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ГЛАВА I

Артјухин Игор 
Дмитријевич

Чим би Петров ушао у тролејбус, скоро истог часа би се
појављивали лудаци и почињали да досађују Петрову.
Био је само један који није досађивао – тихи пуначки
избријани старчић, налик на увређено дете. Али чим би
угледао тог старчића, Петров би сам добио жељу да уста-
не са свог места и још га више увреди. Ето такав га је див-
љи, необјашњив осећај обузимао, чврсти спој некаквих
рутавих дарвиновских сила и достојевштине. Старац би,
примећујући на себи упорни Петровљев поглед, стид-
љиво окретао главу.

Али овај дедица је био, такорећи, стални лудак, на
њега је Петров свако мало наилазио малтене од детињ-
ства, чак и ван јавног превоза. Други лудаци упадали су
у живот Петрова само једнократно, као да су журили на
тролејбус број три, јер су један једини пут за тридесет го-
дина побегли са осмог километра Сибирског друма1 да би
рекли Петрову пар лепих речи – и заувек нестали.

Била је ту баба која је Петрову уступила место зато
што је он, Петров, инвалид, и има дрвене ноге и руке и
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рак (рак није дрвени, просто рак). Био је ту човек налик
на ковача из совјетских филмова, т.ј. плећати тип од чијег
је гласа читава шасија тролејбуса, чинило се, почињала
да вибрира. На сличан начин вибрира полупразна отво-
рена флаша, ако близу ње пролази камион. Човек, који је
једним својим боком стиснуо Петрова уз прозор, реци-
товао је старијој кондуктерки стихове, пошто се испос-
тавило да се испод штепане јакне која мирише на стру-
готине метала, бензин и мазут, скрива нежно срце песника.

– А године лете, наше године као птице лете – нежно
интонирајући „године“ и „птице“, рецитовао је човек.

Кондуктерка је, смешкајући се кротким осмехом, слу-
шала.

Много пута су поред Петрова седали људи за које се
не може рећи како су већ сасвим стари да би им се при-
писао, бар не сваком од њих, маразам, упознавали се и
почињали да лупетају бесмислице о партијском злату, о
бесплатним ваучерима за санаторијум које су некада да-
вали сваке године, и о томе како све који су сада на власти
треба прислонити уза зид. Чим би неко од лудака споме-
нуо тај злогласни зид, Петров је из неког разлога замиш-
љао Путина и Росеља2 како стоје у ишчекивању стрељања.
Машта их је замишљала онаквим какви су се појављива-
ли на телевизијском екрану: Росељ се весело осмехивао,
Путин је био озбиљан, али с некаквом иронијом у очима.

Једном су се пред Петровом умало потукла двојица
пензионера. Они су бранили исту ствар, чак им се ни по-
литичке платформе нису много разликовале, свеједно –
свађали су се, и Петров је већ наслутио невољу, јер су се
пензионери слагали и по питању тога да је Јељцина ски-
нуо Березовски, и да Таџикистанаца има много, и да је не-
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када владало право пријатељство међу народима, а сада
свуд сами Јевреји, и да Јевтушенка предлажу за Нобелову
награду само зато што осуђује холокауст. Такав поглед на
ствари помало је уздрмао представу Петрова о било ка-
квој логици, па је осетио да и сам почиње да луди, као та
двојица стараца, покушавајући да схвати зашто они вичу
један на другог. Изгледало је како све то може лоше да се
заврши, али стигли су до последње станице, старци су иза-
шли и полако отишли сваки на своју страну, смирени и
незаинтересовани за било шта, као и пре свађе, и не уста-
новивши до краја током чије власти су текли мед и млеко:
за време Брежњева или за време Брежњева.

И овог пута, грипозан и с осећајем помало измење-
ног стања свести, Петров је клатећи се стајао на задњој
платформи тролејбуса држећи се за горњи рукохват. Све-
та је било мало, али места за седење није било, а возач се
на свакој станици једнако шалио:

– Пажња, врата се не затварају.

