nego bilo šta drugo, dovelo do raskida sa njenim momkom. On je
neprestano… zahtevao od nje…

Ispričali su jedno drugom takve stvari koje muškarac i žena ne kažu jedno drugom ni tokom dugih
godina življenja. .. takve stvari o kojima muškarci i žene obično ne diskutuju, o kojima ne govori čak
ni u tami, u bračnom krevetu, posle decenije braka.

Ali, da li su oni govorili?
To Endi nikada nije saznao.
Vreme je stalo ali je nekako i prolazilo.
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On se malo rasanio. Rahmanjinov se više nije čuo… kao da ga nikada nije ni bilo. Viki je mirno
spavala na ležaju kraj njega, s rukama sklopljenim na grudima, s jednostavnim rukama deteta koje je
zaspalo dok se molilo pred odlazak na počinak. Endi ju je posmatrao i odjednom je postao svestan da
se nekako zaljubio u nju. Bilo je to duboko i kompletno osećanje, van svake sumnje.

Osvrnuo se oko sebe. Neki ležajevi su bili prazni. Ostalo je, možda, još samo pet dobrovoljaca.
Neki su spavali. Jedan je sedeo na ležaju i jedan diplomac, zaista pravi diplomac od možda 25
godina — ispitivao ga je i zapisivao nešto. Ispitanik je očigledno rekao nešto smešno, jer su se oboje
smejali — tiho, zaverenički onako kao što se to radi kad ostali spavaju.

Endi sede i poče da se pribira. Pokušao je da se osmehne i otkrio je da mu odlično leži. Mišići su
mirno počivali jedan uz drugi. Osećao se sveže i odmorno, svako čulo mu je bilo izoštreno i nekako
netaknuto. Mogao je da se seti da se tako osećao nekada kao dete kad bi se probudio u nedelju ujutru,
znajući da mu je bicikl spreman u garaži i da je čitav vikend ispred njega nalik na karneval snova gde
je sve slobodno.

Jedan od diplomaca priđe i upita ga:
— Kako se osećate, Endi?
Endi ga pogleda. To je bio isti momak koji mu je dao injekciju — kada? Pre godinu dana?

Protrljao je obraz nađlanicom i osetio oštrinu izrasle brade.
— Osećam se kao Rip van Vinkl — reče. Diplomac se osmehnu.
— Prošlo je samo 48 časova a ne 20 godina. Kako se zaista osećate?
— Odlično.
— Normalno?
— Bilo šta da ta reč znači, tako je. Normalno. Gde je Ralf?
— Ralf? — čovek podiže obrve s iznenađenjem.
— Da, Ralf Bakster. Star oko 35 godina. Krupan momak. Kosa boje peska.
Čovek se osmehnu.
— Samo ste ga sanjali — reče. Endi ga nesigurno pogleda.
— Sta sam radio?
— Sanjali ste ga. Izmislili ste ga. Jedini Ralf koga ja poznajem radi na ispitivanju Mešavine šest

u laboratoriji Dartan i zove se Ralf Stajnham. Star je oko pedeset godina.
Endi ga je posmatrao bez reči. Ralf san? Pa, možda je tako. Sve je ovo, u stvari, bilo kao neki

narkotički san: lindi se setio da je mislio da je Ralf neka vrsta tajnog agenta koji je uništio mnoge
ljude. Osmehnuo se. Diplomac mu se osmehnu… malo suviše, brzo, pomisli Endi. Da li je i to
paranoja, takođe? Svakako da je bila.

Mladić koji je odgovarao na pitanja sada je ustao i išao je prema vratima, pijući iz papirnate čaše
sok od pomorandže.

Sasvim obično Endi upita:
— Niko nije povređen, zar ne?
— Povređen?
— Niko nije imao grčenje mišića, je li? Ili… Diplomac se nagnu unapred, zabrinut.
— Endi, nadam se da nećete širiti takve priče po univerzitetu. To ne bi bilo dobro za istraživački

program dr Vanlesa. Idućeg semestra treba da ispitamo Mešavinu sedam i osam, i…
— Da li se uopšte nešto dogodilo?



— Da, jedan mladić je imao mišićnu reakciju, vrlo .slabu ali ipak bolnu — reče diplomac —
prošla je za manje od 15 minuta, bez ikakvih posledica. Ali, ovde je sada atmosfera lova na veštice.
Žele da nam zabrane rad. Sve je malo predimenzionirano a ja slučajno smatram da je ovo veoma
važan istraživački program.

