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PLAN

Hana Miler

Konobar nam je postavio ručak i udaljio se, vidim da je Leon 
pun pitanja, ne znam kako se suzdržava.

– Kako to misliš, prijatelji ste? – prostreli me pogledom.
– Lepo, sastajemo se povremeno, razgovaramo, bio je po-

zvan na moje venčanje...
– Pozvala si mog brata na svoje venčanje? – ošine me po-

gledom.
– Kao što sam rekla, prijatelji smo – stavim parče mesa u 

usta i polako žvačem. 
– Zašto se družiš sa tim balavcem? – znala sam da neće 

dugo izdržati.
– Kao prvo, taj balavac je mlađi od mene samo dve godine, 

i kao drugo, zove se Daniel – rešila sam da mu malo skačem 
po živcima.

– Želim da znam zašto se družiš sa njim?
– Jednostavno se desilo. Hteo je da te upozna, a kako te nije 

našao pronašao je mene. 
– Kada je to bilo?
– Pre godinu dana.
– I od tada ste u kontaktu? – i dalje se mršti.
– Da. On je dobra osoba, dopada mi se, zabavan je, iskren, 

vredan, trenutno traži posao... – napomenula sam kao slučajno.
– Ako je tako vredan zašto nema posao? – podrugnuo se, ali 

je zagrizao.
– Devojka mu se spetljala sa šefom, dao je otkaz.
– Znači, pobegao je?
– Šta je trebalo da uradi?
– Da mu slomi nos u najmanju ruku – ispalio je.
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– Ne rešavaju svi probleme na tvoj način. Treba da mu po-
mogneš – kažem mu i nastavim da uživam u hrani.

– To se mene ne tiče.
– Tiče te se jer je tvoj brat. I on je imao teško detinjstvo, ne 

kao ti, ali kakav je mogao da bude ispao je odličan i nema nikog 
na ovom svetu baš kao i ti.

Ovo mu se nije dopalo, ali delovalo je na njega.
– Nije mi jasno zašto si toliko zapela za njega – kaže više za 

sebe.
– Mi smo prijatelji – kažem jednostavno. – Uostalom, ako 

nećeš da mu pomogneš usvojiću ga.
– Usvojićeš ga? – podsmehne se. – A kako si mislila da mu 

pomogneš?
– Mislila sam da pitam Nika da ga zaposli – Nik bi sigurno to 

učinio.
– Tvoj bivši verenik da zaposli mog brata? – brecnuo se.
– Nik je i dalje moj prijatelj i verovatno će ga zaposliti, treba 

samo da ga pitam – tačno znam gde da ciljam, u njegovu sujetu.
– Ja ću zaposliti svog brata, ne treba nikoga da pitaš – kaže 

kroz zube. Nasmejem se. – Navukla si me, zar ne? – provalio 
je.

– Koliko dugo te poznajem? Deset godina, trebalo bi da 
znam neke stvari o tebi zar ne?

– Ne mogu da verujem – odmahnuo je glavom i posvetio se 
hrani.

Ne mogu da poreknem da sam uživala u njegovom društvu, 
ali ne želim sebe da zavaravam, mi ne možemo biti prijatelji. Ali 
sa druge strane, želim da ga nateram da pomogne svom bratu, 
želim da ima nekoga pored sebe, znam da nije imao porodicu i 
osim njegovih prijatelja i mog brata niko mu nikad nije pomogao. 
A porodica je potrebna svakome, ona ti daje snagu da nastaviš 
dalje, pomaže ti. Iako me je on slomio ja mu i dalje želim samo 
najbolje, želim mu da ima nekoga pored sebe uvek. Nikad mu 
neću poželeti nešto loše jer znam da ću ga uvek voleti.
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Smatram da sam za danas dostigla svoj limit kada je on u 
pitanju, zato sam kukavički nakon ručka tražila da me odveze 
kući.

Leon Stoun

Pobegla je, istog trenutka kad je počela da se opušta u mom 
društvu povukla se, osetio sam to, ali nema veze jer za mene to 
je bio korak napred.

Moj brat. I dalje ne verujem da me je navukla da mu pomo-
gnem, ali nema veze, učiniću sve za nju, ako treba stvoriću i 
jebenu porodicu sa tim klincem.

– Alisa, pozovi mi Ruperta – prođem pored svoje sekretarice 
i ulazim u svoju kancelariju. Moram da saznam sve o tom ma-
lom, on će mi biti jedan od faktora da ponovo pridobijem Hanu.

– Gospodine, Rupert Grin je na vezi – obaveštava me se-
kretarica.

– Odlično. Ruperte?
– Leone, šta te muči?
– Mnogo toga, prijatelju. Želim sve informacije o mom polu-

bratu. Zove se Daniel Mud. I želim što više informacija o Hani-
nom bivšem vereniku Niku, ne znam mu prezime.

– Njega sam već istražio detaljno.
– Stvarno? – ovo nisam znao.
– Da, za Stivena.
– U redu, onda ću razgovarati sa njim, zovi me kad saznaš 

nešto.
– Hoću, čujemo se.
Stiven je istraživao Nika i nije mi rekao.
– Alisa, gde je Stiven?
– Na sastanku sa ministrom spoljnih poslova. Imate sasta-

nak sa predstavnikom „Alkon group” za deset minuta.
– U redu, javi mi kad se Stiven vrati.
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„Alkon group” predstavlja žena. Vidi ti to, otkud se, dođavola, 
žena razume u proizvodnju guma? 