На станици „Архитектонска академија“ у тролејбус
је ушао уредни дедица у чистом сивом капутићу, испегла-
ним сивим панталоницама, носећи актовку с копчом.
Дедица је имао брадицу Лењина, или пак Ђержинског, или
Лимонова. Дедицине наочаре побелеле су кад је ушао с
мраза, и он узе да их брише крајем свог црвено-црног
карираног шала, кад му место уступи девојчица од једно
осам година.

Старчић се захвалио и сео.
– А колико ти имаш година? – упита старац девојчи-

цу после краће паузе.
– Девет – рекла је девојчица и нервозно затресла ран-

цем на леђима.
– А знаш ли ти да у Индији и у Авганистану девојчи-

це са седам година могу да се удају?
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Петров је помислио да овај бунца или да му се то само
учинило, па погледа у старца, који је наставио да мрда ус-
нама и испушта звуке.

– Можеш ли да замислиш, ти би већ две године била
удата – старац је лукаво зашкиљио – две године би се већ
увелико тандарала с мужем, а можда би га чак и варала.
Све сте ви, кучке, исте – завршио је с истим доброћудним
осмехом и лукавим жмиркањем, милујући је по ранцу.

– Улица Горког – најавио је возач и отворио врата. Ста-
рац је хтео да настави, али тада се, као да се пренуо од по-
сматрања околине кроз прошарано прозорско иње, окре-
нуо бледи мршави момак од око седамнаест година, који
је седео на месту поред старца, скинуо му наочаре и трес-
нуо га по лицу, изненадно, али некако обично, чак ни пре-
више јако. До Петровљевих ногу се, као хокејашки пак,
откотрљала старчева вештачка вилица.

– Ах, ти. . . – узрујао се старац – ма ја сам за тебе пет-
наест година у Анголи. . .

– Пажња, врата се не затварају – најавио је возач.
Момак је шчепао старца за шалчић и хитро га, као

јогунастог пса, извукао напоље. Петров се сагнуо, поди-
гао вештачку вилицу с мокрог ребрастог гуменог пода и
избацио је на улицу, где се настављала егзекуција. Врата
су се затворила, и тролејбус је продужио даље. Девојчица
је, као да се ништа није десило, села на ослобођено место
крај прозора. Петров се из неког разлога није усудио да
седне поред ње, и пришао је задњем стаклу, скоро чистом,
скоро без леда. Кроз стакло се видела реклама росгос-
страха3, залепљена са спољашње стране, зато окренута
као у огледалу, тако да је, разумљиво, могло да се прочита:
„хартссогсор“, на тој је реклами је ко зна зашто био при-
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казан још и булдог, споља јасно видљив, а из тролејбуса
некако бледуњав, као маглом обавијен баскервилски пас.
Осим тога, Петров је кроз задње стакло угледао како је
милиција покупила и момка и дедицу, при чему се дедица
бранио, вешто ударајући милиционере портфељем, а ови
су га, заузврат, ударали песницама и пендрецима. „Мож-
да је истина за Анголу“, равнодушно је помислио Петров
оним делом мозга који му је био нарочито погођен вре-
лином инфлуенце.

Када је битка полако нестала из Петровљевог видо-
круга, поново је узео да разгледа рекламу „Росгосстраха“,
размишљајући о томе имају ли, на пример, Кинези скра-
ћенице, или су им довољни хијероглифи. При сваком из-
дисају осећао је како је врело, празно и пространо у њего-
вом ждрелу. Желео је хладну газирану воду, и цигарету, и
аспирин, и још једном хладну газирану воду, и да спава.

– Некада су такве људе сматрали блаженим – поучно
је иза Петровљевих леђа рекао глас старице – поштовали
их, специјално одлазили код њих, а сад ето како је.