— Ko je bio taj mladić?
— Znate da ne bih smeo da vam to kažem. Jedino ću vam reći da ste bili pod dejstvom blagog

halucinogena. Nemojte da mešate svoje snove izazvane drogom sa stvarnošću i nemojte da o tome
pričate unaokolo.

— Zar bih to mogao da radim? — pitao je Endi.
Diplomac je bio zbunjen.
— Ne vidim kako bismo mi mogli da vam to zabranimo. Svaki istraživački program na

univerzitetu je na milosti i nemilosti svojih dobrovoljaca. Za bedne dve stotine dolara mi teško da
možemo da očekujemo od vas da ćete nam potpisati akt o lojalnosti, zar ne?

Endi oseti neko olakšanje. Ako je ovaj momak lagao, radio je to zaista sjajno. Sve je bilo samo
serija halucinacija. A na ležaju kraj njegovog počela je da se meškolji Viki.

— Sta se ovde događa? — osmehnu se opet diplomac. — Pretpostavlja se da ja ovde treba da
postavljam pitanja.

I onda je krenuo s pitanjima. Dok je Endi na sva odgovorio, Viki se sasvim razbudila, sveza i
odmorna, mirna i blistava. Osmehivala mu se. Pitanja su bila vrlo detaljna. Mnoga od njih bi
postavio i sam Endi.

Zašto mu se onda činilo kao da svi oni učestvuju u nekoj varci?
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Sedeći na kauču u jednom od manjih salona u »Unionu« te večeri, Endi i Viki su poredili svoje
halucinacije.

Ona se nije uopšte sećala onoga što je njega najviše zabrinjavalo: nije se sećala one okrvavljene
ruke koja je izronila iza zida od belih mantila, udarivši o mapu i zatim nestavši. Endi se, pak, nije
sećao stvari koje su ostale najsvežije urezane u njeno sećanje: nije se sećao čoveka s dugom plavom
kosom koji je tako postavio stočić s lekovima pored njenog ležaja da je stočić bio u nivou njenih
očiju. Stavio je red velikih domina na stočić, poredao ih i rekao joj: »Oborite ih, Viki. Oborite ih
sve«. A kad je ona podigla ruku da ih gurne, s numerom da ga posluša, čovek je nežno, ali odlučno
odgurnuo njene ruke prisilivši je da ih prekrsti na grudima. »Nisu vam potrebne ruke, Viki« — rekao
je. — »Jednostavno, oborite domine«. Tako je ona pogledala u domine i one su se sve srušile, i
padale su jedna za drugom. Bilo ih je dvanaestak.

— Bila sam vrlo umorna posle toga — rekla je Endiju, osmehnuvši mu se — i onda se, nekako,
dogodilo da smo diskutovali o Vijetnamu. Ja sam rekla nešto kao: »Da, to dokazuje da ako nestane
Južnog Vijetnama, nestaće svega«. A on se tada osmehnuo i potapšao me po ruci. Pitao je: »Zašto
malo ne odspavate, Viki? Mora da ste premoreni«. I tada sam zaspala. »Mora da ste umorni« —
rekao mi je još i to. — Odmahnula je glavom. — Ali sada mi se sve to ne čini da je zaista bilo tako.
Mora da sam sve to samo izmislila ili je sve to samo bila moja halucinacija u okviru sasvim
normalnog testa. Ti se ne sećaš da si ga video, je li? Bio je to visoki momak s plavom kosom do
ramena i ožiljkom na bradi.

Endi odmahnu glavom.
— Ali, još mi nije jasno kako je to moguće da smo mogli da imamo iste halucinacije ukoliko oni

nisu stvorili drogu koja istovremeno ima i halucinogeno i telepatsko dejstvo. Znam da se o tome
govorilo u poslednje vreme… ideja je bila da ukoliko halucinogeni mogu da pojačaju intenzitet
osećaja… — slegnuo je ramenima i nasmejao se.

