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*  *  *

ZVONO NE ZVONI NI ZA KIM

Kada sam došao kući iz skladišta auto delova – dakle, samo 
trenutak, to nije bila kuća, bila je to soba, soba u kući sa soba-
ma za izdavanje – otvorio sam vrata i tamo su sedela dvojica 
ljudi.

„Jesi li ti Henri Činaski?“ upitao je jedan od njih.
Obojica su nosili siva odela i plave kravate i stvarno su iz-

gledili vrlo slično. Lica su im bila bezizražajna, skoro žute boje. 
Nisu izgledali ni ljutito ni neprijatno. Ali je izgledalo da su vič-
ni da dobiju ono što žele. A želeli su mene. 

„Ja sam Henri Činaski.“
„Hoćeš li da obučeš kaput ili nešto?“ upitao je drugi čovek.
„Zbog čega?“
„Ideš sa nama.“
„Na koliko dugo?“
„Na dugo vremena, ja mislim.“
Nisam ih pitao ko su. Osećao sam da bi im to i te kako pri-

jalo. Prišao sam ormaru i otvorio vrata. Njih su obojica stajali 
i gledali me. 

„Dohvati jedino KAPUT!“
Dohvatio sam jedini kaput koji sam imao.
„Stavi ruke iza leđa.“
Uradio sam to i namakli su mi lisice. Tada su već izgledali 

ljutito. Čovek koji mi je stavio lisice pritegnuo ih je zaista čvr-
sto, zarivajući mi čelik u meso.

Ništa nisam rekao. Nisu mi rekli moja prava kao u filmo-
vima.

„U redu,“ rekao je jedan od njih, „idemo...“
Pogurali su me kroz vrata pa niz stepenište. Na pola puta je-

dan me gurnuo i skotrljao sam se dole. Udario sam glavom u zid 
ali ono što me je stvarno zabolelo bilo je kotrljanje preko lisica. 

Ustao sam i sačekao ih.
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Gurnuli su me kroz ulazna vrata. Onda su me na vrhu ste-
peništa kojim se silazilo na ulicu obojica uhvatili ispod pazuha 
i podigli u vazduh, pa me sneli niz stepenice dok su mi se noge 
klatile. Osećao sam se kao neka nakazna drvena igračka.

Dole su bila kola, crna. Spustili su me pored njih, otvorili 
zadnja vrata i ubacili me unutra. Pao sam na pod. Onda su me 
povukli i smestili između dvojice ljudi na zadnjem sedištu. Dru-
ga dvojica su ušli napred i pokrenuli kola. Odvezli smo se.

Jedan od ljudi sa prednjih sedišta, onaj koji nije vozio, okre-
nuo se i obratio ljudima na zadnjem sedištu: „Odveo sam mno-
go ljudi u svoje vreme ali nikada ovakvog.“

„Kako ti misliš?“
„Mislim, ovoga kao da nije briga.“
„Stvarno?“
„Da. Mora da je drkadžija, pravi drkadžija!“
Onda se čovek koji je to rekao ponovo okrenuo napred.
Čovek s moje leve strane je upitao, „Ti si čvrst momak?“
„Ne.“
Čovek s moje desne strane je upitao, „Misliš da tvoje govno 

ne smrdi?“
„Moje govno smrdi.“
Neko vreme smo se vozili u tišini. 
Onda se onaj na prednjem sedištu ponovo okrenuo.
„Vidite li na šta mislim?“
„Da,“ rekao je čovek s moje desne strane, „previše je jebeno 

hladan.“
„Ne dopada mi se ovaj tip,“ rekao je čovek s moje leve strane.
Gledao sam kako pored nas prolaze poznate zgrade u po-

znatim ulicama.
„Mogao bih da te mlatnem,“ rekao je čovek s moje desne 

strane, „I niko nikada ne bi znao.“
„To je tačno.“
„Jebeni pametnjaković!“
Brzo je zamahnuo pesnicom u kratkom luku i zabio mi je 

posred stomaka. Nastao je bljesak crnila, bljesak crvenila, a onda 
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se razbistrio. U stomaku sam osećao vatru i kovitlanje. Kon-
centrisao sam se na zvuk motora kola kao da mi je on prijatelj.

„Dakle,“ upitao je čovek, „jesam li te udario?“
„Ne.“
„Zašto si tako jebeno miran?“
„Nisam miran. Vi momci ste najbolji.“
„On je jebeni ludak,“ rekao je čovek s moje leve strane, „on 

je štreber, on je prokleti ŠTREBER!“
Onda je zamahnuo i ponovo me udario u stomak. Prekinuo 

mi je disanje. Nisam mogao da uvučem vazduh, oči su počele 
da mi suze. Onda sam osetio da ću povratiti. Nešto mi se stvar-
no podiglo u utrobi – krv ili čvrsta materija – a ja sam to pro-
gutao i vratio nazad. Kada sam progutao, to kao da je ublažilo 
bol.

„Dakle, da li sam te udario?“
„Ne.“
„Zašto ne tražiš da stanemo?“
„Stanite.“
„Ti jebeni štreberu!“
Jedan od njih me ošamario. Zub mi je posekao unutraš-

njost usta i osetio sam ukus krvi.
„Zar nas nećeš pitati zašto smo te odveli?“
„Ne.“
„Ti si drkadžija. Ti si DRKADŽIJA!“
Nešto me raspalilo po vratu. U mojoj glavi, ogromno žuto 

lice je gledalo u mene i imalo je crvena usta koja su se napola 
kezila a napola osmehivala, na ivici da prasnu u smeh. Onda 
sam izgubio svest...

Više nije bila veče. Bio je početak noći, vedre noći pune 
mesečine. A mene su gurali kroz visoku mokru travu okruže-
nu drvećem. Trava je bila visoka otprilike do kolena i vlažna, 
trljala mi se o noge i to je bio umirujući osećaj. Bio sam otu-
peo. Nisam više mogao da osetim lisice na člancima.

Onda su stali. Okrenuli su me i stajali gledajući u mene.