„. . . . . . . . . . . .“, равнодушно је помислио Петров.
– Пензионерско – настављао је глас – ето шта сад при-

казују на телевизији, а човеку не дају реч да каже.
Петров је весело помислио како би било интересан-

тно окренути се и угледати иза леђа потпуно празан тро-
лејбус, али тако да се гласови и даљу чују, мада се није ок-
ренуо. Почео је да посматра пут, и од његовог одмотавања
испод репа тролејбуса Петрову је припала мука. Погледао
је према колима која су ишла за тролејбусом и видео да
тачно иза њих иде погребно возило „газела“ боје малине,
с две вертикалне црне траке преко читаве хаубе. Човек
на сувозачком седишту „газеле“ радосно је махао рукама.
Врела глава Петрова, а не саме очи, полако је фокусирала
човека који је махао рукама, да би најзад схватио: пред
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њим је његов стари познаник, познаник га дозива маха-
њем, као, дођи овамо. Штета што Петров није сео поред
девојчице, зато што се последњи пут кад је срео тог поз-
наника, а познаник се звао Игор, све завршило тиме да
су обојица, Игор и Петров, у пијаном стању замало из не-
ког разлога кренули у Ирбит4. Срећа па је Игор још успут
до железничке станице почео да провоцира пролазнике,
а како се дан одласка поклопио са даном Ваздушно десан-
тних јединица, путовање се, а да није ни почело, заврши-
ло тучом, пијанком на платоу испред Уралског државног
пољопривредног универзитета, и песмама о плавим бере-
ткама, у друштву некаквих препланулих, истетовираних,
мишићавих мушкараца, који као да су сви истовремено
изашли на улице града из бара „Плава острига“.

Петров је почео да одмахује Игору, показујући му да
сам крене у авантуру. Притом Петров као да је читавим
својим држањем хтео да стави до знања како не, не, нема
он времена, није му добро, тим пре што Петрову заиста
није било добро, а кад је угледао Игора било му је још го-
ре, али овај као да није баш разумео Петрова, а можда је
све очајничке Петровљеве гестове схватао као својеврсно
пренемагање, зато што је Петрова, из неког разлога, смат-
рао главним у друштву. Уосталом, Петров је покушавао се
отараси, а знао је да је узалудно покушавати да се отараси
Игора, нико још није смислио начин да се отараси Игора
када би овај тражио разумевање и друштво, то је била
просто некаква магија. Шта рећи, ако је овом волшебном
човеку пошло за руком да муњевито и брутално напије
полицијску патролу која је зауставила њега и Петрова, а
после Игорове здравице: „Па, нека вам све иде од руке,
као феезбеовцима5“ – мало је фалило да један претерано
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емотиван милиционер поклони Игору службени пиштољ.
Јасно је да су минут касније Петров и његов тролејбус би-
ли заустављени, Петров који се опирао, збуњено се сме-
шкао и нешто неразумљиво и протестујући мекетао, био
је пребачен у погребно возило, а после једно седам мину-
та он и Игор су се куцали пластичним чашицама изнад
погребног сандука и просипали вотку по њему кад је „газе-
ла“ кочила или поскакивала, и возач забринуто питао:
„Да нисте случајно нешто просули? Пажљиво тамо. Фали
нам“, возач се већ очигледно кајао што осим Игора у ко-
лима седи још и Петров, без којег Игор није тако обесно
пио, а Петров се ни због чега више није кајао, некако је
одмах прешао преко сопственог услова „једну и то је то,
а онда ћете ме истоварити, кад вам је већ успут“. Игор је
почео да наговара возача да попије с њима пола чашице,
и возач је наставио да се пренемаже, правећи се озбиљан
и одговоран.

