
... carina.

U redu, 
prođite pa 

levo.

Sledeći 
molim.

O, izgovara se Holi, 
je l’ tako?

A, da,vidim, kaže 
ovde. Englez.

Pa, koji 
je razlog 
vašeg leta 

Gospodine... 
Holi?

Vidite, ja sam 
Englez. To je...

Da, ha, ha, nešto 
englesko, engleski 

izgovor. Izgovara se 
Holi.

Dakle, 
gospodin 
Timoti... 

Hol.

Holi. 

Hej, ti, 
dolazi 
ovamo!

Hej!
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Vidite, to dete, 
može li neko da 

ga uhvati? Mora da 
se provukao kroz 

carinu, on je pravo 
tamo...

Pitao sam 
u vezi sa vašim 
putem. Moram 

da znam...

Uh...

Mislim, bio je 
pravo tamo. Nestao 

je, u gomili, on...

Vidite, prošle 
noći sam imao 
strašno loše 

iskustvo sa njim... 
Vidite, bio je pravo 

tamo...

Pa, da, ali, 
vidite, ne 

vidim...

Vla-di-mir 
Na-bo-kov. 
Volite ruske 

autore. 
Šta je ovo, 

Lolita? 
Čuo sam o 

tome...

Hm.

Gospodine 
Holi, otvorite 

vašu torbu, 
molim vas?

Lolita? To je o 
pervertu.

Imao je loše 
iskustvo sa tim 

detetom...

Ha, ha, ha, ha!

U redu, gospodine Holi, molim da 
istupite iz reda da bi oficir Klark 
proverio ostatak vaše torbe...

Sledeći molim.
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Možda se nisu meni smejali. 
Ostali putnici. Možda su se 
smejali nečemu drugom, a ja 
sam mislio da se meni smeju...

Te bitange. Te proklete bitange, 
šta su mislili, da sam na drogama, 
da švercujem komunističku dečiju 
pornografiju. Ti dupeglavci, 
dvadeset minuta, dvadeset minuta 
su me zadržavali...

... a video sam ga, mislim, znam da 
sam ga video, i bilo je dvadeset 
minuta dok sam stigao do aviona...

Dvadeset minuta. Za to vreme, 
ko zna gde je sada? Mislim...

Dvadeset minuta...

Mislim, mogao bi da bude bilo gde.

Hvala, 
gospodine. Na 

desno...

Izvinite, da li 
je mali dečak došao 
na ovaj let? Tamna 

kosa, oko deset 
godina...

Pa, imamo nekoliko dece u avionu, 
gospodine. Ima još malo vremena do 
poletanja pa možete da pogledate.

Uživajte u 
letu.

Hvala, gospodine. 
Samo pravo, pa 

levo...
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Mislim, stvar je u tome, on ne 
može biti u avionu, zato...

Pa, mislim, dete ne može 
da plati, i zašto, mislim, 
u tome je stvar, zar ne? 
To je pitanje… “Zašto?”

... otišao da ga tražim. Gledao sam. Gledao sam svuda.

Ali, proverio sam. Sve sam 
proverio da vidim da li je u 
avionu...

Prvo, sećam se, našao sam 
svoje mesto...

Lako se nađe, prvi red, blizu 
do toaleta...

Lako se zapamti, lako se nađe. 
A onda sam...
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Zašto slediti nekoga, 
nekoga koga ne poznaješ, 
zašto posvetiti svu tu 
energiju, to je… Ne. Niko 
to ne bi uradio. Pa šta 
je onda? Koencidencija 
i umišljanje? Tako sam 
umoran…

Mislim, nema ga 
apsolutno nigde 
u avionu, osim, 
naravno, ako nije…

Možda.

Dakle, to je mesto na kome bi mogao da 
bude. Mislim, ako je tamo, onda…

Video sam drugi toilet, prazan je. 
Samo treba da pazim na ovaj, to je 
sve, samo…

Izvinite, ovaj 
toalet ovde…

Da li ste videli 
nekoga da izlazi iz 

njega? Od kako sam ja 
ušao u avion?

Hm, ne mogu da 
kažem da sam baš obraćao 
pažnju, ali mislim da niko 
nije izašao… Mislim da je 

taj znak bio upaljen 
sve vreme.

Žao mi 
je da ne mogu 

da budem više od 
pomoći.

Ne, ne, 
u redu je. 

Hvala.

Šta?

Gospodine? 
Želite li čaj ili 
kafu? Mnogo 

nam je žao zbog 
kašnjenja…

Hvala...

Jos kafe? 
Dajte mi vašu 

šoljicu…
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