– Gospodine Stoun, ja sam Melisa Von.
– Drago mi je, Melisa. Izvolite, smestite se.
Jako je mali broj žena na vrhu velikih kompanija i sve one 

moraju biti prave gadure da bi zadržale svoj posao, naročito ako 
je predodređen za muškarce.

Narednih sat vremena provedem u masi podataka, ova žena 
je znala tačno šta želi.

– Jeste li za piće? – pita me bez pardona. Kao što sam re-
kao, gadura.

– Ne, i ako je to sve...
– Za sad – nasmeši mi se koketno. Da sam je upoznao pre 

nekoliko dana izjebao bih je i izbacio iz kancelarije, ali sad nema 
jebene šanse.

– Vaše vreme je isteklo, a moj sledeći termin je popunjen – 
pametna je, shvatiće.

– Vidimo se, Leone.
– Prijatno.
– Alisa, da li se Stiven vratio?
– Jeste, pre pet minuta.
Odlično, on mi treba. Izađem iz svoje kancelarije i zaputim 

se pravo u njegovu.
– Nisi čuo za kucanje? 
– Ne seri, istraživao si Haninog verenika?
– Naravno, ne bih dozvolio da se uda za bilo koga.
– Šta znaš o njemu?
– Dobar je tip, čist je i ima oči samo za Hanu.
– On nema više oči za nju, ne želim ga u njenom životu – ne 

interesuje me koliko je dobar.
– Prvo, to nisu moja posla, ja sam se samo uverio da je oso-

ba na mestu. Oni su jedan dug period bili samo prijatelji i pret-
postavljam da su to i ostali – obrazloži.
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– Koji ti je đavo, ne želim druge muškarce u njenom životu – 
ne vidim šta tu nije jasno.

– Koji je tebi đavo, uništio si devojku, pusti je da diše, jebote.
– Namerno me ismevaš, danas izgleda da to svi rade – odem 

do mini-bara i sipam sebi viski.
– Zajebao si, brate, ne gine ti podsmevanje – uzme mi flašu 

i sipa i sebi piće.
– Znam koliko sam usrao stvar, ali želim da popravim to. Jesi 

li znao da se viđa sa mojim polubratom?
– Znao sam, mali je dobar.
– Hana mi je rekla da ga zaposlim, tačnije nagovestila mi je 

da ako ja to ne uradim, zamoliće Nika – vadim cigaretu i pripa-
lim je. – Navodno mi treba porodica.

– To sranje će te ubiti – izvadi jednu cigaretu iz moje pakle i 
zapali je.

– Zar nisi ostavio pušenje? – podsmehnem se.
– Jesam, ali dozvolim sebi jednu nedeljno, čisto zbog nostal-

gije.
– Gde sam stao? A da, treba mi porodica, po Hani, osim vas, 

zato sam rešio da se pozabavim klincem.
– Nije klinac.
– Za nas jeste – pa kad je mlađi.
– Ko je klinac? I ostavite to sranje, ubiće vas – Justin se 

smesti pored mene, izvadi cigaretu iz moje pakle i zapali jednu.
– Zaboravio sam koliko je ovo dobro – sa uživanjem izbaci 

dim.
– A navodno ne pušite – koji su oni ludaci.
– Moj limit je jedna mesečno, i o čemu raspravljate?
Stiven doda Justinu čašu i flašu, a ovaj sam sipa piće.
– Hana misli da Leon treba da pomogne bratu.
– Znači on je klinac? Dobar je on, trebalo bi da poslušaš 

Hanu i usput joj se dodvoriš.
– Iskreno, to i jeste glavni razlog – priznam.
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– Kako vam ide?
– Sporo, povučena je i suzdržana, ali bar me ne izbegava.
– Kako da te izbegne kad si joj bukvalno nametnuo posao – 

Stiven me podseti.
– Ako treba finansiraću izgradnju svih zgrada u njenoj kari-

jeri.
– Bankrotiraćemo, čoveče – Justin se uživeo u cigareti.
– Nećemo, i da čujem savete u vezi sa klincem.
– Šta mi, dođavola, znamo o porodici? – Stiven me pogleda 

ozbiljno.
– To je tačno, naše jedine dodirne tačke sa porodicom su 

bile porodične večere sa Haninom porodicom – Justin ugasi ci-
garetu.

Na spomen Hanine mrtve porodice svi zaćutimo nakratko.
– Izgleda da ću morati da se posavetujem sa Hanom – i ja 

ugasim cigaretu.
– Pazi, nemoj da ti to padne teško.
– Pazim, ali pre toga moram da se pozabavim klincem i defi-

nitivno moram da ostavim cigarete, Hana ih mrzi.
– Ako te ona ne dovede u red, neće niko. Idem ja, imam sa-

stanak – Justim ustaje i ja za njim.
– Idem i ja, moram da se pozabavim lošim lokacijama za 

sutra.
– Hana će te prozreti, plan ti i nije nešto naročito inteligentan.
– Jebiga, brate, to mi je za sada jedini izgovor da se viđam 

sa njom – i sam znam da je jadan, ne treba mi podsećanje.
– Pa smisli neki bolji izgovor i počni da radiš, imamo posla 

preko glave – Stiven me pogleda ozbiljno a ja samo frknem, 
mada je u pravu.