– Кад сместимо охлађеног, без проблема.
А Игор је одговарао:
– Ма да неће да ти побегне, а? А и ко ће тебе да заус-

тави, лешовоза?
На крају је возач ипак потегао, немајући снаге да ис-

товремено трпи гужву у саобраћају и Игорово убеђива-
ње. Затим је возач потегао још, али сад већ на сопствену
иницијативу, и почео да прича како је још у совјетско вре-
ме ишао у поморску школу и освојио сребрну медаљу
ЕССР6 у боксу. Опис кривудавог пута од будућег морепло-
вца и будућег шампиона до данашњег возача погребних
кола ударио је по припитом и болном мозгу Петрова као
велики меки маљ, тако да су Петровљева размишљања
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одмах потекла у два правца – у правцу тихе туге због во-
зача, усхићености његовом причом, и задовољства самим
собом, зато што сам Петров никакве посебне амбиције
није имао, чак ни у прошлости, па зато није ни могао да
доживи разочарање у животу. Односно, имао је, нарав-
но, ситне проблеме, али они нису могли сасвим да ставе
крст на његов живот, као што се, на пример, у младости
десило његовом другу Сергеју. Могло је да буде некаквих
тешких губитака, са сином је могло нешто да се деси: па
ето, нестао је дечак из синовљеве смене, отишао је некуд
с клизаљкама – и није се вратио. Жена је могла да нађе не-
ког, што би било логично, зато што су се Петрови разво-
дили. Шта је још могло да се деси? Разгледајући окружење
свог живота, Петров из неког разлога није примећивао
очигледну ствар, да је он у неку руку саучесник у отмици
људских остатака, да можда чак на неки начин извргава
леш руглу, и да за то могу успут да оптуже и њега, заједно
с Игором и возачем.

А возач није затварао уста. Причао је да су у њиховом
погребном предузећу скоро сви такви као он. Ето, реци-
мо, бивши певач, који се од шесте године бавио музиком,
али је успео да се сроза, што би се рекло, до дна, посред-
ством своје глупости, и чак не толико глупости колико
смењивањем среће и несреће, јер су многи ближњи пола-
гали у њега некакве наде, али су осим нада очигледно уло-
жили и некакву нездраву наследност. Певач је био из про-
сте радничке породице, учитељ музике још је у вртићу
приметио у њему таленат, у пубертету певач није изгубио
глас, педагози су били заокупљени њим у школи, али у
конзерваторијуму певач није издржао ни пола године. У
музичкој чети у коју је певач шутнут, такође се није пре-
дуго задржао, био је ухваћен у пијанчењу и завршио је у
грађевинској јединици. Затим је уследио низ послова и
аматерских уметничких друштава, неколико остављених

16



жена, алиментације – и није прошло ни двадесет година,
а певач се већ ваљао у уралском блату.

– Па то је права епопеја – Игор је одреаговао на во-
зачеву причу тако равнодушним гласом да је Петров по-
желео да сашије Игору шамар. – А какве још кадрове има-
те? Рецимо писце, сликаре. . .

Петров се у себи згрозио на то питање и пажљиво по-
гледао Игора, али овај није чак ни одвојио поглед са дна
своје чашице. Заиста, погребно предузеће имало је и пи-
сца и сликара. Писац, прецизније песник, већ је бескона-
чно дуго одлазио у књижевну радионицу „Редак“, негде у
библиотеци на Уралмашу7.

– То је изгледа тамо где ради моја жена – рекао је Пе-
тров. – Она каже да јој је тако жао свих тих људи, да се
они једном недељно окупљају, да има жељу да их закључа
у конференцијској сали и спали библиотеку, да се не муче.