— Karlose Kastaneda gde si sada kad si nam potreban?
— Meni se pre čini da smo mi diskutovali o istoj halucinaciji i da smo to zatim zaboravili.—

reče Viki.
On se složi s njom, ali još je bio uznemiren. Bilo je to zaista nešto neprijatno. Sakupivši hrabrost,

on reče: — Jedina stvar u koju sam zaista siguran je to da sam Be izgleda zaljubio u tebe, Viki.
Ona se nervozno osmehnula i poljubila ga u ugao usana.
— To je slatko, Endi, ali. ..
— Ali, ti me se pomalo plašiš. U stvari, plašiš se muškaraca uopšte.
— Da, možda je tako — reče ona.
— Tražim da mi pružiš priliku da ti dokažem da mi nismo strašni.
— Daću ti priliku — reče ona — dopadaš mi se, Endi. Mnogo. Ali, ne zaboravi da sam ja

preplašena. Ponekad sam… jednostavno preplašena od svega. — pokušala je da slegne ramenima, ali
to je pre ličilo na drhtaj.

— Sećaću se toga — reče on, zagrli je i poljubi. Za trenutak je oklevala a zatim mu i ona uzvrati
poljubac, držeći njegove ruke čvrsto u svojima.
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— Tatice — vrisnula je Čarli.
Svet se okretao pred Endijevim očima. Živine svetiljke koje su uokvirivale put prema severu bile

su ispod njega, zemlja je bila iznad njega a onda je odjednom na vratu počeo da se kliza niz nasip,
kao dete na sankama. Čarli je bila ispred njega, okretala se neprestano i bespomoćno. »Jao ne! Ona
će izleteti tačno pred zahuktale automobile…«

— Čarli! — kriknuo je promuklo, povredivši glavu i grlo. — Čuvaj se!
I najzad se zaustavila, osvetljena svetlošću automobila koji su prolazili. Jecala je. Trenutak

kasnije, i sam se zaustavio pored nje, uz strašan udarac koji ga je protresao od glave do pete putujući
uz kičmu. Stvari su se udvostručile, pa utrostručile pred njegovim očima da bi se na kraju smirile.

Čarli je sedela glave zabijene u ruke.
— Čarli — dodirnuo je njenu ruku — mila, sve je u redu.
— Žao mi je što nisam podletela pod neka kola — viknula je, a glas joj je bio nekako čudan tako

da je Endi iznenada osetio snažan’ bol u grudima. — To sam i zaslužila zato što sam onog čoveka
zapalila.

— Psst! — ućutka je on. — Čarli, ne smeš da misliš više o tome.
Zagrlio ju je. Kola su prolazila pored njih. U bilo kojima mogli su da budu policajci, i to bi bio

njihov kraj. Sada bi to bilo samo olakšanje.
Njeni jecaji se malo pomalo stišaše. Delom je jecala i zbog umora. Umor je i u njemu

prouzrokovao strahovite glavobolje i oživljavao reku uspomena. Kad bi samo mogli da se negde
sakriju i legnu …

— Možeš li da ustaneš, Čarli?
Polako se digla na noge obrisavši poslednje suze. Lice joj je bilo bledo i sijalo je kao mesec u

tami. Pogledavši je osetio je strahovit ubod osećanja krivice. Trebalo je davno da bude ušuškana u
krevet u nekoj udobnoj kući sa medvedićem u naručju, spremna da sutra ujutru ponovo pođe u školu i
bori se za boga, domovinu i prelazak u drugi razred. Umesto toga, stajala je pored autoputa, daleko
od Njujorka u 1.15 posle ponoći, bežeći, okrivljena zato što je nasledila nešto od majke i oca —
nešto na šta ona nije mogla da utiče kao što nije mogla da utiče ni na boju svojih otvorenih, plavih
očiju. Kako da čovek objasni sedmogodišnjoj devojčici da su mami i tati jednom bile potrebne dve
stotine dolara i da su ljudi koji su im omogućili da ih zarade rekli da će sve biti u redu, ali da nije
sve bilo u redu, da su ti ljudi lagali?

— Pokušaćemo da zaustavimo neka kola — reče Endi, i stavi joj ruku na rame nesvestan da li to
čini da bi nju ohrabrio ili da bi se oslonio. — Otići ćemo pravo u motel ili hotel i dobro ćemo se
naspavati. Onda ćemo razmisliti koji će biti naš sledeći korak. To zvuči dobro, je li?

Čarli klimnu glavom bez reči.
— U redu — reče on i podiže palac. Automobili su prolazili pored njih nezainteresovano. A dve

milje dalje, zelena kola su neumoljivo jurila napred. Endi nije znao ništa o tome: njegov razneti um
vratio ga je ponovo u onu noć kad je bio sa Viki u »Unionu«. Ona je stanovala u jednoj od obližnjih
zgrada. Sećao se da je ponovo dotakao njene usne pred duplim vratima i da je ona oklevajući podigla
ruke i zagrlila ga oko vrata, ona koja je još bila devica. Bili su tako mladi. Isuse, kako su bili mladi.