– А шта сликар? – упитао је Игор.
Сликар, по речима возача, није био лош, али није

могао да црта ништа осим уралске шуме, и ајде да је било
која шума, не, сликар је цртао само јесење уралске шумске
пејзаже, повремено их варајући с мртвим природама на
тему „Дарови природе“. Треба ли рећи да су и дарови при-
роде такође били уралски и шумски: печурке, оскоруше.
Сликар је говорио да је тема уралске јесени неисцрпна.
Сликар је по основној струци био столар, правио је мрт-
вачке сандуке. Када је возач то поменуо, у Петрова се уву-
кла слутња да је баш тај столар својевремено декорисао
локални ресторан где је Петров, тада још ђак, одлазио да
руча за мајчине фабричке бонове. Зидови у том рестора-
ну били су обложени уским летвицама, лакованим у боју
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храста, а на зидовима су висили јесењи пејзажи и порт-
рети корпи с печуркама и кићанком оскоруше одозго. Из
свега тога мало се издвајала само огромна копија слике
„Три јунака8 “, окачена поред улаза, и транспарент који
Петров не би могао дословно да цитира, али сећа се да је
писало нешто о трезвености. У детињству су се и транс-
парент и три јунака код Петрова некако спојили у једну
заједничку слику, њему се чинило да три јунака илуструју
транспарент, да је Аљоша Попович, који је мало склизнуо
из седла – пијан, и „Три јунака“ су некаква сатира, која апе-
лује на то да се не личи на Аљошу Поповича. Ни сам то не
примећујући, Петров је већ личио на Аљошу Поповича,
својом позом која је са сваком испијеном чашом постаја-
ла све нестабилнија.

Игор је замолио да стану, јер му је нестало пића. Во-
зач је, како се Петрову учинило, с олакшањем одахнуо и
почео да тражи где би било најбоље да се паркира.

– Јесмо ли ми то већ стукли флашу? – гласом бучним
од пијанства и чуђења упита Петров.

– Не – рекао је Игор – ја сам попио већи део, ти си
ухваћен већ на крају, али предлажем да наставимо.

Кад је Игор отворио бочна врта „газеле“ и на Петро-
ва је дунуо свеж ваздух, Петров је осетио колико је у ко-
лима загушљиво и колико се у њима осећа лепљив задах
леша; испоставило се да Петров није ни приметио кад је
раскопчао бунду од овчјег крзна, јер се врели зној сливао
по целом његовом телу, као да то није био зној, већ је про-
сто Петров управо затворио воду у тушу и посегао за пе-
шкиром, а вода се сливала по њему.

– Идем с тобом – рекао је Петров Игору.

18

8 Слика Виктора Васњецова (1848-1926), с темом из руских бајки.



– Наравно, момци, прошетајте – журно је подржао
возач.

– Па идемо – спремно је пристао Игор.
Петров је знао да Игор не подноси самоћу, чак и да је

отишао сам свеједно би се вратио с неким друштвом, или
се уопште не би вратио ако би нашао занимљивије друш-
тво, а Петров би радије изабрао Игорово друштво него
друштво возача, мада га је већ познавао до детаља, а о Иго-
ру и даље није знао скоро ништа. Осим Игоровог имена,
Петров није знао ништа друго.

Петров се искобељао из „газеле“ и с уживањем уда-
хнуо.

Игор је с одобравањем оценио Петровљев изглед.
– Румен си као Деда Мраз – рекао је.
– Па ускоро ће Нова година – Петрову се учинило да

је тим речима некако објаснио своје стање – а плус сам
грипозан. И у петак још треба сина на прославу да водим
или возим колима, видећу у каквом ћу стању бити дотле.

Полако су зашкрипали по снегу тротоара, упутивши
се ка радњици преко пута. Игор је замишљено носио пра-
зну флашу, држећи грлић закачен између два прста тако
да се флаша несигурно клатила у ваздуху. „Ма остави је
већ негде“, хтео је да каже Петров, али Игор ју је поштено
носио до најближе канте за смеће, потпуно празне, иако
је поред канте било толико опушака, као да је канта неког
чекала на састанак и много пушила. Петров је бацио фла-
шу у њу, и флаша је дуго звекетала у канти, као да је упала
у одвод за смеће осмоспратне зграде.

– Ти значи радиш у погребном предузећу? – упитао је
Петров.

– Ма не, само сам успут срео познаника – нехајно је
рекао Игор, и као да је чак узео ваздух да каже где у ствари
ради, али је оћутао.
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