Automobili su jurili mimo njih, Čarlina kosa se dizala i padala na vazdušnoj struji, a on se sećao
onoga što se dalje događalo te noći pre 12 godina.
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Pošto je otpratio Viki do njenog stana, Endi je krenuo preko travnjaka prema autoputu da zaustavi
neka kola koja bi ga odvezla u grad. Mada ga je jedva osećao na obrazima, majski vetar je snažno
đuvao povijajući borove, kao da je neka nevidljiva reka tekla u vazduhu iznad njega, reka od koje je
on dobijao tek najslabije udare.

Džeson Girmi hol nalazio se na putu kojim je išao i on se zaustavi ispred njegove mračne forme.
Oko zgrade drveće je treperilo svojim novim lišćem, igrajući u nevidljivoj reci vetra. Ledeni trnci
prođoše mu niz kičmu i zaustaviše se u stomaku, sledivši ga. Zadrhtao je mada je veče bilo toplo.
Ogromni mesec nalik na srebrni dolar jezdio je kroz krpe oblaka — pozlaćeni čamci jurili su ispred
vetra, žureći tamnom rekom vazduha. Mesečina se ogledala na prozorima zgrada tako da su oni
izgledali kao izbuljene, neprijatne radoznale oči.

»Nešto se ovde dogodilo« — pomislio je — »nešto više nego što nam je rečeno ili što su
očekivali da će se dogoditi. Sta li je to bilo?«

Svojim unutrašnjim pogledom opet je video onu krvavu ruku davljenika — samo sada je video
kako udara o mapu, ostavljajući krvavi trag… i kako se mapa savija uz čudan zvuk.

Krenuo je prema zgradi. Ludost. Neće ga pustiti ni u čitaonicu. I…
»I bojim se«.
Da. Tačno. To je bilo to. Suviše uznemirujućih poluuspomena. Suviše je lako mogao da ubedi

sebe da su to bile samo izmišljotine: Viki je već bila spremna da to učini. Dobrovoljac koji je
iskopao oči. Neka devojka je vriskala da je bolje da je mrtva, da je bolje biti mrtav i ići u pakao i
goreti večnom vatrom… sve je bolje od ovoga. Neki dobrovoljac je dobio srčani udar i njega su
uklonili s profesionalnom efikasnošću. Da shvatimo jedno Endi, stari moj, razmišljanje o telepatiji
tebe nije plašilo. Tebe je plašilo to što je bilo šta od pomenutih stvari moglo da se dogodi tebi.

Udarajući petama o tlo prišao je duplim vratima i pokušao da ih otvori. Bila su zaključana. Iza
njih je mogao da vidi prazan hol. Endi pokuca, a kad je ugledao kako mu neko prilazi iz senke skoro
da se okrenuo i pobegao. Pobegao bi zato što je bio ubeđen da će se iza stakla pojaviti lice Ralfa
Bakstera ili onog visokog čoveka sa kosom do ramena i ožiljkom na bradi.

Ali, nije se pojavio niko od njih: čovek koji je prišao vratima, otključao ih i pokazao svoje
iznenađeno lice bio je tipičan noćni čuvar: star oko 62 godine, s borama na obrazima i čelu, sa
umornim plavim očima koje su bile takve zbog čestog drugovanja s flašom.

— Zatvoreno je — reče.
— Znam — reče Endi — ali, ja sam učestvovao u eksperimentu u sobi 70 jutros i…
— Nema veze! Zgrada se zatvara svako veče u 21 čas. Dođite sutra ujutru.
— Mislim da sam ostavio svoj ručni sat u toj sobi. — Endi, u stvari, nije imao sata. — šta vam

smeta da samo bacim pogled?
— Ne smem to da učinim — reče čuvar, ali odjednom se u njegovom glasu osetila neka čudna

nesigurnost.
Bez mnogo razmišljanja Endi reče sasvim tiho:
— Smete to da učinite. Ja ću samo pogledati i odmah ću nestati. Nećete se čak ni sećati da sam

bio ovde, zar ne?
Odjednom je imao neko čudno osećanje: kao da je posegnuo unapred i gurnuo ovog starijeg

čoveka, ne rukama već svojom voljom, kao da ga je naterao da radi onako kako on želi. Čuvar
nesigurno koraknu korakdva unazad i otvori vrata.
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